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Dorystoechas hastata Boiss_ et He Idr_ex Beniham In OC_, Prodr. 12:261 (1 848).
Kuvvetli aromatik çalı m s ı tı.itki . ca.40-1 00 cm yükselir. Yapraklar basit, hasta!. Çiçek
durumu dik, gösterişli, silindrik ı'laşak şeklinde. 10-25 çiçekli. Çiçekler beyaz. Mayıs-Temmuz
ayları nda çiçek açar. Monotipik bir cins olan Dotystoechas (bazan Dotystaechas yaz ı lır)'ın
tek türü, dünyada sadece Antalya ili s ınırları içinde 50-2000 metreler aras ında yayılı ş
gosterır.

Tip ö rneğ i : C3 ANTALYA: Tahtal ı dağ, May ı s 1845 Heldreich (E,G).
Güney Batı Anadolu C3 ANTALYA: Tahta lı d ağ, Çukuryayla civarı, 1525 m., 0.14188 ;
Termessos, 1000 m., 0 .13948, ESSE 8702 ve 8802; Yerinderesi, Kemer civa rı , 650 m.,
15.5.1974, Ern., ca. 1000 m. 29.5. 1989, ESSE 8584; Beycik köyü, Kocapınar mevkii, 1000 m.,
31.5.1990, ESSE 8803; Antalya-Beycik karayolu 61. km, ca.200 m, Nisan 1991, ESSE 9152;
Antalya-Kemer karayolu, kayalık yamaçlar, ca. 50 m, Nisan 1991, ESSE 9153.
Endemik. Doğu Akd eniz elementi.
Ref.1. Flora of Turk.ey and the East Aegean lslands, P.H.Davis, Ed ., 7,461 (1 982); 2.
K.H .C .Başe r and N.Oztürk, Composition of the Essential Oil of Dotystoechas hastata, A
Monotypic Endemic from Turkey, J.Essent.Oii.Res.4,369-374 (1992) .
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TAB Bülteni'nin hem baskı ve içerik kalitesini artt1rma hem
de daha Sik çıkmasım sağlama gayreti içindeyiz. Bültenimizin
9. say1sım beğeneceğinizi umuyoruz.

TBAM Mayıs ayında lzmir'de dazenlenen 10. B/HA T'a
d6rdü söz/O toplam 24 bildiri ile katıldı .
TBAM'da artik arazi çalişmalarmda taşmabilir Global Pasitioning System (Küresel Yer Belirleme Sistemı) kullanılmak
tadır. Bu küçük cihaz, dünyanın çevresinde dönen coğrafya
uydulanndan aldığı sinyaliere göre bulunduğu yerin koordinatlaflm vermekte, aynca denizden yüksekliği absolur rakım ola rak belirlemektedir. Bir botanik gezi esnasında 100 istasyonun
yerini ve yüksekliğini hafızasmda tutan cihaz bir bilgisayar
aracılığıyla gazilen bölgenin 3 boyutlu topografik haritasını
çıkarabılme özelliğine

de sahip.

Özbekistan ve Kazakistan'daki araştlfma enstitüleriyle
TBAM arasmda kurulan sıcak ilişkilerin olumlu sonuçlar
doğuracağını ümidediyoruz. Bilhassa Taşkent'te kurulu,
Özbek Bilimler Ak.Edemisi'nin Bitkisel Maddeler Kimyası Enstitüsü ile imzalanan 2 protokol Anadolu Üniversitesi Yönetim
Kurulu tarafından onay/andıktan sonra muhtelif devlet kuruluşlarına gönderilmiştir. Sağlanacak

finans desteğiyle bu işbir

liğine işlerlik kazandmlacağım umuyoruz. Iki y1/da bir münavebeli olarak TOrkiye ve Özbekistan da düzenlemeyi planladığımız Uluslararası Türk-Özbek Tıbbi ve Aromatik Bitki
Kimyası Sempozyum1anm iki ülke bilim adamlarını bir araya
getirecek ve işbirliğini pekiştirecek önemli bir f1rsat olarak

görmekteyiz. Bu yıl 6.smı düzenleyeceğimiz TRUMAP eğitim
programma Özbekistan ve Kazakis tan'dan birer kursı'yeri

program dışı kabul edeceğimizi de belirtmeliyim.
Umaom, bir sonraki Bülten'de sizlere Multinuclei Nükleer
Manyetik Rezonans (NMR) spektroskopisi sisteminin kurulmüjdeleyebilirim. K1sa süre sonra gelmesi bekleniyor.
TBAM'daki kimyasal yapı tayini çalişmaiarına ivme kazandı
racağını umduğumuz bu cihazm yurtdışma bağımhhğlmtzl da
büyük ölçüde azaltacağm1 ümit etmekteyiz.
duğunu

TOrk biliminin dünya bilimi içindeki şerefli yerini ergeç alaolan inanc ım1 dile ge tirir, Türk biliminin gelişmesine
katkı sağlayan herkesi candan kutlar, saygılar sunanm.
cağına

Prot . Or. K . H . C . Başer

Editör

TAB
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TBAM'DA ORTA ASYA RÜZGARLARI

K

azakistan ve Özbekistandaki iki ünlü
enstitünün müdürleri TBAM'ı ziyaret
ettiler.

Özbekistan'ın

başşehri

Taşkent'te

bulunan Özbek Bilimleri Akademisi Bitkisel
Madde ler Kimyası Enstitüsü Müdürü
Prof.Khamidulla Aripov 25-27 Kas ı m 1992
tarihlerinde; Kazakistan'ın başşehri Almaata'da kurulu Kazak Bilim ler Akademis i
Kimya Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Edil
Ergozhaevich Ergozhin ise 13-18 Şubat
1993 tarihlerinde TBAM' ı ziyaret ettiler.
TBAM'Ia adı geçen enstitüler aras ı nda
bilimsel işbirliQi ve bilimadamı deQişimi
konularında görüşbirliQi saQiandı . lşbirliQi
anlaşmaları imzalandı .

Bu arada, Prof.Başer Taşkent'teki
enstitünün uluslararası üne sahip yayın
organı "Khimiya Prirodnych Soedinenii"
(Chemistry of Natural Compounds)'nin
Editörler Kurulu üyeliQine getirildi.
BAM müdürü Prof.Başe r, 19-27 Nisan 1993 tarihlerinde Özbekistan ve
Kazakistan'ı ziyaret etti. Taşkent1eki
Bitkisel Maddeler Kimyası Enstitüsünde incelemelerde bulunan Başer "TOrklye'nln
Tıbbi ve Aromatlk Bitki Potansiyeli" konusunda bir de Türkçe ders verdi. iki bilim kurulu ş u arasında işbirliQi protokolü i mzaland ı
ve iki yılda bir Türk-Özbek Tıbbi ve Aromatik
Maddeler Kimyası Sempozyumu düzenlenmesi için girişimde bulunma kararı alındı.
Prof.Başer Kazakistan'ın Çimkent ,
Türkistan, Kantav ve Saragac şehirlerinde
incelemelerde bulundu. Çimkent1eki Tı p ve
Eczac ılı k Enstitüsü ile bitkisel ilaç ve hammadde fabrikası ve Tıbbi Bitki Çittliklerini gezen Prof. Başer Türkistan'da Hoca Ahmet
Yasevi'nin türbesini de ziyaret etti.

Proi.Ergozhin ve Proi.Başer

T

Kurtsan İlaç Şirketi ile Bitkisel
Maddeler Kimyası Enstitüsü
~rasında 200.000 dolar sermayeli
OZKUR ortaklık şirketi kuruldu. Şirket ana sözleşmesi 26 Nisan 1993 tarihinde Taşkent'te imzalandı.
-.
TuvaJet sabun u ve ilaçlı sabunlar üretecek şirketin Temmuz
ayında Taşkent'te üretime geçmesi planlanıyor.

TAB
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BOTANİK BAHÇESiNDE İLK FİDAN
Türkiye'nin en büyük Botanik
Bahçesini kurmak amacıyla baş
l atılan çalışmalar sürdürülüyor.
An adolu Üniversitesi'nin Osman
Gazi Kampusü'nde gerçekl eştiril
mekte olan "Anado lu Botanlk
Bahçesi" ne ilk fidan 2 Nisan 1993
günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoru k
ta rafından dikildi. TÜB iTAK ve Almanya Araştırma Kurum.u DGF'nin
desteQi Münih Teknik Universitesi'nin i şbirliQi ile gerçekleştirilmekte
olan Anadolu Botanik Bahçesi, 370
he kt a rlık bir alanı kaps ıyor. 12
yıllık bir proje ile gerçekleştiri lecek
olan An adolu Botanik Bahçesi'n in
yan ı s ıra Osmangazi Kampu sü'nün y a nındaki Kocakır AQaçl a ndırma alanında da Orman Bakanl ığ ı'nın işbirliği ile Anado lu Arboretumu ve Erozyon Kontrol
Örnek Projesi uygulanacak. Böylelikle uygulama alanı 652 hektara
ul a ş ıyor.

Botan ik Bahçesine ilk fidan TBMM

Hüsamettin Cindoruk

tarafından

Başkanı

dikildi

L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __J

Anadolu Botanik Bahçesi'ne ilk fidan ı n dikilmesi münasebetiyle 2 Nisan 1993 günü
Osmangazi Kampusü'nde bir tören düzenlend i. Orman Bakanı Vefa Tanır ' ın da
kat ıld ığ ı tören Anadolu Üniversitesi Rektörü
P rof.Dr.Yı l maz Büyükerşan ' in proje hakk ında bilgi veren kısa konuşmasıyla baş ladı.
Daha sonra konuşan TBMM Başkanı ve Esk i şe hir Milletvekili Hüsamettin Clndoruk,
· Burada Eskişehir'in ve ülkemizin önemli bir
eksiğini gidermeye çaliş'Yoruz" dedi. Cindoruk özetle şunları söyledi.
·Proje çok büyük. Bu büyük projenin ilk fida nı nı dikiyoruz. Devlet, halkimizın retahi
için binalar yaplYOr. Fakat refah için beton
y1ğ ınlan yetmiyor. Bu binalan süslemek ve
d~h~ çok güzellik kazandlfmak için de
buyuk gayretiere ihtiyaç var. Bugün burada
Eskişehir ve Türkiye, dünyanın en büyük botanik bahçelerinden birini kazanıyor. Bunun
için sayın rektöre, Anadolu Üniversitesi'nin
mensup/anna, Münih Teknik Üniversitesi'ne
ve Orman. Bakanliğ1'na teşekkür ederim.
Anadolu Universitesi'nin bu projeyle diğer

üniversite ve kurumlara örnek olduğuna ve
öncülük ettiğine inanıyorum. Belki bugün
projenin boyutunu tam olarak göremiyoruz.
Ama ileride o muhteşem güzelliği ile hepimizin gözünü alacak. Hayir/i ve uğurlu olmasıni diliyorum".
TBMM Başkanı Hüsamettln Clndoruk,
konuşmasından sonra Anadolu Botanik Bahçesi'ne ilk fidanı " hayırlı uğurlu olmas ı dileğiy le" dikti. Daha sonra törane katılanlar da
ayrılan alana aynı dileklerle fidanlar diktiler.
"Ilk Fidan• törenine Eskişehir Valisi All Fuat
Güven, Orman Bakanlığı Müsteş ar Yardım
cısı Yavuz Yüksel, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürü lsmall ÖZkahra·
man, Çevre Bakanlığı Çevre Genel Müdürü
Tansu Gürpınar, Orman Bölge Mü-dürü Aytekin Güngörsün, ()S I Bölge Müdürü Ayhan
Aşkın , Anado lu Universilesi yönetici ve
öğreti m üyeleriyle öğrenci l er kat ı ld ılar.
"Çınar l ı Yol" olarak tasarlanan 2500 m
uzunluk ve 5 m genişlikteki gezinti yolunun iki
tarafına Anadolunun asli ağaç türü doğu
çınarı fidanları dikildi.
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araştırma kuruluşları
arasında iletişimi sağlamak üzere kurul-

akademik ve bilimsel

Gülhane Lions Kulübü Çevre Komitesi ve
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Ens-

titüsü

tarafından ortaklaşa

düzenlenen

"Sağlık Için Doğal Bitkilerimiz" adlı panel
17 Nisan tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde
yapıldı.

Biyolog Ediz Hun'un başkanlık ettiği panelde Prof.Dr.Aiaaddin Akçasu, Prof. Dr. Burhan Aytuğ, Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer,
Prof.Dr.Turhan Baytop, Gülengül Giray ve
Dr.Feryal Menemenli konuşmacı olarak yer
aldılar.

Ülkemizde yetişen ve endüstriyel değeri
olan tıbbi bitkilerin belirlenmesi, tanıtılması,
mevcut kaynakların korunması ve kullanıma
açılması, kırsal kesime iç ve dış pazar imkanları duyurularak yeni gelir kaynakların
yaratılması, uygun tarım alanlarında kültür
bitkisi olarak yetiştirilmelerinin özendirilmesi
konularının tartışıldığı beş saat süren panel
kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle
izlendi.
Panelisıler ülkemizin yabani tıbbi brtki potansiyelinden yeterince yararlanılması için
teşvik önlemleri alınmasını, nesli tükenan
türlerin toplanmasının kısıtlanmasını, ihraç
potansiyeli yüksek türlerin tarımına geçilmesini, üretimi bol olan türlerden ülkemizde
hammadde ya da mamül madde üretilerek
katma değerin ülkemizde kalmasının
sağlanmasını önerdiler.

muştur. Üniversitemizin Bilgi Işlem Merkezi'ndeki ana bilgisayarlar üze rinden TBAM
bilgisayarları da EARN/Bitnet ağına rahatlık
la erişbilmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bilgisayar ağına dahil bir bilgisayar üzerindeki bilgi ve dökümanı alma imkanlarını kullananTBAM bilgisayarları, bu
kez de dünyanın herhangi bir yerinden gelen
istek karşısında bilimsel bilgileri vermektedir.
IX. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantısı'nda sunulan bildirilerin ingilizce özetleri artık dünyanın herhangi bir yerindeki bilgisayar ve kullanıcılar tarafından elde edilebilmektedir.
Bu bilgilerin elde edilebilmesi için, TBAM
TRANAVM2.Bitnet adresine bir ·e-mail
gönderilmesi yeterli olmaktadır.
Döküman, ön sayfa, içindekiler, e-versiyon için özel notlar, srtasyon, bildiri özetleri ve
son sayfa notları olmak üzere çeşitli
bölümlerden oluşmaktadır.
Dökümanın esas kısmını meydana getiren bildiri özetlerinin formatı şu şekildedir:
ll

Türkçe makale başlığı
Ingilizce makale başlığı
Yazar(lar) :Ad, Soyad
Yazar adres (ler)i
Makale özeti (ingilizce olarak)
ll (diğer makaleye ait bilgilerin

Mayıs

1991

yılında Eskişehir'de yapılan

ve 1992 yılında bildirilerin krtap olarak yayın
landığı "IX. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantısı"na ait ingilizce bildiri özetleri EARN/
Bitnet üzerinden tüm dünyaya dağıt ı lmaya
başlandı.

Bilindiği

gibi, EARN /Bitnet,

uluslararası

1982'den beri TBAM Müd ürlüğü ve EcFakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmekte olan Prof. Dr.K.Hüsnü Can
Başer 21 Ocak 1993 tarihinden rtibaren üç yıl
sürey le Anadolu Üniversitesi Eczac ılık
Fakültesi Dekanlığına atandı.

ll"
Dökümanın şimdiye

Prof.Dr.İhsan

zac ılık

başlangıcı)

IX. BİHA T BİLDİRİ ÖZETLERİ

EARN/Bitnet'te

Prof. Başer aynı zamanda TBAM Müdürlüğü görevini
de başanyla yürütüyor

le Farmakognozi as istanlığı
yapan Prof.Başer, 1974-1978
yı ll arı arasında Milli Eğit im Bakanlığı bursuyla gittiği Londra
Üniversitesinde doktorasını
tamamladı. Yurda dönüşünde
Eskişehirde görevlend iril en
Prof.Başer, EiTiA Eczacılık
Yüksek Okulunda Farmakognozi öğretim görevliliği yanı
nda Milli Eğitim Bakanınca 2
yıl süreyle atandığı EITIA Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu
Müdürlüğü
gö rev ini de
yürüttü. 1981 yılında Farmakognozi dalında doçentliğe,
1987 yılında ise profesörlüğe

kadar gönderildiği
yerler arasında ABD, Ingiltere, Avusturya,
Kanada ve Avustralya bulunmaktadır. Bu
ülkelerde bulunan araştırıcıların TBAM makinasından aldıkları dökümanı birbirlerine yine e-mail aracılığıyla aktardıkları, böylece
tahminlerimizden çok daha fazla bir
araştırıcıya dağıtılmış olduğu gelen e-mail
bilgileri arasındadır.

Fakültenin kurucu dekanı Prof.Dr.lhsan
Sa rıkard aşoğlu' nun emekliye ayrılmasıyla
boşalan dekanlık görevi ne atanan
Prof.Başer yılbaşından beri bu görevi vakaleten yürütmekteydi.
Bu yıl 25 .kuruluş yılını kutlamaya hazırla
nan Eczacılık Fakültesi'nin dekanlığına getiril en Prof.Başer, 1972 yılında birineilikle bitirdiği okulun ilk mezunu olma özelliğine de sahip bulunuyor. Mezuniyetinden sonra, o gün

Sarıkardaşoğlu'nun

ayrılması

emekliye

ile boşalan dekanlığa

atanan Prof.Başer yöneticisi
olduğu

okulun ilk mezunu.

yüksekilen Prof.Başer'in 128 orijinal bilimsel
makalesi, 8 kitabı ve çok say ıda bilimsel raporu bulunmakta. UNIDO'ya bilimsel ve teknik danışmanlık da yapan Prof.Başer evli ve
iki çocuk babası.

TAB BÜLTENI
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PROF. BISSET'İ KAYBETTİK

T

BAM'ın kuruluş yılların

da büyük emeği geçen
Prof.Dr. N. G.Bisset Prof.
Dr. K.H.C. Başe r' in doktora hocasıydı. Bu yazıda Prof.
Başer'in

değerli

hocasının

kaybı karşısındaki düşünceleri

ni veriyoruz.
Prof.Dr.Norman Graingar
Bisset'i ilk 1973 yılının son
günlarinde tanıdım. Doktora için
gittiğim Londra Üniversitesi
Chelsea Collage Eczacılık
Bölümünün Farmakognozi Araştırma Laboratuvarında bana doktora konumu önerdiğinde biraz hayal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim. Strychnos nux vomica'nın
muhtelif kısımlarının taş ıdığı alkaloitlarde
bir yıl süreyle gözlenan değişiklikleri her ay
toplanmı ş örneklerde inceleyecektim. Kendi
kendime, "150 yıldır kimyasal çalışma yapı
lan bir bitkide bulunacak na kaldı ki" diye sormuştum. Ancak doktora çalışmalarım tamamlandığında Prof. Sisset'in haklı olduğu
ortaya çıkmı ştı. Zira alkaloitlerin aylık
değişim paternlarinin belirlenmesi yanında
1Oadet yeni alkalaitin yapısını aydınlatmış,
S. nux vomica'nın kök kabuğu alkaloitlerinin
adale gevşetici etkisini ilk olarak ispatlamıştık. Çok titiz bir araştırmacıydı. Zor
memnun olurdu. ingilizce, Almanca, Fransızca ve Felemenk dillerine hakimiyeti derin
araştırmacılık özelliğiyle birleştiğinde kusursuz çalışmalar ve eserler ortaya çıkarıyor
du. Ok zehirleri, Strychnos ve Aconitum alkaloitleri ve kardenolitler üzerinde dünya
çapında bir otoriteydi: Ok zehirleriyle ilgili
orijinal metinleri okuyabilmek için çince
öğrenece k kadar işini ciddiye alan bir bilim
adamıydı. 1OO'ün üzerinde araştırma makalesi yayınlamıştı. 3 kitabı Almancadan Ingilizeeye çevirmişti. Journal of Etnopharmacology'nin kurucuları arasındaydı ve editörler kurulu üyesiydi. 1952-62 yılları arasında

TAB BÜLTENi

10. BİHAT İZMİR'DE YAPILDl

uzak doğuda Colombo projesinde uzman olarak çalışmıştı.
Endonezya ve Malezya Floralarının fitokimyasal taranmasında görev almı ştı. Birleşmiş
Milletler Sınai Kalkınma Teşki
latı (UNIDO) uzmanı olarak ilk

te h azırl ad ığ ı "Türkiye'de Farmakog noz i A r aştırm a l a rının
E riştiğ i Düzey" ad lı kitap kat ı 
lanlara d ağ ıt ıldı . Kitapta son onbeş y ıl içinde 80 kadar Türkiye
bitkisinden Türk A raşt ır mac ılar
tarafından izole edilen 205 yeni
bileşik ile ilgili bilg iler yer almakta.
Top l ant ın ın ikinci gü nü
Külaş-Mc Gormick baharat iş le
me tesisleri ile tütü n iş l e m e fabri kas ı gez ildi. Kapan ı ş yemeğ i
Konak Etap Ote li'ni n ruf'unda
verildi. Tüm farmakognozi ailesi
gece boyunca ç ıl g ı nca eğ l end i .
Toplantın ın son günü Sart
Harabeleri gazi idi ve Ödem i ş
Bozdağ'a Botanik gezi yap ı ld ı.
Anadolu Üniversitesi T ı bbi

TBAM'ın kuruluşunda çalı ş mış

ve müteaddit defalar Türkiye'ye
gelmiş, daha sonra Rwanda,
Togo, Nijer, Papua New Guinea'de görev yapmıştı.
Prof.Dr.Norman Graing er Sisset 23
Ağustos 1925 te Glasgow da doğmuş, lmperial College'i bitirdikten sonra Hollanda ve
Uzak Doğu da çalı ş mış, 1962 de Avrupa'ya
döndükten sonra Paris yakınlarındaki GitSur-Yvette'de CNRS~e 1967 yılında doktorasını tamamlayıp Londra Üniversrtesi Chelsea College Farmakognozi Bölümünde
çalışmaya başlamıştı. 1968-73 yılları arasında Lecturer, 1973-85 yılları arasında
Reader, 1985-90 yılları arasında Profesör,
1990-93 yılları arasında ise Emeritüs Profesör olarak görev yapmış, 1985 yılında
Londra Üniversitesi tarafından D.Sc. (Doctor of Science) ünvanıyla taltif edilmişti. Hollanda asıllı eşi Susann e Geerling s'i 1981
yılında kaybeden, bir oğ lu bir kız ı, bir de evlatlık kı z ı olan Prof.Bisset 12 Şubat 1993 de
Londra'nın banliyölerinden Chearn'deki
evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayata
gözlerini kapadı.
Örnek bir insan, ciddi, disiplinli ve titiz bir
araştırmacı, iyi bir öğretici idi. Ansiklopedik
bir klasik müzik kültürüne ve bilgisine sahipti. Şöhreti sevmez, fotoğ rafının dahi çekilmesinden hoşlanmazdı. Sadece bilimsel
çalışmalarının mükemmel olması için çaba
gösteren mütevazi bir gerçek bilim
adamıydı. Farmakognozi bilimine büyük
katkılar yapmış olan müteveffa Prof.Bisset'e
tanrıdan rahmet, dostlarına ve tüm Farmakognozi camiasına başsağlığı diliyorum.
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Toplantının aç ıl ış ve kapanış konuşmalan Prof.Dr.

Bitkiler Araştırma Merkez i top-

T_u_rh_a_n_D
_a..:.y_to_:p:____ta_r_
af_ın_d_a_n..:.y..:.a..:.p_ıl_
d_
ı _ _ ___j l ant ı ya 4 ü söz lü 24 bi ldiri ile
katkıda bulundu.
Türk Farmakognoz istlerini n geleneksel
Bu arada, Fa rmakognoz i anab il i md al ı
se mpozyu mu Bitkisel il aç Ham madde leri başkan la rı Prof. Tekant Gözler'in önerisi üzeToplantı s ı' n ı n onuncusu izm ir'de yap ıld ı. Her
rin e, Prof. K.H.C.Başer'i n muhalefet ine rağ
iki y ılda bir farklı bir eczac ılı k fakü ltesi tarafı n
men , toplantın ı n ad ından "Bitkisel" kelimesidan h az ırl a n an top lantıl arın sonuncusu 20ni çı karı p , "Biyolojik Kaynaklı" yaparak ismi23 May ı s 1993 tarihleri aras ınd a Ege Üniverni değ i şt i rdile r . Xl. Top l ant ı 1995 veya 1996
sitesi Eczac ıl ık Fakü ltesince düzenlendi. Beş yı l ında Ankara Ün ive rsites i Eczac ılı k
ülkeden a lt ı yaba nc ı bil im ad am ının davetil
Fakültesi t arafı ndan düzen lenecek.
kon u şmac ı olarak katıl d ı ğ ı top lant ı ya 7 Ec10. BiHAT Ege Ün ive rsites ine bağ lı
zac ı l ı k Fakü ltesini n Farmakognozi ve FarAtatürk Kültür Merkezi'nde yap ı ld ı. Ege Ünimasötik Botan ik Anabilim Da lı m e n supla rı
versitesi öğ renci l eri ile Farmakognozi Anabidahil Tı p ve Ziraat Fakültelerinden 138 bilim
lim Da lı öğ ret i m üye ve a raştırma görevlileri
adam ı ve araştırmac ı bildiri ile veya dinleyici
organizasyonun eksiksiz yürümesi için gayret
olarak i şti rak etti.
gösterdiler.
Tü rk Farm akognoz istleri t a raf ında n 8
Bu başarı lı organizasyon için başta Ege
çağ rılı, 13 sözlü 61 paster bildiri sunu ldu.
Ün ivers itesi Eczac ı l ık Fakült es i Deka n 'ı
Prof.Mekin Tanka r ve Prof.Ekrem Sez ik Prof.Dr.Aysen Karan olmak üzere Dekan
çağ rı lı bildirilerinde Türkiye'de fitote rapi eğiti
Yard ı mcı s ı Prof.Dr.Be l k ı s Gözler ve eşi Topminin n as ıl o lm as ı ge re kt iği konu sunda
lant ı Koord inatörü ve Farmakognozi Anabilim
gö rüş le r ini dile getirdiler. Prof.Turh an Baytop,
Dalı Başkan ı Prof.Dr.Tekant Göz ler'i kulProf.Günay Sa rıyar ve Doç.Afife Mat' ın birlik- l arız.

L __ _ __
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TOPLANTlDA 21 SÖZLÜ 61 PüSTER BİLDİRİ SUNULDU

TAB BÜLTENI

Pester Bildirller 1Pester Presentations
22.

Çağrı lı

key-T.Baytop,

G.Sarıyar,

A.Mat

Eczac ılı k Eğ i liminde, Araşt ınnada

ve Uygulamada

U . Ablıasoğlu , Ş.TüıkOz

Farmakognozi-Pharmarognosy in Pharmacy Education, Research and Practice-M.Tanker
3. Metabolic Engineering: Transge nic Plants or Plants
C.lls to Produce Alkaloids· Metabotizma MuhendJStigı:
Alk.aloit Üretimi Için Transjenik Bilkiler veya BitAi HUCre-

5. Biologically Active Compounds from Marine Organisms· Deniz Ca rı/Jianndan Biyolojik Etkili Bileşikler
F .J.Sclımitz

6. Recent Results In the Field of Polyamine Alkaloid•·
Poliamin Alkaloilleri Alanında Yeni Sonuçlar- M.Hesse

7. Bloactive Alka loids: Significance of AbsoluteConfi·
guration· Biyolojik Etl<ili AlkakJiUer: Ab6olut Konngrasyonun Önemi- A.A.Brossi
8. Phytotherapy in France in 1993· 1993 de Fransa'da Fi·
to terapi- H. Gu i rıaudeau

Sözlü Bildiriler 1Oral Presentations
9. Eczac ı lıkta Fltoterapl Ögretl mi -Phyto therapy
Education in Pharmacy· M. Tankeı
10. Ecza cılı k Eg itiminde Fitoterapi· Phytotherapy in
Pharmacy Education· E.Sezik
ll. Abdurrahman Nacl Efendi ve Türkiye'nin Digitalis
Tü rl er~ Abdurrahman Naci Efendi and D;gitaf~ Species
of Turkey- T.Baytop
12. Artemisinin and Derlvallves, .New Hopefor Malarta
Treatment : From P l anı Cultl vatl on l o the

Ilinde Halk Arasmda Tıbbi ve G ı da Olarak
Ku ll anı l an Yabani Bltkile' Wild Plants Use<! as Fo/k
Medicine andFoodin Tekirdağ Province- E.A ka lı n ,
K.Al pınar
25. Catharanthus roseus Çoklu Sürgün Kültürlerinde
Süıııün Çoga ilı,. ve Köklendirme Çalı ş maları- Roo·
ting and Shoot Propagation Studies in Multiple Shoct
Cultures of Caliıaranthus roseus· E.Akçam, K . Yüıekli
26. Baz ı Aristo/och/s Türlerinin Diüretik Etkilerinin
Değerlendirilmesi· Evalualion of IJıe Diurelic ActNity of
Some Aristolochia Species· Y.Aktan, S.Erken,
A.Başaran, H.Ma~er. M.Öğütveren, K.Erol
27. Tohum Miklan ve Farldı Aralı klaria Ekimin Çemen'ln
(Trfgonefla foanum-graecum l.) Bazı Özelliklerine
Etkls• The Effect of IJıe Seed Content and IJıe Mode of
Cultivation on Som e Properties of Fenugreek.·
24.

leri-R.Verı:;oorte

4. Using Brine Shrlmp and Potata Discs to Oiscover
New Bloactive Agents from Higher Plants: Recent
Progress· Tuzlusu Karidesi ve Patates Diskleri Kullanarak Yuksek Bitkilerden Yeni Biyoaktif AJanların Keşfi:
Son Gelişmeler.J.L. Schmilz

Bazı

Achil/eaTürierlnfn Antffungal ve Antibakteriyal
Aktiviteleri· Annfungal and An6bacterial Activities of
Some Achil/ea Species· U.Ablıasoğlu, Ş.Küsmenoğlu
23. Türkiye'd e Yetişen Baz ı Bitkilerin Ham
Saponozitlerlnde Antimikrobiyal Aktivite Tayini·
De term inatiın of IJıe An6microbial Ac6vity of Crude
Saponins of Som e Plants Growing in Turkey-

Bildiriler 1Plenary Lectures

1. Türkiye'de Farmakognozi Araşt ırma la rının E ri şti ğ i
Düzey· The Level of Pharmacognosic Research in Tur-

2.
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s1mn ve türevlen: Slfma TedaviSI fçm Yenı Om1t; Bitki 1
Kültüründen (/aç Şekline ve Hasta Tedavisine ·
A.Benakis
13. Türkiye'de Ye ti şe n Defphinium Türlerinden Yeni
Maddeler· New Conıpounds from Delphinium Species
Growirıg in Turkey· A.H.Meriçli, A. Uiulıelen, F. Meri~i ve
R.l~ıslan

14. BaZI Bitki Ekstreleri ve Dogal Maddelerin Anti·
platelet Akti vite leri Yönünden Değer l e n d iril mesi·
Arıb-platelet Activity of Sonıe Plani Extrac~ and Natural
Compounds · B.Şeneı,

F.Bingöl, Che-Ming Teng

Yet i şen BaZI Allium (Sect.AIIium)
Türlerinde Alliin ve Allicin Miktarian nın Belirlenmesf.
Oetennination of AJ/iin and Allicin Contents in Some
Al/ium (Sect Allium) Species of Turkey K. H. C. Başer, M.

15. Türkiye'de

16.

t 7.

t8.

Pharmaceutical Form and Patient Treatment· Artemi-

19.

20.

K"'ar, M. Koyuncu
..
Türk Halk ilaç la nnın Antiülser Aktlv~eleri Uzerinde
Araşt ı rmalar· Research into Antiulcer Activity of
Turk~h Fo/k Me<iicines· EYeşilada, E.Sezi~ T.Fujila,
S.Tanaka, M. Tabata
Sa rı msag ın Hipol ans il Etkisinin Mekani zmaSI
Üzerine Farmakolojik Araşt ı rma lar· Pharmalogical
Research in/o IJıe Mechanism of flypotensive Acuvity of
Gil!lic· Y. Öztüık, S.Aydın, M .Koşaı, K.H.C.Başeı
Baz ı Salvia Türlerinin Ant ibakteriyal Diterpenoid ve
Ffavonold B ll eş l kle rl· Antibacterıal Diterpenoid and
Flavonoid Compounds of Some Sa/via Species A.Uiubelen, G.Topçu, C.Bozok.Johansson
Bazı TanaceıumTü ri eri n den Elde Edilen Seskilerpen
Laktonlar ve Akt iviteleri· Sesquiterpene Lactones
Obtained from Some Tanacetum Species and Thtir Acb·
vities· N.GOren, C.Bozok Joha~sson, G.A. Cordell,
J.Snyder, E.Tahtasakal
Scolymus hispanlcus'un Lllolitik Etki Yönünden
lncelenmes• Study of liıe liliıo/yuc Acuvity of Scolymus
hispanicus- N.Kınmer, Z.Topıaklı, M.I.Cingi, K.H.Cc
Başeı.

21. ThytrlJs Uçucu Yag lannm B il eş i mi- The Composilion
of Thymus Essential Oi~· G.Tümen, N.Kınmer, T.Özek,
M.Küıkçüoğ l u, K. H .C.Başer.

.r

Tekil<fağ

N . Aısl an

28. Ekim Zamanı ve Bitki S ı k lı ğının Çörek otu'nun
(Nigefla sativa L.) Verimine Etkisi· The Elfeel of
Culuvatiın Time and Planı Derısity on IJıe Crop Yield of
Nigella sa6va L ·N.Aıslan
29. Çelik Alma Zamanı ve ISA'nın (lndol Bulirik Asil)
Adaçay ı'nın (Salvia ollicinafis l.) Köklenmesine Et·
kisl· The Effect of Vegetanve Propagalion and IBA on
liı e Roo6ng of Sage (Salvia oflicinalis)· N. Arslan,
B. Güıbüz, G . Yılmaz

30. Popover commutaium su bsp. euxinum ve P.rtıoeas·
Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar·
Ph armacognostical Research into Papaver
commutatum subsp. euxinum and P.rhoeas Species·
M.Atay, G.Sarıyar, N.Ozhatay
31 . Origanum onite• L. (lzmir Kekiği) Uçucu Yağ ının
Analjezik Etkisi ·The Ana/gesic Effect of liıe Essennal
oil ol Origanum onites L (/zmir Origanum)· S.Aydın,
R.Arslan, Y.Ôztülk, K.H.C.Başer.
32. Orlganum oniteı L. (lzmir Keklgi)'nfn Uçucu ve
Uçucu Olmayan Fraks iyonlan nı n Barbütral Uyku
Zamanı Üzerine Etkisi ve Akut Letal Toksisilesi •
Acute Letal Toxicity and liıe Effect on Barbitura te Slee·
pirıg Time of IJıe Vola6/e and Non-vola61e FractkJns of
Origanum onites L. (/zmir Origanum)· S.Aydın ,
Y.Öztülk, KH.C.Başeı.
33. Ege Yöresinde Yetişen Orfganum on/tes L. (lzmir
keklgl) Üzerinde Etnolannakolojik Araştırmalar· Et·
nophannacvlogical Research into Origanum oniles L.

Growıng ın Aegean Regıon· S . Aydın, Y . Oztüı k,
K. H .C.Başer.

34. Echin ophora tenuifolia L. subsp. slbthorpiana
(Guss .) Tutin Uçucu Yağ ı n ı n B il e ş i mi · Th e
Composition of the Essential Oil of Echinophora
tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tulin·
K.H.C.Başer, F.Z.Eıdemgil, T.Özek.
Dic ıamnu s a/bus L Uçucu Y ag ını n Bi l eş i mi • The
Composiuon of the Essennal Oil ol Dictamnus albus L..
K.H.C.Başer, M.Koşar, H.Malyer, T.Özek.
36. Calamin/ha grandiflora (L.) Moench Uçucu Yagının
Bil eş imi· The Conıposi6on of the Essenbal Oi/ of
Calaminliıa grandiflora (L) Mcench· K. H .C. Başeı, T.
özek
37. Normal ve Ehri/ch ascites Tümörlü BALB /C

35.

Farelerde Srsu les olersces var. scephs ls

Ekstrasinin Lökosil Sayı mna Et~ af. The Effect of liıe
Extract of Brassica oleracea var. aceplıala on the
Leucocyte Count in Nonnal and Ehrlich ascites Tumor
inocuiated BAL/JIC Mice- E .Bay ıaktar, E.Yurtsever,
T.Yard ı mcı

38. Wffhania sonvıffera L. Bitkisinin Bazı Agronomik ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde
Studies on the Detennination of Same
Agronomic and Ouality Parameters of Withania
sonınifera L· E.Bayıam , N.ÖZay, A.Ceylan
39. Jun/peru1 eıcefsa Bleb. Yapraklannın Diterpenleri·
Diterpenes of the Leaves of Junipervs exce~a Bieb.·
M .Z. Baıkman, M.K.Sakar, ASan Feliciano
40. Tıbbi Bitkllerin Araştırı lmas ınd a K ull a nıl a n
Bilglsayar Destekli Veri Tabanlan· Computerized·
Dalabases Use<! in liıe Study of Medicinal Plan~·
B.Bozan, S.Ayd ın, Y.Öztürk, B. Bozan, K.H.C.Başer.
41. Arnebia densllfora (N ordm.) Ledeb.
Naflakinon l annın Antibakteriyal Etkisi · Antibacterial
Ac6vity of IJıe Naph lfıaquinones fromAmebia densifkJra
(Nordm.) Ledeb.-M.I.Cingi, N.Kiraz, F.Akşil, B.Bozan,
Araştırma ·

N . K11 ımer, K.H .C. Başer.

42. Türkiye'de Ye ti şe n Artemi s/o Türl erinin
Antimikrobiyal Etkinli ği· The Anumicrobial Activity o
Artem~ia Species Growing in Turkey- G.Coşa ı, .,.
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61 .

62.

63.

64.
B.Çubukçu, G.Melikoğlu , L.Öztürkmen
43. Türkiye'de Yetişen Bazı Rosa Türlerinde YBSK
Metoduyla Askorbik Asit Miktar Tayini· Oetermination of the Ascorbic acid Content of Same Rosa Species
Growing in Turkey by HPLC· M.Coşkun, S.Kurucu,
M.Kanal
44. Arnebia densfflora (Nordm.) Ledeb.'in Deği şi k
Doz larının Kromozomlara Etkisi- The Efieel of
Various Doses of Amebia densilbra (Nordm.) Ledeb.on
Chromosomes· E.A.Çakmak I.Değirmenci, A.Başaran,
H.V .Güneş, B.Bozan, N.Kırımer, K.H.C .Başer,
N.Başaran .

45. (<}Siringarezinol 0-~· D ·G iuk opiranozit: Gentiana
gefida'd an Elde Edilen Bir Lignan Heteroziti· (+)·
Siringarezinol 0 - P-0-Giycopiranoside: A Lignan
giycaside from Gentiana gelida·I.Çalış
46. Cehriozü: Rhamnus petlo/aris'den Elde Edilen Ester
Yeni Bir Flavonol Triglikozü. Cehrioside: A New Fla·
vonol Trigjycoside ester from Rhamnus petiolarisI.Çalış, M.Ozipek, M. Enan, P.Rüedi
47. Scutellaria orientalis subsp. pinnatifita ve S.albida
subsp. colchica'dan Elde Edilen Yeni B ileş ik l er·
New Compounds from Scutel/aria on"entalis subsp.
pinna/ifila and S.albida subsp. co/chica· I. Çalış, A.A
Başaran, T.Ersôz, 1. Saraçoğlu, O.Sticher
48. f.armakopeye Uymayan Ticari Cortex Frangulae
Orneklerinde Okside ve Redükte Antranold
Miktariannı n HPLC ileTay ini· Determinaôon by HPLC
of Oxidized and Reduced Antiıranaids in Commerciaf
Cortex Frangulae Samples Not Fit for Phannaropoeiaf
Requirements- L.Ö. Demirezer, H.W.Rauwald
49. Cortex Frangulae ve Cortex Fallacis'in HPLC ile
Kantitatif Karşılaştırılmal a rı · Quantitative
Comparison by HPLC of Cortex Frangulae and Cortex
Fallacis· L.Ö.Demirezer, H.W.Rauwald
50. N·Demetil Tatlenin'in Spazmolitik Etkileri Yönünden
Değerlendirilmesi · Spazmolitic Activity of N·Demetlıy·
ltlıalphenine· A.Ertan, Y.Aktan, K.H.C. Başer, K.Erol,

M.I.Cıngi.

51. Siderhis lycia'dan Elde Edilen Fenilpropanoit Hele·
rozitlere Phenylpropanoid Gfyrosides ol Siderilis lycia·
N.Ezer, Y.Akcoş, I.Çalış
52. P.lanceolata L'ın Hepatoprotektif ve
immunomodulatör Etkileri· Hepatoprotective and
lmmunomodulator Activities of Plantago lanceolataS.Güngôr, Z.Güngôr, S.Üiker, O.Sercan, Y.Baskın,
G.Güner, M.Sakızlı, S.Koşay
53. Chamaecytisus pygmaeus Ekstresinde Farma·
kolojik Ça lı şma· A Phannacofogicaf Study on tlıe
Extract of Chamaecyrisus pygmaeus· M.Heper,
F.S.Kılıç, M.I.Cingi, N.Kırımer, K.H C.Başer.
54. Urtica pi/ulifera L Bitkisinin Tohum Yağı ve Anti·
Enllamatuvar Etkisi Üzerinde BirÇalışma-A Study
on tlıe Antiinllammatory Effect of the Seed oi/ ol Urtica
pilulilera L. · G.Kavalalı, L.Dandik, H.Tuncel,
H.A.Aiısoy

55. Sideritis diehatoma Huter'nın Diüretik Etkisinin
Araştırıl ması· Study ol the Diuretic Effect ol Sident~
diclıotoma Huter· N.Kırımer,H.Ta n r ıverdi, A.Başaran,
G. Timuralp, S.Erdem, K.H.C.Başer.
56. Türkiye'de Yetişen Bazı Sideritis Tür1erinin Uçucu
Yağları nın Bileşimi · Çompasirkin ol tlıe Essentia/ Dil ol
SomeSideri6s Species Growing in Turkey- N.Kırımer,
G.Tümen, T.Özek M.Kürkçüoğlu, K.H.C.Başer.
57. Heracleum platytenium Boiss. Uçucu Ya ğının
B ileş i mi- Compasi/Kın ol tlıe Essential Oi/ ol Heracleum
platytenium Bo~s.· M.Kürkçüoğlu, lÖzek, H.Malyer,
K.H.C.Başer.

58. Crataegus lanacetilolia (lam.) Pera. Bitkisinin
Etken Maddeleri· The Actwe Substances of Crataegus
tanacetifolia (Lam.) Pers· A.H.Meriçli, K.Ergezen
59. Ajuga chamaepitys subsp. ch la var. chie Üzerinde
BirÇalışma-A Study on Ajuga chamaepitys subsp.chia
var. chia· F.Meriçli, A.H.Merıçli, Y.Korkmaz, F. Yılmaz
60. Halk Arasında Tansiyon Düşüıiicü Olarak Ku llanı l an
Zeytin (0/ea europea L) Yaprakları Üzerinde ,...
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Bir Ça lı şma- A Study on /he Ofive Leaves usedas
Hypotensive in Fo/k Medicine· F.Meriçli, F .Yılmaz
Super Crnical Fluid Extraction and Chromatograpy
(SFE and SFC) In the Analysis of Sterols and Other
Constituents of Mushrooms· Mantarlarm Sterolleri ve
Diğer Bileşiklerinin Siiperkrilık Sıvı Eks~aksiyonu ve
Kromatogransi (SFE ve SFC) ile Analizi· M.I.Abdullah
Türkiye'de yet i şt i ri l en Ocimum basi/icum L Uçucu
Yağ ının B ileşimi· Composi6on of the Essenrial Oil of
Ocimum basilicum L. Grown in Turkey- T.Özek ,
S.H.Beis, B.Demırçakmak, K.H.C.Başer.
Coridothymus capitatus (l.) Reichb. Iii. Uçucu
Yağ ı nın B il eş imi · Composi6on of the Essential Dil of
Coridothymus capitatus (L.) Reichb. /il.· T.Özek,
F.Demird, G. Tümen, K. H .C.Başe r.
Türkiye'de Yet işen Allium macrochaetum Boiss. el
Hausskn. 'un 2 Alttürü Üzerinde Karş ılaştı rmalı
Anatomik ve Kimyasal Ön Araşt ırma l ar·
Comparative Analytical and Chemical Preliminary
Studies on 2 Subspecies of Allium macrochaetum
Boiss. et Hausskn. Growing in Turkey- N.Özhatay,
Ş.Şiraneci

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

~ard i yovaskü l er Sisteme Etkili Doğal B il eş i k l er&
Ornekler· Examples of Natural Compounds Effecôve on
Cardiovascular System· N.Özkal, I.Enürk A.Benli
Hypericum perforalum L ve Hypericum calycinum
L. 'un Farelerde Yüzme Perlonnansı Üzerine Etkileri·
The Effect olllypericum perforalum L. and llypericum
calycinum L. on Swimming Performanca in MiceY.OztOrk S.Aydın, R.Arslan, H.Berberoğlu, N.Kurtar·
Öztürk, K.H.C.Başer.
Genilana futea subsp. symphyandra' Murb
(Hayek)'n ı n Uçucu B il eşik lere Volatile Compounds of
Gentiana lutea subsp. symphyandra' Murb (Haye/r)·
N.Öztürk M.Kürkçüoğlu, T.Özek, K.H.C.Başer.
Papaver triniifolium Türünün Al kalaitleri Üzerinde
Araşt ı rma lar· Research into Afkafoids of Papaver triniifolium· A.San, G.Sarıyar
Sarureja cunefolia Ten. Uçucu Yağı Üzerinde

76.

77.

78.

79.
80.
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!
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81.

Araştırma l ar· Research into Essentia/ Dil of Satureja
cunefofia Ten.· E.Şarer, G.Kökdıl
.
Calamin/ha pamphylica subsp. devisil Üzerinde
Kimyasal Ça lı şma l ar· Chemica/ Studies on
Calamin/ha pamphylica subsp. davisii· E . Şarer,
S.Solakel
Calemin/ha syfvarica subsp, ascendens Uçucu
Yağının Kimyasal Bileşimi· Chemicaf Compasıtion of
the Essential Dil of Calamintha sylvatica subsp. ascendens· E.Şarer, S.Solakel
Senecio racemosus Bitkisinin Alkaloitleri Üzerinde
Araşt ı rmalar· Research into Alkafoids of Senecia race·
mosus· B.Şener, F.Ergun, Ş,Küsmenoğlu
Türkiye'de Yet i şen Taxus baccara L, Bitkisinde
Bulunan Taksol'ün HPLC ile Analizi· HPLC Anafysis
of Taxol in Taxus baccaıa L. of Turk~h Ongin· B. Şener,
N. Küçükboyacı
Veratrum afbum L Bitkisin in Alkalonleri Üzerinde
Araşt ı rmal ar· Research into Alkaloids of Veratrum
afbum L.· B.Şener, S.Türköz, M. I.Choudhary,
A.U.Rahman
Türkiye'de Yetişen Stenbergia Türlerinden Izole
Edilen Lycorine ve Haemanthidlne Alka loitlerinin
Biyolojik Aktivite leri· Biologial Acuvities of Lyrorine
and Haemanthidine from Stenbergia Species Growing
ın Turkey· M.Tanker, G.Çitoğlu, M.Zor, B.Gümüşel
Gonocytisus dirmi/ensis Hub.-Mor. Bitkisi Üzerinde
Moriolojik ve Anatomik Araştırma l ar· Morphological
and Anatomical Studies on Gonocytisus dirmi/ensis
Hub. ·Mor.· N. Tanker, 1. Yüksel
Baz ı GaiiumTürierindeki Total Flavonoit Miktann ı n
Diferansiyel Puls Polarografisi ile Tayini· DeterminatKın of Total Flavonoid Content by Differen&al Pulse Po·
larography in some Galium Species- A.Temizer,
F.Sayın, F.Ergun, H.Temizer, B.Şener
Türi<iye'de Yetişen Capparis Türlerinin Total Flavonoit Miktan nı n Diferansiyel Puls Polarografisi ile Ta·
yini· Determına/ion of Total Flavonoid Canieni by
Oilferenuaf Pulse Polarography in Gapparis Species
Growing in Turkey· A.Temizer, F.Sayın, G.Toker,
T.Baykal
Tribulus terresiris L. Bnkisinin Alkaloitlerl · Alkalo·
ids of Tribulus terrestris L. - F.Tosun, M.Tanker,
A.Tosun
Thymbra spicata L'nın iki Varyetesinin Uçucu
Yağ l ann ı n ileşimi· Compasivan of tlıe Essential Oils ol
the Two Varieties of Thymbra spicata L.· G.Tümen,
N.Ermin, T.Öze~ M.Kürkçüoğlu, K.H.C.Başer.
Trabzon ilinde Halk Arasında Tı bbi ve G ıda Olarak
Kullanı l an Yabani Bitkiler· Wild Pfants Usedas Fofk
Medicine andFoodin Trabzon Province- E.Yazıcıoğlu,
K.Aipınar

82. Dihidropenstemit, Viburnum lanata'dan Va leriana
Tipi Bir iridoit Heteroziti· Dihydropenstemide, a
Valeriana·type lridoit Giycaside from Vibumum /anata·
A.Yürüker, i. Çalış
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kat ı lıml a

garça~ 

laşmişti

va bunun için
Ega Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Daka n ı Prof.Dr. Aysan
Karan, Dakan yardımcı s ı
Prof.Dr.
Belkıs
Gözlar va
Farmakog nozi anabilimdalı başkanı Prof.Dr.Takant Gözler'in
yürekten kullanmas ı gerekiyordu. O halde
beni böyle dü şü nm aya iten sebep neydi?
Bir kara, to plant ı d a Türk araşt ırmac ı lar
sunulan çok az say ı da sözlü bildiri vardı. Toplantın ı n büyük kısmı çoğu ya-

t a rafınd a n

banc ı d avetl i -kon u şmacıla rın su nduğu deği

şik

konularda bildirilara ayrılmışt ı. Türk farmakognoz isı'ıa ri kendi bilimsal toplant ıların
da dinlayiçi durumuna dü ş müşlard i . Bu da
Türk farm akognozi araşt ır mala rı n ın azalmakta olduğu gibi yan l ı ş bir izienim
uyandırdı.
Top l ant ı n ın ad ı nı n deği ş t iri lmes i bence
hata o l muştur. Tıbbi bitkilar va bitkisal ilaçlar
farmakognozinin uzmanlık al anına girmaktadir va toplant ı nın adından "bitkisel" kalimasinin çıkarılması, bitkilerin farmakogno -
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UÇUCU YAGLARIN DÜNYA TiCARETi

YORUM
Türk farmakognozistlar inin gelanaksal
toplantı s ın ın 1O. va sonuncusu nu izlerkan
va topla n tıda n ayrı lırka n ka rı şık duygular
içarisindaydim. 17 y ı ld a 10 toplant ı düzenlayarak başarı l ı bir sa mpozyum lar dizisini
Türk bilim alamina sunan Türk farmakog nozistlari acaba son topl a nt ı ları nı m ı yaptı l a r ?
endişes i üzü lmeme
sebep oldu. Halbuki
çok b aşa rılı bir organizasyon la düzenlenen 1o topl ant ı iyi bir

TAB BÜLTENI

zistlar tarafından bile küçümsand iği gibi bir
anlam çıkarı l mas ın a neden olur.
Y ıll a rdır mücadalesini verdiğ i m i z "t ı bb i
bitkilarin öneml" k avgas ı , tıbbi bitkilerin biyolojik ürü nler içine a lın ıp dilüe edilmesiyle
yara al mıştır. Farmakognozi nin ilg i al an ını n
ge n i ş l iği ni göstermek çabasıyla yap ı 
lan bu değ i şik li ği,
branş ı m ı zın va topl antım ı zı n geleceği

aç ı s ınd an

endi şe

verici gö rdüğümü
ifade etm ek isterim.
Türkiyede farmakognozi bilimin in
ge l eceğ i tıbb i va
aremalik bitki lerin
araşt ırıl mas ın da
ya tm aktad ır . Hayvan sal droglar ve mikroorganizma ürü nlerinden ilaç h azır l anmas ı konusu Türk farmakognozisinin öncelikli alanı olamaz. Zira,
ülke f l ora s ı çok zengindir ve bu bitkilerin
kimyasal, farmakolojik ve etnobotanik özellikleri araşt ır ıl may ı beklemektedir. Ülkemizde halk hakim l iği g ele n eğ i n de de bitkilerle
tedavi yaygındır. Bitki sal biyotaknoloji
ürünleri zaten bitkisal k apsa m ı içine girmektedir. Bu sebeptan a lı n a n kararın farmakognozinin va top l antımızın geleceğine na gibi
katkı sağ layacağ ı n ı zaman gösterecektir.
Yine da değer li mas l akdaşlarımın aldığı karara sayg ılı olduQ~·m u bi ldirir, konunun bir
kaz daha gö r üşü l m es i nda yarar o lduğ u nu
vurgular, kara rı n değ i şmarnes i halinda camiam ıza h ay ırlı o l mas ın ı di lerim.
Editör

çucu yağların dünya üretiminin yı ld a
Ge li ş m e kte olan ülkelar baş lı ca uçucu yağ
45.000 ton o ld uğu tahmin edilmekteihr acatç ıl arı d ır. Çin, AT, ABD, Brezilya, Endir. Bu yakl aşık 700 milyo n do lar
donazya va Hindistan gibi a ttı ülke uçucu yağ
karşı l ığ ıdır . Y ıllı k üretimi 500 !onun
ihracatında baş ı çekmekte va uçucu yağ ihüzerind aki 15 uçucu yağ toplam üretimin
racatın ın %66's ını karş ıl amakt ad ır . 1988'da
%90' ı na tekabül atmaktadir (Tablo 1).
topl am dünya uçucu yağ ih racatı 100.000
Uçucu y ağ üreti ton va 663 milyon
minin %65'i odunsu
dolar olarak gerçekb it k il a rd a n ya ni
l eşm i şti r.
ağaç va ça lıl a rd a n
Uçucu yağ aneld e edilmekted ir.
düstrisinin sentetik
Narenciye esans l arı
arama kimyasall agibi yükle ağ ır paharının rekabetiyle geda hafif ürünlar yari gitmekte o l duğu
nında gül yağı gibi
iddia edilmekte isa
yükta hafif pahada
da dünya uçucu yağ
ağ ır ürünler odunsu
ticaratinin oldukça
bitkilerden elde edistabil o lduğu va son
lir. Narenciye ve na·
y ı llarda y ıl da 1 milCilrus sinefısis
ne esa n s l ar ı uçuçu
yar dolar c iv a rınd a
y ağ ticaretinde başı çeken ürünlardir. Dünya
bir pazar payına sahip olduğu görülmektedir.
çapında ticaret i yap ı lan 300 uçucu yağdan
"Do ğaya dönüş" eğ il im i na uygu n olarak
ya rı s ı ta rımı yap ıl a n, yarı s ı isa yabani bitkiuçucu yağ l ar ticaretinde büyüme beklenlarden elde ed ilm ektedir.
mektedir.
Ge li şmek te olan ülkelar uçucu yağ üretiGelişmekte olan ülkelarda uçucu yağ üreminda büyük potansiyala sah iptir. Toplam
timi az say ı dak i gelanaksa l üretici ülke
dünya üretiminin %54'tan f az las ı ge li ş m ekte
d ı ş ınd a düzensizlik gösterm ektedir. Afrika
olan ülke lerden, %9'u isa doğ u Avrupa ülkeila Gü ney va Orta Amerika'daki çoğ u ülkelar
larince sağ lanmakt ad ır. Çin, Brezilya, Türkisürekli bir üretime ve sabit bir pazar pay ı na
ya, Endonazya, Fas, Hindistan va M ısır gibi
sahip olamam ı ş l ardır. Cezayir, Seyşa l adayedi ülke gelişmekte olan ülkelerin toplam
ları, Jamaika, Haiti, Meksika ve Tayvan gibi
üretiminin %85'ini karşılamaktadır.
ülkeler bir zamanlar pazar pay ına sahip iken
Sanayi leşm iş ülkelar baş lı ca uçucu yağ
bugün önemli üretici olmaktan ç ı kın ı şiard ır.
ithalaıçı larıdır. AT, ABD, Japonya, lsviçra va
Çin, Hindistan va Türkiye ise pazar payını
Kanada tüm itha lat ı n %75'indan sorumludursürekli art tır maktadır.
lar. Sadece AT ülke leri toplam itha l atın
Uçucu yağ üreten ge l işmekte olan ülkeler
%43'ünü yapmak t ad ırl a r . Uçucu yağ l a rın
üç grupta ince lenebilir.
toplam dünya i thalat ı 94.000 ton olup 92 1
1. Başlica iç tüketim için üretim yapan
milyon dolara tekabü l etmekted ir.
ülkeler

U

Prof.Dr.K.HüsnU Can BAŞER tarafından 18-20 Kasım 1992 tarihleri arasında Viyana'da yapı l an "Asya
ve Pasifık'te Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Endüstriyel K ullanımı Bölgesel Danışma ToplanLısına Hazırlık
Toplantısında" sunulan "Essentlal olls~prospects for developing countries" ad lı bildiriden
kısa1tılmıştır.
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Başlıca

ihracat için üretim yapan ülke-

Tablo 1 : Tahmini

tarafından,

%34'ün ün alkolsüz içkilerin
geri kalanının ise koku ve tat
3. Yeni üreticiler
endüstrilerind e kullanıldığı tahm in ed ilmektedir. San ay il eş miş ülkelerd e son y ıll arda
1. Dört ülke öncelikle iç tüketim talebini
görülen Aramaterapi trendinin uçucu yağa
karş ıla m ak için uçucu yağ üretmektedir.
olan talebi artt ırm as ı beklenmektedir.
Bun lar Çin. Hindistan, Endonezya ve BrezilSanay il eşm i ş ülkeya'd ı r. Çin ve Hindistan
lerde nane. narenciye ve
büyük nüfusa sah ip ollavanta gibi bitki lerin
duklarından güçlü bir iç
tarımında ge li şm i ş üretalebi doyurmak zoruntim teknikleri ve modern
dad ırl ar ve çok say ı da
agroteknoloj i uygu lanauçucu yağ için gelenekrak. uygun maliyetli ve
se l üretici durumunyüksek kaliteli ürünlerin
dadırlar. Bilimsel ve tekiyi veriml e üret ilm es i
nik üretimde uzun vadeli
mümkün olmuştur.
yat ı rıml arı başarıy l a gerDoğu Avrupa ülkeleri
çekl eşti rm işlerd ir.
(eski COMECON ülkele2. Sadece ihracat için
ri)'nin uçucu yağ piyaüretim yapa n ülkeler
sas ı nda küçük bir pay ı
dünya piyasa hareketlevard ı r. Bu ülkeler mekarinden olum lu ve olumnize tarım ve hasat teksuz yönde etkilenirler. Bu
nolojileri uygu lamakülkeler kendi nadir iklim
Menıha piperila
tad ırl ar. Ancak. bu ülkek oşul l arına en uygun
lerde görülen ekonomik ve politik reform ların
olan ve rekabet gücü yüksek ürünler üretuçucu yağ üretimini nasıl etki layeceğ i belli
melidirler.
deği ldir.
3. Yeni üreticilerin. piyasas ı yerleşmiş
Trepik ve subtropik bitkilerde n üretilen
uçucu yağların büyük üreticileriyle, rekabet
yağlar konusunda ge li şmekte olan ülkeler
etme şansla rı çok azd ır. Ancak bu ülkeler iç
söz sahibidir. Litsea cubeba, yasemin, santalebi karşılamak ve dünya piyasaların a yeni
dalağac ı , sitronella, vetiver. paçuli. Himalauçucu yağlarsürme konu sunda başarılıol a
ya sediri, ıtır. ylang-ylang, karanfil yapr ağ ı ,
bilirler. Litsea cubeba, Skimmia /aureola,
karanfil, gülodunu (Bois de rose), tarçın. saArtemisia alra, A. vestita. Lippia
saf ra yağ l a rı gibi
ve Ocimum graveuçucu yağ l ar sadeolens gibi yağlar pice ge li şmekte olan
yasaya nisbeten yeülkelerden sağ l an 
ni giren yağlardır .
maktadır. Bu yüzTürkiye gü l yağ ı gibi
den, baz ı uçucu
yükte hafif pahada
. yağlar için bu ülkeler
ağır bir uçucu yağ
birbirleriyle koyu reüretimiyle büyük kakabet halinded ir.
zanç sağ l a m ak
Vlang -Yiang yağı
tadır.
Madagaskar, CoToplam uçucu
mores ve Mayette
yağ üretim inin %3'tarafından sağ la nünün ilaç endüstrisi
LaYandula anpustifolia
2.

ler
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yapımında
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y ıllık

Ticari Ismi
Portakal
Nane
(Ingiliz, Bahçe, Japon)
Ökaliptus
Limon
Ökaliptus (limon kokulu)
Karanfil
Sitrenella
Sediryağı (Amerikan)
Limonotu (lemongrass)
Sasafra
Misket limonu (Lime)
Lavandin
Kişniş

Litsea cubeba
Patchouli

~---------------

üretimiSOO tonun üzerinde olan 15 uçucu

yağ

Tahmini Yıllık Üretim(Ton)

Türü
Gitrus sinansis
Mentha piperita. M.spicata
M. arvensis
Eucalyptus globu/us
Gitrus limon
Eucalyptus citriodora
Syzygium aromaticum
Cymbopogon winterianus
Juniperus virginiana
J.mexicana. J. procera
Cymbopogon flexuosus.
C.citratus
Ocotea pretiosa
Gitrus aurantiilolia
Lavandula sp. hibrit
Cariandrum sativum
Litsea cubeba
Pogostemon cablin

15000.
6000-8000
. 2380-3030 (1991 ) ..
2000-2500
2000 (1991)
2000
1600-1750
700-1400
800-130
1200 (1991)
900
750
750
500-600
500-550

1986 tahmin leri, ITC-UNCfAD/GATI (1986) "Markets for se1ected oi1s and o1eorcsins",
Gcneve, Switzerland.
1991 tahminlcri, Dr.B.M.Lawrence, ş ahs i görüş me

maktaykan son y ıllarda Endonezya piyasaya girmiştir.
Japon nanesi (Mentha arvensis) yağ ı.
ge l işmekte olan ülkeler a ras ındaki rekabet i
gösterme aç ı s ınd an güze l bir örn ektir.
1970'1erde Brezilya Japon nanesi yağ ve
mentel üretiminde dünya talebinin %80'ini
(3000 ton) karşılayan başlıca ülkeydi. Arazi
spekülasyonu ve d iğer baz ı nedenlerle üretim hızla düştü. Ayn ı yıllarda, Paraguay'da
üretime geçildi ve 1970 leri n sonunda yağ
üretimi yılda 1500 ton'a ulaşt ı. 1980 lerde Çin
çok ucuz fiyatl ı Japon nanesi yağıyla dünya
piyasaların ı ele geçirdi (5000 ton/y ıl). Bu defa rekabet Hindistan'dan geldi. 1985'te Çinden Nane yağı arzında gerileme olunca pi- ·
yasaya Hindistan da girdi.
Uçucu yağ ithalatında uygulanan aşır ı
vergiler Hindistan'da uçucu yağ endüstrisinin yerleşmesin i sağlamışt ır. Em eğin ve üretim maliyetlerinin u cuzluğu baz ı ülkeleri baz ı
yağların üretiminde rekabet eder hale sokarken, bazan ge l işmiş ülke üretiminin tama-

men durmasına neden olm u ştur. Fransa bir
zamanlar yasemin konkreti üretiminde söz
sahibiyken. bugün üretim Hindistan ve Mısır
lehine tamamen durmuştur.
Hükümetler tarafından aş ırı koruma her
zaman olumlu sonuç vermez. lt ır yağ ı "Bourbon" 1975 te Bat ı Afrikadaki La Reunion'da
üretilmekteyken, Hükümet dağ köylülerinin
gelirini garanti a lt ın a almak. çevreyi korumak ve bu fakir halkın toprakların ı değerlen
dirmek a m ac ı yla bir politika baş l att ı. Sonuç
olarak i şçi ücretlerinin hızl ı art ı ş ı sebebiyle
üretimde hı zl ı bir düşü ş gö rüldü. Bundan
sonra piyasa nın önem li kısm ı Çin'in eline
geçti.
Bir uçucu yağ ın aş ırı üretimi de arzulanmayan sonuçlar doğu rabili r. 1987 den sonra
Tü ık gül y ağının aşırı üretimi ul us lararası piyasalarda d eğe r kaybetm esi ne yo l
açm ı ştır.

Fransa Ta rı m Bakanlığ ın dan Mr. Nlcolas Verl et'e ve r d i ğ i bilgiler için teşe kkü r
ederim.
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FRANSIZ MİLLİ ECZACILIK AKADEMiSi

OSMANLI VE TÜRK ÜYELERİ
Doç.Dr.Aflfe MAT /9!!3 Yılında Fatsa (OrProfDr Andrea Cave'nin laboraıuvarmda Padu)'da doğdu ve 1972 de Notre r------ııı
paver /ür/erinin alka/oitleri üzeDame de Si on Fransız Kız Lisesirindeki araştırmalarına devam
ni , 1976 da l.Ü.Eczacılık Fakülelli. /985 de ProfDr. Turhan Baytesini Bitirdi. 1977 yılmda aynı
top ile birlikte Türkiye'nin zehir/i
fakültenin Farmakognozi Anabibitkileri üzerinde çalışmaya
lim Dalında doktora çalışma
başladı ve bu araştırma çerçevelarına başladı. "Papaver spicasinde Paris Zehir Danışma Mertum ve P.strictum türlerinin alka kezine (Centre Anti-Poisons de
loiıleri üzerinde araşt ırmalar"
Paris) giderek incelemelerde bukonulu tez ile /980 de
lundu. /987 yıl ında doçeni oldu.
Dr .Sci.Pharm . Ünvanını aldı.
/ 990 yılından beri özellikle Türki/98/ de 6 ay, /982 -83 de J y ı l
ye'nin zehir/i manlarları üzerinde
süreyle Güney Paris Üniversilesi
araştırmalar yapmakıadı r . EvliEczacı/ık Fakülıesi Farmakognoz i Kürsüsünde
dir ve iki çocuğu vardır.
Fra ns ız Milli Eczac ılık Akademisi (L'Academie Nationale de Pharmacie) bugün 190
y ıllı k bir geçmişe sahiptir. Bu bilimsel topluluk Paris Eczacılık Gerniy eti (La Societe de
Pharmacie de Paris) ismi alt ın da 1803
yılında kurulmu ştur. lik baş~an ı ünlü
Fransız eczacı s ı A.A. Parmentier (1 7371813) olmuştur . Bu eczac ı patates
ta rımının Avrupa'da yayılmas ı na yapt ı ğ ı
katkı ile tanınm ı ş olup halen Paris Eczacılık
Fakültesi (Faculte de Pharmacie de Paris)
bahçesinde bronzdan yap ılm ış bir heykeli
vardır (3).
Societe de Pharmacie de Paris 1809
yılında "Journal de Pharmacie et de Chimie"
ismi a ltınd a bir dergi yayınl am ay a baş 
l amı şt ır . Bu derginin bir koleksiyonu halen
Istanbul Eczac ılık Fakültesi kitaplığında bulunm aktad ır.

Societe de Pharmaci e de Paris 1946
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yı lında

Milli Eczac ılık Akademisi (L'Academie Nationale de Pharmacie) ad ını almı ştır.
1942 yılında "Journal de Pharm acie et de
Ch imie" dergisi ile "Bulletin des Sciences
Pharm aceutiques" (Yay ın a başl am a y ılı
1899) de rg ile ri· bi rleştirilerek "Annales Pharmaceutiques Françaises" ismi altında yayı
nlanmaya başla nmı ştır. Bu dergi halen
"L'Academ ie Nationale de Pharmacie"nin
resmi yay ın organ ı d ir.
Fransı z Eczacıl ı k Akademisi'nin toplam
300 üyesi bulunm aktadır. Bu üyelikler
aşağ ıdaki şe kild e gruplan dırılm ıştır. Membres residants 70, Membres non residants 20,
Membres associes li bres 15, Correspondants nationaux 120, Correspondants
etrangers 75. Ayrıca az say ı da Şe ref üyesi
(Membres honoraires) bulunmaktadır. Yabancı uyruklu eczac ılar ancak yabancı muhabir üye (Correspondants etrangers) ola-

Bu yazı Doç.Dr.Afife Mat (Istanbul Üniv.Eczacılık Fak . )'ın Academie Na tionale de Pharnıacie'ye yabancı
muhabir Oya (Correspondant etranger) olarak seçilmesi nedeniyle, 26 Ocak 1993 günü, Istanbul
Eczacılık Fakültesinde Prof. Dr. Turhan Baytop taraf ında n yapılan konuşmanın metnidir.
,...
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rak seçilebilmektedirler. Bir üyelik boşaldıg ı
zaman asli üyelerden birinin teklifi, özel komisyonun sıralandırması ve asli üyeler kurulunun oyları ile boşalan yere bir üye seçilmektedir. Seçimde aday ın özgeçmiş i, yaptığ ı görevler ve bilimsel yay ınl arı dikkate
alın m aktad ır.

1- Amaç:
L'Academie Nationale de Pharmacis cemiyetinin a m açla rı, tüzüQüne göre, aşağ ıd a
ki şekild e özetlenebilir (1).
1- Bilimsel ge li ş m e ler dikkate alınarak eczac ı lık m es l eğ inin ilerlemes i için
çalışmak.

2- Eczacılık mes l eğ i ile ilgili bütün sorunları
incelemek.
3- Eczac ılı k ile ilgili konularda Devlet kuruluş la rını aydınlatm ak.

4-

Fran sız acıac ıları

ile

yabancı eczacılar

aras ındaki ilişkileri geliştirmek.

lu ş t arafınd a n

ödenmektedir. Baz ı ödüller
uyruklu acıacılara bazı ları ise
yabanc ı acıacı l ara da verilebilm ektedir.
Ödül miktarı 2-10 bin F (3-15 milyon TL.)
aras ınd a deQişm ektedir (2).
·
5- Osmanlı üyeler:
Dünya'n ı n en eski acıac ıl ık bilimleri cemiyeti olan "Societe de Pharmacie de Paris"
(bugünkü L'Adademie Nationale de Pharmacie)'ye ilk Os ma nlı üye olarak Istanbul'un
ünlü acıac ılarından Franço is Della Sudda
(Faik Paşa) (1814-1866) 4 Temmuz 1860tarihind e seçilmi ştir. Osman lı döneminde bu
cemiyete yabanc ı muhabir üye olarak seçilmiş olan Osmanlı acıacıl arın isimleri ve seçiliş tarihleri aşağ ıd a göste rilmiştir.
1- François DELLA SUDDA, 1860 ,
Istanbul.
2- Nicolas PANAS, 1877 , lzmir.
3- Charl es BONKOWSKi. 1888, Istanbul.
4- Pierre APERY, 1891, istanbul.
1891 yı lından sonra Cem iyet'e yeni bir
Osmanlı üye seçi lm emiştir.
Osmanlı üyeler hakkınd a bilgiler :
yalnız Frans ız

2- Gelir:
L'Academie Nationale de Pharmacie'nin
1991 yılındaki geliri 500.000 F. (yaklaş ık 750
milyon TL.) civarındadır (2). Gelirin önemli
bir bölüm ü aidatlar, yardımlar ve bag ı şiardan
1- De/la Sudda, Francesco (1814-1866):
gelmektedir. 1991 yı lı nd a ilaç laboratuvarhalyan kökenlidir. Syra adas ın da doğmuş,
larının yaptı ğ ı yardımların toplamı 200.000
annesinin ölümü üzerine 12 yaşında lstanF. (y aklaş ık 300 milyon TL.) düzeyine ul aş
bula gelerek bir öksüzler yurduna ye rleş miş
mı ştır. Ayni y ıl Prof.Maurice L. Girard
ve bir eczanede ç ırak olarak ça lı ş m aya
100.000 F. (yaklaş ık 150 milyon TL. ) tutarın
başlam ı ştır.
da bir bağı ş yapmı ştır (2).
1844- Maktab-i Tıbbiye-i Şahane'nin ecGelir giderleri karş ılamakla ve her yıl bir
zacılık bölümünden diplema almı ştır.
miktar tasarruf yap ılabilm ekted ir.
1849- Pera caddesind e Büyük Eczane
3- Komisyon lar:
(Grande Pharmacie) yi açmı ştır.
Akademi'nin ü stle ndiğ i görevleri yürüte185H862 (Londra) ve 1855-1863 (Pabilmek için 9 özel komisyonu bulunm aktadır.
ris) u l uslararası sergilerine Os man lı drog ve
Komisyonlardaki üye adedi 7-23 a ras ınd a
ilaçl arı ile k at ılmı ş ve onur madalya ları
almı ştır.
değiş mekted ir. Commission de la Recherche'de 23 üye bu lu nmaktadır (2).
1856- Cemiyet-i Tıbbiye -i Şa h a ne kurucu
üyesidir.
4- Ödü ller:
Akademi 20 bilim dalında ödül vermekte1859- Osmanl ı ordusu merkez eczanesi
dir. Bu ödüllerin bir kı s mı Akademi tarafın
müdürü Faik Paşa ü nvanını alm ıştır.
dan bir kısmı ise ödülü koyan ki ş i veya kuru1866- 19 Kas ım , Istanbu l'da vefat et(' )Bu bölümdeki bilgilerin tümü, T.Baytop: TOrk Eczacılık Tarihi (1985) isimli yay ından alı nm ıştır.

,...
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miştir.

2- Nicolas Panas: lzmirli eczac ı.
3- Charles Bonkowski (1841-1905): Potonya as ıllı , istanbulda doQmuş, Pariste eczac ılık ve kimya öğrenimi görmüş ve Makteb-i Tıbbiye-i Şah a n e'de analitik kimya hocal ı ğı yapmıştır. ilaç, gıda, su, saQ iık ve
diğer konularda araştırmalar yapıp yayın
lanmıştır.

1879- Societe de Pharmacie de Constantinople, kurucu üye ve genel sekreter.
t 882- Saray kimyageri (Chimiste de sa
majeste imperiale le Sultan)
1893- Paşa ünvanını almıştır.
1905- 1OOcak istanbul'da vefat.
4- Pierre Apery (1852-1918): istanbullu eczac ı ve tah lillaboratuvarı sahibi.
1872- Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Eczac ı 
lık bölümünden diploma.
1874- Yüksekkaldırım'da eczane ve laboratuvar açmıştır.
1879- Societe de Pharmacie de Constantinoplu'nun kurucusu ve başkanı.
1888- Revue Medico-Pharmaceutique
dergisinin kurucu ve yayınlay ı cı s ı Bu dergi
30 yıl ve 15 günde bir olarak yay ınl an
mıştır.

1902- Amelia ödülü, 5 a~ın, kalp hastalık
üzerindeki bir araştırma için.
1918-24 Ocak (bugün 75. y ıldönümü)
istanbulda vefat.
ları

6- Türk üyeler:
Akademi'nin genel sekreteri Prof.Dr. G.
Valette 1977 yı lında lstanbu l'a ge lmiş ve
Istanbul Eczac ılık FakültesPni gezm i ş ve
yapı lan çalı şma lar ile ilg ilenm i ştir. Ayn ı y ıl
Prof.G.Valette'in teklifi üzerine Prof.Dr.Turhan Baytop "Academie Nalianale de Pharmacie" topluluQuna yabancı muhabir üye
olarak seçilmiştir. Halen de üyeliQi devam etmektedir.
11 Mayıs 1990 günü Istanbul'da yapılan
(düzenleyen T.Baytop) "1. Türk Eczac ılıkTa
rihi Toplantısı" (1. ere Colloque d'Histoire de
la Pharmacie Turque), 70 kadar Frans ı z eczacısı ile birlikte, katılan L'Academie Natio-
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nale de Pharmacie'nin eski başkanlarından
Prof.Dr.H.Chaigneau Istanbu l Eczacı lık
Fakültesi'ni gezmiş, bazı öQretim üyeleri ile
tanışmış ve yapılan araştırmalar ile ilgitenmiştir. Prof.Chaigneau 1991 yazında tekrar
lstanbul'a gelmiş ve Eczacılık Fakültesini ziyaret etmişt ir.
Prof.M.Chaigneau bu ziyaretleri sırasın
da tanıdıQı Istanbul Eczac ılık Fakültesi
öQretim üyelerinden Doç.Dr.Afife Mat'ı Akademi üyeliQine teklrr etmiş ve bu teklif 2 Aralık
1992 günü yapılan genel toplantıda kabul
edilerek Doç.Dr.A.Mat Frans ız Milli Eczacılık
Akademisi'nin yabancı muhabir üyeliQine kabul edi lmiştir . Bu şekild e Akademi'deki Türk
üye say ı s ı ikiye yükselmiştir.
DeQerli meslektaşım Doç.Dr.Afife Mat' ı
kazandıQ ı bu ünvan nedeniyle içtenlikle kultarım .

1940-45 yılları arasında Fakültemiz'de
Farmasötik Kimy a kürsü direktörlüQünü
yapmış olan Prof.Dr.Pierre Duquenois
(1904-1986) da Academie Nalianale de
Pharmacie üyesidir. Beş yıl süre ile Istanbul'da öQretim üyesi olarak görev yaptıQı halde herhangi bir Türk acıacısın ı Akademi'ye
üye olarak teklif etmem i ştir.
Türk eczacı ların "Academie Nalianale de
Pharmacie" gibi ünlü bir kuruluşa üye olarak
seçilmeleri için gerekli çabay ı göstermiş olan
Prof.G. Valette (vefatı: Mart 1982) ve
Prof.M.Chaigneau'ya ve. "La Societe de
Pharmacie de Paris"ye üye olarak kabul edilen ilk Osman lı eczacılar hakkında bize bilgi
veren Bayan Dr.Michele Nicolas'a huzuru'nuıda tekrar teşekkür ederim.

KAYNAKLAR
1- Compte Rendu de la Seance Publique Annuelle
de L'Academie Nationale de Pharmacie, Dole
(t987).
2- Compte Rendu de la Seance Pulılique Annualle
de L'Academie Nationale de Pharmacie, Dole
(t992).
3- Dillemann, G., Bonnemmain, H.et Boucherle,
A.: La Pharmacie Française 30, Paris (t992).
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KOCAKARl İLAÇLAR
K

ocakarı ilacı

deyince

ne

anlıyoruz?

Kocakan ilac1, kelime anlami itibariyle
yaş/1 kad1nlar tarafmdan bilimsel olmayan yöntemlerle
haZirlanan, ça{jdaş
t1bbm kabul etmedi{ji
tedavi şekil/eridir.
DiQer bir ifadeyle, cahil kad ınl arın hurafelere dayalı tedavi tarzlarıdır. Daha genel bir
anlamda, çaQdışı,
mantık ve bilim kalıp
l arına s ıQm ayan yetkisiz tıp uygulamalarının tümüne kocakarı ilacı denir. Bu sadece Türkçede deQil
diQer dillerde de aynı anlamda karşı lı Qı olan
bir deyimdir. Mesela, Ingilizce'de "Old wlfes' tates", yani "kocakarı masalları " diye
ifade edilir. Bu ifade sıklıkl a, halk tababetiyle veya geleneksel tababalle karıştırılır ve
bitkilerta yapılan her tedavi kocakar ı itacı telakki edilir.
Bu gerçekten doQru mudur? Bu sorunun
cevabına geçmeden önce ifadenin kelime
yapısı üzerinde duralım. "Kocakarı" ifadesi
bu tedavi şeklinin erkeklerle ilgisi olmadıQını
vurgulamaktadır. Yani, kadınlar, daha
doQrusu yaşlı kad ınlar, tarafından uygulandıQ ı izlenimini vermektedir. Buradaki koca kelimesi türkçede muhtelif anlamları haizdir. Evli çiflin erkeQi anlam ının konuyla ilgisi yoktur. Ikincisi "yaşlı" demektir ki ilgisi olabilir. Üçüncüsü ise "büyük, ulu, bilge,
K.H.C.Başer,

sayg ıd eğer"

demektir.
Bu an lam üzerind 9'
durmak gerek. Çünkü
birazdan geçmişe
doQru yapacaQımız
yolculukta bu an lam
sık s ı k vurgu lanacakt ır. Kocakarı ifadesindeki karı kelimesi
evli erkeğin eşi an lam ı
na deği l "yaş lı , ihtiyar
kadın" anlam ın a kull anılmaktadır . Kelime
irdelemesi sonunda
günlük hayatta aşağ ı 
tatıcı ve hakaralarniz
manada kullandığı 
mız kocakarı 'nın ulu,
saygıdeğer, bilge yaş
lı kadın veya büyük ana gibi hayli saygı lı anlamları içerdiği ortaya
çıkmaktadır. Anadolu mitolojisinde kocakarı
büyük ana, ilahların anas ı veya tanrı anası
demektir.
Bu bilgileri aldıktan sonra artık zaman
kapsülümüze binip geçmişe doQru yolculuğumuza başlayabiliriz.

Antik kültürlerde tıbbın kadınlara bahbir imtiyaz, diQer bir anlamda tanrı
çalara verilmiş olan bu imtiyazı n pratikteki
uygulaması olduQuna inanılırdı. Yani, o zamanlarda tıbbın anas ı'ndan söz edilird i. Bu
tıbbın dinle yakından ilişki li telakki edildiğini
de vurgulamaktadır. Antik ve ilkel kültürler
üzerinde yapılan araştırmalara göre tıp ve
din birbirinden ayrılmayacak şeki l de
baQiantılıdır. Hayat'ı yaratan ve ölüm'e
hükmeden ilahlar aynı zamanda saQ iı k ve
hastalıktan da sorum luydular.
şedilmiş

Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, 26470 Eskişehir
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Sümerlerde Ninkursag hayat tanrı·
çasıydı. Asurlularda lştar hem ana tanrıça,
hem de sağlık tanrıçasıydı. Mıs ırlıların ulu
tanrıçası lsis ayn ı zamanda hekimdi. H~~le

rin Kubaba (veya Kubebe)'sı, Friglerin Kibe·
le'si, Efeslilerin Artemis'i, Yunanlıların De·
meter'i hayat, bereket ve ölüm tanrıça
larıydı. Minoslular, Mikeneliler, Giritliler de
iyi leşrnek için sağlık ve hayat tanrıçaların
dan medet umarlardı. Ölüm tanrıçası, ayn ı
zamanda yeniden doğuş tanrıçasıydı. Asurl uların ölüm tanrıçası Gula "ulu hekim" ola·
rakda bilinirdi. lsis de ölüm sembolleri
taşırdı. Varoluş çizgisinde hayat ve ölüm birbirinden ayrılmaz gerçeklerdi.
Antik kültürlerde iyi ilahlar sağl ık bilgileriyle mücehhez ve sağlığı korumakla görev·
liyken, habis şeytanlar hastalık ve sağlıksız
yaşamdan sorumluydular. Tarihte ilk olarak
Sümerler hastalık şeytanlarını tanım·
lamışlardı. Bu tanımlama daha sonra Mezopotamya, M ı sır, Yunan, Roma ve Kuzey ka·
vimleri tarafından da benimsendi. Şeytan·
ların gücünün hastalık yaptığı in anc ı hristiyan eksorsizm ayinlerinin de temelini teşkil
eder. Ulkemizde baz ı hastalıklar için cinci
hocalardan medet umulmas ı da bu inancın
bir uzantısıdır.
Tedavi için önce tanrıçaya yalvarı l ır,
anun şeytaniara emir vermesi beklenirdi.
Ancak, tapınaklarda yapılan bu dua ayinleri
ile yetinilmez, yakınılan tanrıçanın özellikle·
rine göre bazı pratik önlem ler de alınırd ı .
Tanrıçalar ş itacı ve eczacı, tapınakların ra·
hibeleri ise tapınmaya gelenlerin hekimleri
rolünü üstlenmişlerdi. Hasta tedavisinde
dua ve tatbikat önemli faktörlerdi. Pratik te·
• davi, rahatlama hissi ve h astalığ ın kont·
rolünü sağlarken, hastalığın bilinmeyen ve
aniaşılmayan yönleri için tanr ı çal ara yal·
varılırdı. O dönemlerde rahibelik yani tanrı 
çaların hizmetkarlığı kad ı nlara mahsustu.
Erkekler bu yetkiye sahip olabilmek için erkeklik organlarını dibinden keserek kendile·
rini hadım ederlerdi. Müslüman ve yahudi
toplumlarda görülen sünnet adetinin bu ge-

Sayfa 22

l eneği n haliiletiimi ş bir şekli olduğu iddia
edilir. Tedavi etkisinin kısmen ilaç olarak
kullanılan maddelerle, ancak en çok rahi·
belhekim'in gücü ile meydana geldiğine
inanılırdı . Bu sebepten rahibelerin sadece
ilgili duaları bilmeleri yetmez, tıbbi reçetelerde kullanılan bitkisel, hayvansal ve madensel maddeler hakkında da geniş bilgi sahibi
olmaları gerekirdi.
Sü mer, Asur, M ı s ır ve eski Yunan'da
M.Ö. 3000 y ıllarına kadar tedavi uygulamal arı hemen hemen tamamiyle rahibe lerin
elindeydi. Sümerler, Asurlular ve Mıs ırlıl ar
belli hastalıkların tedavisi için hap, fitil, losyon ve merhem şeklinde çok etkili ilaç reçetelerine sahiptiler. Bu toplumlarda rahibele·
rin rolü çok üstündü. Mesela, Sümer'de
ülkenin ekonomik, politik, kültürel ve sosyal
hayatı üzerinde etkisi olan çok çeşitli rahibeler mevcuttu. işler tapınaklarda görülürdü.
Dini liderlerle politik liderler arasındaki ilişki
de güçlüydü. Ur'da tanrı Nannar'in hemen
hemen bütün yüksek rahibeleri kraliyat ailesinin üyeleriydi. Asur ve Mısır'da da rahibeler kraliyel ailesinden veya asillerden geliyordu. Yüksek rahibeler ve hükümdar aras ınd ak i il işk i öylesin e yak ı nd ı ki eski
kültürlerde kraliçelerin çoğu aynı zamanda
tapınak hekimleriydi. Ur'da M.Ö.3000
yıl ı nda yaşamış kraliçe Şubad'ın mezarı
açıldı ğında sadece g ıd a maddeleri değil,
ayn ı zamanda ağrı kesici reçetelerle, bronz
ve çakmak taş ından yapıl mış tı bbi aletler de
bulunmuştu.

M:Ö.2300 y ılında yaşamış Mentuhetep,
M.Ö. 1500 y ılı nda yaşamış Hatşepsut ve
M.Ö.100 y ıl ında yaşamış Kleopatra gibi
Mısır kraliçeleri'nin çoğu ünlü hekimlerdi.
Mısırdaki mabet ve mezarların duvarların
daki resimler s ık s ık kadınları rahibe/hekim
rolünde gösterir. Ayrıca, Diodurus, Öripi·
des, Pliny ve Heredot'un k~apları bu rolleri
teyid eder. Zamanla, antik kültürlerde kadın
şitac ılar arasında bazı rol dağılımları meydana gelmeye başladı. Ebe lik tamamen
kadınlara ait bir fonksiyonduancak bir ,..
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rahibe taraf ından uygu lanmas ı gerekmezdi.
Rahibelerin sayısı azdı ve mevkileri yüksekti. Sayıları ancak tapınağa gelen hastaları
tedav i etmeye yetiyordu . Ayr ı ca, doğum
günlük, mekanik bir hadise, ebelik ise pratik·
le kolayca kazanılabilecek bir yetenekli. Bu
sebeplerden ebelik tapınak dışına çıkarıldı.
Bununla beraber, Sümerlerde ve Mısırlılar·
da ebeler eğitiliyorlardı. Ebeler pratik bilgiler
edinmek yanında dua ve büyü de bilmek zorund ayd ılar. Zira, h erşeye rağmen dini inkar
edemezlerdi. Bu şeki ld e ebelik ile bir sağ lık
sorununun çözümü ilk defa rahibel erden
başkasına geçmiş oldu. Zamanla ebe ve rahibe aras ınd aki rol ayrım ı çok zayıfl ayacak
ama ebeler rahibelere açıkça hasım olmayaca, klardı. Bu rol ayrım ı gelecek için önemli
olacak bir başlangıç! ı.
Rahibelerin tıp üzerindeki tekeli zamanla
ortadan kalktı ve kadınlar tıbbın yetkili uygulayıcıları olmaktan çıkarılıp, tıbbı sapt ıran
ve bilimsel olmayan uygulamalar yapan
kişiler olarak tanınmaya başlandı lar.
Kadınların statüsünün kısıtlan masındaki
ilk adım dini fonksiyon l ar ının ellerinden a lın ·
ması olmuştur. Sonuçta dini fonksiyonları ile
birlikte tıbbi fonksiyonları da elden gitmiştir.
Bu değişimin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini tam olarak bilmek
mümkün olmamakla birlik·
te M.Ö.2000 ila 3000
yıllarında yakın ve orta
doğuya Hint-Avrupa ka·
vimlerinden gelen isti lalar
sonucu olduğu söylenebilir. Hint-Avrupa kavimlerinin dinlerindeki güçlü erkek tanrı hakimiyeti, istila
edilen orta doğu kavimlerindeki dişi tanrı'nın yerini
alm aya başladı. Asurlular
ve Mısırlılarda yaradıl ı ş
efsaneleri yeniden kaleme al ındı ve erkek ilahlar
dişilerle eşit pozisyonlara
kavuşturuldu. Önceleri
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doğurmak

için bir erkeğe ihtiyaç duymayan
bakira ana tanrıçalar tanrılarla evlendirilme·
ye başlandı. Ana tanrıça Kibele'nin kocası
Attis (diğer isimleri: Temmuz, Adon, Adonay,
Adonis) Sakarya ırm ağ ının k ız ı Nana'nın (ki
bu Kibele'nin başka bir s ıfat ıydı) ak bir ba·
dem içini bağrına basmasıyla doğmuştu,
kışın ölür, ilkbaharda yeniden doğ~rdı.(Not:
Suriye'de her yıl kışa doğru Adon'u bir yaban
domuzu öldürüyordu. Bundan dolayı Samilerde domuz eti'nin lanetlenip, yasaklandığ ı
söylenir). Yani, zay ıf bir kocalık rolü veril·
mişti. Matriyarkal toplumun Anadolu büyük
tanrıçası Kibele'ye patriyarkal toplumun
tanrılar tanrısı Zeus'u (veya Jupiter) Girit1e
doğurmak şeref i veri ldi. Böylece Kibele
tanrının anası oldu. Efsanelerin incelenmesinden anlaşılacağı gibi bu değişim büyük
mücadelelere yol açt ı. Yunan mitolojisinde,
Miken devirlerinden beri tapınılan, doğumun
ve ebeliği n koruyucusu, taprıça Heraile son·
raları ev i andirildiği (kardeşi) tanrı Zeus
arası ndaki mücadele, tanrıçanın gücünün
azal ıp yokolması ile sonuçlan ır. Buna istilaların mı yoksa toplum lard a zaten varolan
değişim i erin mi sebep olduğunu bilemiyoruz
ancak, sonuç, yaradı lı ş sürecinde ve toplum·
sal dünya görüşünde kadınlara verilen öncelikli rolün erkekler lehine
sona ermesi olmuştur.
Mabetierden ç ık arıl·
makla kadınlar tıptan da
çıkarı lmı ş oldu lar. M.Ö.
2900'Ierde Mıs ı r'da lmhotep ad lı bir adam saray
doktoru olarak atandı. Bu
kişi saray doktoru olarak
atanm ı ş olduğu bilinen ilk
erkektir. lmhotep bilimsel
yöntemlere hakimiyeti ve
bi lgisi do l ayısıy l a kısa
sürede ün kazandı, doktorların hamisi haline geldi
ve tanrı Ptah'ın yanında
ilah seviyesine yükseltildi.
Sonraları Yunanlılar onu

...
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kendi şifa tanrıları Eskülap yaptılar. Adonis'in oğlu Bergama'lı Eskülap'ın iki kızı
Hygea (Hijya) ve Panacea'nın isimleri bugün tıpta önemli anlamları haizdir. Hijyen,
koruyucu hekimlik; panacea ise her derde
deva anlamındadır. M.Ö.7. yüzyıldan itibaren Hygea, resim lerde, Eskülap'a hastaları
sunan, onun tavsiyasiyle tedavi yapan, elinde nadiren bir yılanlayada daha çok şitalı
bitki dolu bir sapetle tasvir edilen masum ve
güzel bir kadın olarak görünmeye başladı.
Yani, kadın, hekimlikten hekim yardımcılı
ğına ya da hemşireliğe geriledi.
Erkeklerin tıbba girişi ile Mısır tıbbında
önemli değişiklikler meydana geldi. Tıp dinden bağımsız olarak gelişmeye başladı.
Mistik özelliğini kaybetme sürecine girdi.
Daha önemlisi rahibelerin iyileştirici ilahileri
ve merhemlerinin yerini cenahın bıçağı almaya başladı. Mısır tıbbında erkek hakimiyeti ile birlikte mumyalama sanatı da gelişip
M.Ö.2300 yıllarında mükemmelleşti. Mısır
mumyacıları daima erkekti ve bu uygulama
onlara derin anatomi ve cerrahi ık bilgisi kazandırdı. Gözlem ve bulgular hem mumyacılar hem de cerrahlar tarafından kaydedildi ve kullanıldı. Hastalık sebepleri ilahi
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güçlerde

değil

insan vücudunda aranmaya
"Erkek tıbbı" bilgi ve yeni buluşlar,
tıbbı" ise hurafe an l amı kazanmaya

başlandı .

"Kadın

başladı.

Din ve tıp arasındaki uçurum gitgida
büyürken Heliopolis, Sais, Memphis ve sonraları lskenderiye'de cerrah ve mumyacıların
eğitildiği tıp okulları açıldı. Hz. Musa'nın da
Heliopolis~e eğitim gördüğü söylenir. Sais ve
Iskanderiye Mıs ı rlı ve Yunanlı doktor ve cerrahiarın kaynaştıkları merkezlerdi. Bu okullara kadınların kabulü kısıtlıydı. Bununla beraber, din'in teşhis ve tedavide oynadığı rol
devam etti. Anatom i ve cerrahi her hastalığın
tedavisine yetmediği için geleneksel tababet
de hükmünü sürdürdü. Sebebi bilinen hastalıklar için cerrahi uygulanırken, sebebi bilinmeyen hastalı klar dini tıbbın ilgi alan ı na
girdiler. Tapınakta bu uygulamaları artık rahipler yapmaktaydı. Kadınların tapınaktan
uzaklaştırılması, geleneksel tababetteki rollerini de azalttı. Kadınlar yetkisiz olarak tedavi yapmaya devam ettiler ve bilhassa abalik
kadınlar için en çok tercih edilen tıp alanı oldu. Kadın ve çocuk hastalıkları da ebeliğin ilgi al anına girdi. Eskiden rahibe/hekim'lerin
ve ebelerin paylaştığı bu tıp alanı, kadın-
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ların sorunlarıyla ilgili olduğu için bu konu da
yetersiz bilgiye sahip rahiplerin değil, ebelerin sorum lu luğuna girdi. Hastalık ve yaralanma vakalarında rahib'e danışma esas olmakla birlikte hastanın evdeki bakımından
kadın sorumluydu. Önceleri hekim ve
hemşire arasında hiç fark yokken şimdi
kadının toplumsal ve özel rolünde değişiklik
oldu ve erkekler tıp dünyasında hakimiyet
kurarken, kadın l arın tıbbi fonksiyon ları ev ile
s ı nırlı kaldı.

M.Ö.460-377 aras ı nda Kos ve Larissa'da
Hipokrat tarafından kurulan t ıp oku lları muhakeme ve mantığa dayalı filozofik ve
spekülatif kurumlardı. Bu ekole göre vücutta
sır yoktu. Vücut fonksiyonları mantıklı prensipiere dayanıyordu. Okullarda anatomi ve cerrahi'ye
ağır l ık veriliyordu. Sağlık,
vücuttaki dört humor (yani
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zeytinyağı kullanmıştı.

Hipokrat'ın t ıp ekolü Avrupa tababetini
18. asra kadar etkisi altında tutmuştur. Klasik Yunan'da bu ekol, mevcut pek çok tıp
ekolünden sadece biriydi. Knidos, Acidos ve
Kirane'deki okullar da ünlüydü. Ancak bu
okulların tümü kadın lara kapalıydı. Bu okullardaki tedavi masrafların ı sadece zenginler
karşılayabiliyordu. Tapınak tedavileri ise
zengin, fakir herkes için devam ediyordu.
Herodot, Bergama'daki Eskülapya'dan yani
"sağlık beldesinde n" bahseder. Buraya tedavi olmak amacıyla gidilirdi. Fakir hastalar
kaldırırnlara yatırı l ır, hastalığın çaresini bilenler kendilerine tavsiyede, ilaç yardımın
da veya para yardımında bulunurlard ı . Ben-

sıvı) tarafından sağlanı

yordu. Bunlar: kan, balgam, safra ve kara safra'ydı. Hipokrat, tababalin
değilse de hekimliğin babası kabul edilir. Tababalin
din ve hurafe'den ayrılıp bilimsel esaslara bağlan
masına büyük katkıda bulunmuştur.

Tedavide 400 kadar
bitkiden yararlandığı bilinmektedir. Bunlardan kuvvetli müshil olarak mahmude, hintyağı, ebucehil
karpuzu, çöpleme; zayıf
müshil olarak süt/eğen,
mezeryon, lahana, kavun; idrar arttmcı olarak sarımsak, soğan, pırasa, salatalık, kavun, karpuz, rezene; uyku verici olarak
haşhaş, afyon, adamotu, banotu; boğaz
hastalıklarında kekik, nane, kereviz'den
hazırlanan gargaralar; çıbanları olgunlaştırmak ve ağrıyı dindirrnek için merhemler ya da mersin yaprağı, gül çiçeği, akzambak çiçeği gibi kokulu bitkiler/e bekletilmiş

zer bir uygulamanın Sümerlerde de olduğu
biliniyor. Bunun dilenciliğin baş l angıcı olduğu da öne sürülmekte.
Kad ı nlar t ıp okullarından ve tapınaklar
dan çıkarı l mışlardı ancak evde fakirler ve
kad ı nlar aras ı nda şitac ı rollerini sürdürdüler.
Becerileri öncelikle şitalı bitkilerle ilgili bilgilerine ve bildikleri dua ve ilahilere dayanıyor
du. Ebelik ise tamamen kadınlara a~ bir

rr
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masiekti ve bu konudaki bilgileri oldukça iyiydi. Hipcıkrat dahi jinekoloji ve obstetrik bilgilerini aba lerden öQrend iQini yazar. Pisagor'un karı sı , Eurphon ad lı devrinin tanınmış
bir hakimiyle cenin'in 7. aydan önce canlı olduğuna dair bir bahsi kazanmakla ünlüydü.
Ebeler doQum ve düşük yapt ı rırl ard ı.
Doğumdan sonra 15 gün süreyle lohusaya
ve bebeğe bakar, ücret olarak bir parça kuru
ekmek a lı r lard ı.
Yunan toplumunda hipokratik dü ş ünce 
nin gel i ş ip yerl eşmesiyle yeni t ı pç ıl ar ta-

çok hastalığın tedavisinde geleneksel reçetelerle başarı sağ l ayan şifacılard ı. M.S.1.
yüzyılda yaşamış Africana ad lı ş itac ı kadın
sara ve k ı sırlığ ı tedavi etmesiyle ünlüydü.
Augustus'un kızkard eşi ve Mark Antuan'ın
kar ıs ı Octavia ile Massalina ev tababali konusunda oldukça becerikliydiler. Halk arası
nda ne kadar ünlü olurlarsa olsunlar, kadın
şitacılar devrin hipokratik hekimleri taraf ı 
ndan kü ç üm se niyorlardı. Cato (M.S. 150230) onları düşükçü ler diye s ıfatl and ırı yor,
Tertullian (M.S. 150-230) yöntemleriyle alay

rafından kadın şitac ı lara karş ıtepki ler yaygı

ediyor, Galen (M.S.129-201 ) ise geleneksel
ve Mısırlı şarla
tanlığ ı diye nitelendiriyordu. Başka pekçok
yazar o nla rı ampirikçi, zehirci veya fahişe
olarak isimleiıdiriyordu. Büyücü s ıfatı nın da
verilmesinden sonra sagalar idam edilmeye
başland ıl ar. ilk hristiyanlar da büyücülükle
nham edilip idam ed ildiler. ilk hristiyan şe hit
lerinden Theodosia, .. Nicerata ve Thekla
kad ı n şifac ılard ı . Rom a imparatorl uğunun
hristiyan lı ğ ı kabul etmesiyle sagalara karş ı
olan hareket sona erm ey ip devam etti ve
Galenci tıp hristiyan tıbbı olarak tescil edildi.
Sagaların varlığı kili senin hastalık ve
kadı nın rolü üzerindeki fikirlerine aç ık tehdit

nlaşmaya b aş l adı. At in a' lı

ebe Agnodice
M.Ö.4.yüzyılda erkek elbiseleri giyip hekimlik icra ettiğ i için halk mahkemesine ç ı ka rılıp
y arg ıl a ndı , ancak kad ınla rın baskısıyla ceza
verilmed i. Bu kad ı n çok başarı l ı sezaryen
ameliyatlar yapmakla ünlüydü.
Romalılarda da Yunan lılardaki gibi hipokralik oku l ların etkisiyle kad ı n lar tıptaki rollerini kaybetmeye başl ad ıl ar. Ancak toplumun
fakir kesimlerinde varl ı k l a rını sürdür-düler.
Roma'da ebeler Med ica, Obstetrica veya
Saga olarak an ıl ıyord u .P iin y, saga olarak
Elephantis, Salpe ve Solira'dan bahseder.
Bunlar sadece ebe değil ayn ı zamanda pek-

tıbb ı kocaka r ı masalları

--
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olarak görüldüQünden, kadın - ların ted avi
yöntemleri paganizm olarak d eğerlendiri ldi.
Antik küttürlerde geleneksel tababet ve ebelik uygulayıcıları hep kad ı n- lar olduğu ve semavi dinler döneminde bu uygulamalar pagan adetleri kabul edildiği için paganizm lanetlenirken kadınla r da lanetlendi ve toplumdaki statüleri geriledi. Hri st iy a n lığın ilk
dönemlerinde h astal ı k tanrın ı n güç ve adaletinin delili haline geldi. Öyle ki, hasta olmak
Tanr ı 'nı n önem verdiği kuluna ba h şettiğ i bir
lütuf olarak değerl e nd iril ip, şe ref added ildi.
Bu yüzden, hast alığın bir günahın cezas ı,
iy ileş menin de aftadilmenin bir i şiıreti olduğ un a inan ı ldı. Acıdan kurtu tmayı dua dışı
yollarda arayanlar lanetlendi. Bu şek ilde eskiden tap ın aklarda olan şifa tekelinin kilisenin elin e geçmes i a m aç l an ı yor, rah ip
s ın ıfının sağlık üzerindeki etkisini sürdürm esi isteniyordu. Ancak, hal kın geleneksel ve
bitkisel tedavi yöntemlerinden her tedbire
rağ men vazgeçmarnesi üzerin e kilise cemaat kaybetmemek için bu fiili durumu kabul
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ediyor, gayriresmi olarak her cemiyelle en az
bir dul kad ı nın ebelik, veya kilise taraf ından
kabul edilen baz ı t ı bbi uyg ul amaları Tanrı
adına yapmak üzere görev lendiri lebil eceği
kilise tarafından ifade ediliyordu. Ayrıca,
muska, n azarlık gibi pagan adetlerini, hristiyan azizierin sözlerini ve hristiyan duaların ı
içermesi şartıy l a kabul ediyor, kutsal emanetterin i y il eşt ir ici ve koruyucu h assa l arın ı
benimsiyordu. Bitkiler için ise, Tan rı 'n ı n her
derdin devas ı n ı bitkiler yoluyla verd iği fikri
hakim oluyor, böylece dua d ı ş ı tedavi şek ille
ri hristiyanlık içinde de yerini a lı yordu .
Hristiyanlığın pagan kavimlere kabul ettirilmesi s ıras ın d a pagan i nancınd a kutsal
say ıla n semboller hristiyan l aşt ı rıldı. Putlar
yerini lsa'n ı n , Meryem a n a' nın ve azizierin
küçük heykellerine ve istavroz'a bıraktı. Pagan dönemde, Efesıe tapınılan Artemis, bir
Kibele, yani t a nrıl a rın tanrıças ı , t a nrı a n as ı ,
büyük ana idi. Hristiyanlığı kabul eden Efesliler 431 yılınd a Efes'te toplanan kilise
büyüklerini zorlayarak Meryem Ana'ya tanrı
a n as ı nite l iğ i verdirdiler. Hazreti Me ryem'in Tanrı anas ı d eğ i l, lsa peygamber'in
a n as ı olduğunu iddia eden Patrik
Nestorius'u aforoz ettirdiler.
Ingiltere'de 13. yüzy ı ld a aç ılı ş ınd an itibaren Oxford ve Cambridge Üniversiteleri
kadı n ları öğrenci olarak kabul etmedi. Buna rağmen, kad ı nlar sadece ş itacı olarak
değil cerrah olarak da tıp uygulama ların a
devam ettiler. Cerrahlar ı n, t ı pç ı say ıl
m adıkl arı için, dahil olduğu Berberler Loncas ı 'na kabul edildiler. 1389 yılında kurulan Cerrahlar Lo ncas ı da kad ı nları üye l ~e
kabul etti. 1421 'de Üniversiteler Parlamentoya başvurarak Tıp okulunda okum am ı ş olan ların doktorluk yapm as ın ı n ve
kad ın ların t ı p uygu l a mala r ı nd a bulunmaların ı n yasakl anmas ı n ı talep ettiler. Bu dilekleri 100 y ıl sonra gerçek l eş t i . 1518'de
Tıp Ko lejine verilen imtiyaz baratında
"Büyücülük, sihir ve biraz da ilaç kullanarak cüretkarca tedavi yapmaya çalışan
ve Tanfl'nın hoş nutsuzluğuna sebep ol-

..-
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madığı zaman kadın entarisi
ile ayin yaparlar. Özel şam an
cübbesinin göğsünde kadın
memelerini temsil eden yuvar- .
lak madeni şeyler bulunur.
Cübbenin yakalarında sırala
nan dokuz küçük kukla
Ülgen'in dokuz kızını; küçücük
cübbeler elbiselerini; demir veya madeni şeyler küpelerini
temsil eder. Önceleri şaman
dualarında iyi dişi ruhlara şöyle
yalvarılırdı:

şey yapmayan
n/ann" yetkisiz olduklarından bahsediliyordu. t 563 yılında çıkarılan bir yasa ile
büyücülüğe ölüm cezası getirildi. Bu davalarda bilirkişi olarak tıp dakteriarına danışılıyor
d u. Büyücülükten yargılananların %85'i
kadındı ve çoğu ilaçla değil büyü ile tedavi
yapmakla suçlanıyordu. Binlerce kadının
büyücülükle itharn edilip öldürülmesine
rağmen kocakarılar ve temsil ettikleri tıp sistemi orta çağları aşıp t 8. yüzyılın ortalarına
kadar gelebildL 18. ve 19. yüzyıllarda Batı'da
görülen sosyal değişiklikler kocakarıların
statüsüne, büyücülük suçlamalarından çok
daha ciddi bir tehdit oluşturdu. Bu değişiklik
ler, daha önceleri kocakarı ya önem veren
toplumlarda köklü değişmelere yol açtı ve erkek olan tabip zümresi politik taban ve sosyal
kabul yönünden gittikçe daha güçlü hale geldi. Kocakarının rolü gitgida zay ıflad ı ve çoğu
alanlarda geleneksel tıbbın etkisi azald ı veya
yokoldu. 18. yüzyılın başlarında kocakarı,
dektorun güçlü ve etkili alternatifi iken, aynı
yüzyılın içinde huratenin ve medası geçmiş
likirierin sembolü haline geldi.
19. ve 20. yüzyıllarda kocakarı genellikle
işçi sınıfının ve temel sağlık hizmetlerinden
yoksun kitlelerin devam ettiği geleneksel
ş itacıl ar olma özelliklerini sürdürdüler. Yeni

veya
i
ı
ların tedavisi için ise orta ve zengin sınıf dahi
kocakarıya gitmeye devam etti.
Kocakarıların bazı tedavi şekilleri kulaktan kulağa, anneden kıza veya arkadaşa,
eşe, dosta yayılarak halk arasında yerleşiyor ve uygulanıyordu ve halen de uygulanmaktadır. Kocakarıların çoğu reçeteleri
bugün de genellikle kadınlar tarafından bilinmekle ve uygulanmaktadır.
Modern tıpla geleneksel tababet arasın
daki en önemli fark modern tıbbın hastalığı
vücuttaki mekanik bir aksaklı k olarak görmesinde yatmaktadır. Geleneksel tıpta ise hastalık sadece bazı organların iyi çalışmaması
değil terdin çevresiyle olan uyumunun bozu lması olarak telakki edilir. Bu sebepten
modern tıp hasta organı n tedavisine ağırlık
verirken, geleneksel tıpta vücudun çevresiyle tekrar uyum sağlayacak tarzda güçlendirilmesi amaçlan ır. Tedavide ilaç yanında duanın ve bir takım tılsımiarın rol almasının
hastan ın çevresindeki pSikolojik atmosferi
zengin leştirmesi açısından tedaviye katkıda
bulunduğu söylenebilir. Dua okuyarak siğ il
tedavisi toplumumuzda yay-gın olarak uygulanan ve etkili olduğuna inanılan zarars ı z bir
uygulamadır.

Eski Türk kavimlerinde

inanılan

din

....

"Ey melikem, eyanam ateş,
sen karaağaçtan yaradıl
mışsın.. Ötüsen anam ızın tabanından peyda olmuşsun ...
Gökte yaşayanın çakmağıyla
çakılmışsın, anamız U/uken
hatunun eliyle yakıl-mışsın ..
.bütün ulusumuza sağlık ve
Şamanizm idi. lptidai şamanizmin temsilcileri kuzey ormanlarında yaşayan kavimlerden
Uryankıl'lardı. Bu kavim Göktürk yazıtların
daki Kurıkan'ların torunları ve bugünkü
Urenha ve Yakut Türklerinin ataları sayıl
maktadır. Cengiz han ın sol kol beylerinden
biri olan Odaçı, Uryankıtlardandı. Odaçı ad ı
Uygurca ve başka türk lehçelerinde eczacı
anlamına gelen otac ı ile aynı anlamdaydı.
iptidai şamanizmda hekim veya eczacı ile
şamanaynı şah ı stı.

Altay şamanistlerine göre en büyük tanrı
Ülgen'dir. Ülgenin 7 oğlu ve 9 kızı vardı.
Kızları özel ad taşımaz, hepsine Akkızlar veya Kıyanlar denir. Bunlar şamanlar ın ilham
perileridir. Şamanist panteonunda Ülgen'in
akkıılanndan başka birkaç iyi dişi ruh vard ır.
Altaylarda Umay, Ana Maygıl, Ak Ene; Yakut larda ise Ayısıllar bunların belli baş
lıl arıd ır.

Bazı şamanistlere

göre en kuvvetli
Eski devirlerde
şamanlığ ın kadınlara mahsus bir sanat olduğunu gösteren arnareler mevcuttur. Yakutlarda erkek şaman lar özel cübbeleri olşaman lar kadın şamaniard ır.

güven ver
Müslümanlıktan
şam an dualarına

rin, evliya ve

sonra doğu Türkleri
peygamberlerin, melekle-

şeyhlerin adlarını sokmuşlar

dır.
Kocakarıların

Tedavi Yöntemleri
sembolik ayinIerden yararlanırlar. Mesela, siğil tedavisi
için şunu önerirler: "Bir parça et çal, siğilin
üstüne s ür ve toprağa göm. Et çürürken siğil
de yok olacaktır. Yahutta, "Fasulye kabuğunun içini siğil üzerine sür. Fasulye kabuğunu gizlice yak. Siğil yok olacaktır.
Kuduz için: "Seni ısıran köpeğin kılını
taşı" denmekte yahutta "Kuduz köpeğin
kalbinin çıkan/ıp, ateşte kurutulması ve
öğütü/dükten sonra hastaya yedirilmesi"
önerilmektedir.
Akan su hayatın üç temel elementinden
biri sayıldığından pınar ve kuyu su larının tedavi edici hassaları olduğu ve suyun şeytanı
kovduğu in ancı hakimdi. Tuz da şeytan ı kovardı. Hem suyun hem de tuzun tamizleyici
ve antiseptik hassaları bugün de bilinmektedir.
Kocakarılar tedavide bazı
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Rengin tedavideku llanımı kökünü daha
çok mistik inançlardan alır. Rengin tedavi
sembolü olarak kullan ı m prensipleri bir bakı
ma sempatik büyününkileri and ırır. Kırmızı
renk ı s ıyı sembolize eder. Kırmızı kumaş
ateş düşürmek için kullanılmıştır. Kırm ız ı çiçek kan; san çiçekler ise karaciğer h astal ı 
klannda verilirdi. Hristiyanlarda kı rmızı ,
Hazreti isa'nın kanını temsil eniQinden kutsald ır . Mavi, Meryem An a'nın rengidir. Fazla iyileştirici özelliQi yoktur. Ancak, gelinierin
düQün gününde üzerlerine mavi bir şey giymeleri istenirdi. Lahusaların hastalanmamak için boyunlanna mavi kurdela veya yün
ipi baQ iamalan önerilirdi. Mavi, Anadolu'da
nazar'a karş ı bir önlem olarak kullanılır. Mavi boncuğun vücudu kötü ruhların ve kötü
düşüncelerin etkisind en koruduQuna
inan ılır.
Rakamların tedavide önem li rolleri olduğuna, üç ve üç'ün katları ile yedi'nin güçlü
etkileri olduğuna ina- nılırdı.
Ingiltere'de uygulanan bir
boQmaca reçetesi şöy ley
di:
"Çocuğu 3 yaşmda bir
eşeğin
alt ınd a n
ve
üstünden 9 kere geçir.
Hayvanın sütünden 3
kaşık al. Sırtından ve
karnmdan kesilmiş 3'er kılı
sütün içinde 3 saat bekler
ve çocuğa 3 seterde içir.
Bu işlemi peşpeşe 3 sabah
tekrarla".
Bu iş le min çocuQu kusturacaQ ı ve geçici rahatlama sağlayacağ ı doğa ld ır.
Ilah i ve sihirli sözlerin tekrarlanma sayısı da etkisiyle
doğru orantılıydı.
Ayrıca, astro loji elementleri tedavide kıymetli
semboller olarak kabul ediliyordu. Bitkilerin toplanma
zama nı ay ın duru muna
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göre ayarlanı yordu. Bilhassa yen i ay ın 3.
gününde toplama tercih ediliyor, dalunayda
bitki toplanm ıyordu. Bunun sebebi, ayın gelgit olayına neden olması yüzünden dolunayda toplanan bitk il er in topraküstü
k ısım l an na su çekilmesi sebebiyle kurutulmas ının geç ol acağı şeklinde izah edilmektedir. Ancak, bitkilerin toplanma zamanlannın önemi bugün bilinmektedir. Mesela,
sabah saat 9'da toplanan haşhaş (Papaver
somniferum) sütündaki morlin miktarının 12
saat sonra toplanandan 4 kat daha fazla ol. duğu bulunmuştur. Kodein miktannın ise en
az miktarına saat ?'de, en çok miktanna ise
saat 12'de rastl anmışt ır. Güzelavratotu (Atropa belladonna) bitkisinde en yüksek alkaloit miktanna bitkinin çiçeklenme devresinde
rastlanır. Deniz-üzümü (Ephedra sp.) dallannda sonbahar ve kışın, yazınkine nisbetle iki misli daha fazla alkaloit bu l unduğu tesbit edilmiştir . Yüksükotu (Digitalis purpurea)
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yapraklannda kalp kuwetlendirici glikozitler
gece parçalan ır, gündüz yeniden sentez edilirler. Bu sebepten yaprakların öğleden sonra topl anmas ı tavsiye edilir.
Eski Türklerde Tanrının karaaQaçtan yaratıldıQ ın a inanıl

ve bu aQac ın
kutsal sa yıldıQı
gibi, Ke~ Tanrısı
Wodin'in de diş
budak aoacından
doQduQuna inanı
dıQı

l ı rdı . Raşitizm

ve

fıtık

için popüler
bir tedavi şek li

hast ay ı,

baş ı

doQan
güneşe yönelik, gövdesinde yank açı lmış genç
bir dişbudak aQa-cın ın
içinden geçirmekti. Sonra ağaç s ı k ı ca sarı lı r,
ağaç iyileştikçe hastanın

da

iyi l eşeceğ in e inanı 

lırdı.

Dişbudak, ay rı ca

doyapan kadınların
yatağı na bağlanır ve yeni
doğan bübeklere bir
damla dişbud ak usaresi
verilirdi.
ilahlar tedavi işlemle
rini kontrol eden yegane
ğum

varlıklar deği llerdi. Bazı

özel hallerde insanlarda
belli güçlere sahip olabilirlerdi. 7. kız ın (veya
oğlun) 7. kızı (veya oQ iu)'nın, sıra karşı cins
taraf ından bozulmadıkça, iyileştirici ve ruhsal güçlere sahip olduğuna in anı l ırdı. 2.
doğan ikizin karş ı cinsten h astan ı n ağz ı na
üç kere üflemesiyle boğaz iltihabının geçeceği sanılırdı.

Hristiyanl ı k

öncesi bir inanca göre ruh,

fertl ere

aşağ ı yukarı eşit şeki lde daQıtılan,

hayat ın

temel özelliklerin i taşırdı. Bi lhassa

doQum sıras ında ölen bebeklerde ve genç
ölenlerde hayat ın temel özelliQi tükenmamiş
olacaQ ından, bu özelliğini yitirmeye başlayan
hastaya teorik
olarak yard ım c ı olabilirdi. Bu sebepten kocakan ilaçların ın çoğu ölünün ya
da ölüyle ilgili
tedavinin kullanılmasın ı öngörürdü. Cellatl ar
Ölü
Ça rpmas ı için ücret
alırlard ı. Hastalar bu

yüzden

darağacın ın

etrafında toplanırlardı.

Idam ed ilmiş ölü kafaları bir takım ilaç terkiplerinde kullanılırdı.
Ölülerin iy il eşt irm e
haslet leri hristiya nlık
ve müs lüman lı kta aziz

ve

evl iyaların eşya

ve

türbelerinin önem kaza nması
sonucu nu
doğurmuştur.

Ölüm ayinsel olarak
da kullanılıyordu. Bazı
büyü adetleri, hastal ı 
ktan kurtulmak için
sembolik olarak ölmek
r:"'"""'!'":"'"'P.ı•lr:l
ve sağ lı klı olarak yeniden
doQmak üzerine kurulmuş 
tu. Hastay ı bir
yapı kemeri

veya dişbudak
aQacının gövdesinden geçirm ek bu yeniden

TAB
doğmayı
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sembolize ediyordu.

Diğer bir adet, boğmacadan kurtulmak
için "Çocuğun çayıra yüzükoyun yatınl
ması, etrafının tabut biçiminde kesilmesi,

sonra çocuğun kaldm/ıp çayır çiminin altüst
edilmesi" ne dayanıyordu . "Ot kurudukça
boğmaca yokolacaklı. Ancak bu işlem gizlice yapılmalıydı".
Kocakarı ilacı denince aklımıza ilk gelen,
tedavi reçeteleridir, yani hastalıkta alınması
gereken pratik önlemlerdir. Bu önlemler
arasında en önemli rolü bitkilerin tedavide
kullanımı almaktadır. Tarihin eski devirlerinde insanlar yaşadıklar ı yerin çevresindeki
bitkileri kullanmaktayken, sonraları komşu
ülkelerle tıbbi bitki ve baharat mübadelesine
başladılar. Daha sonraları bu uygulama denizaşırı ülkeler arasında da yapılmaya
başlandı. Günümüzde tıbbi bitki ticareti mesafe tanımamaktadır. Güney Amerika'da yetişen kınakına kabuğu Avrupa'da sıtmanın
kökünü kazı mıştır. Yine aynı kıtada yetişen
koka bitkisinden elde edilen kokain tüm
dünyada uyuşturucu kullanımını yaygın
laştırmakta, Meksika'da yetişen bir bitki (Dioscorea) dünya hormon sanayiinin temelini
alabilmektedir.
Medarn tıbbın ve sentetik ilaçların bu denli
gelişmesine rağmen bugün dünya nüfusunun %80' inin bitkisel ilaçlarla tedavi olması
bitkilerin dünyanın önemli ilaç kaynakları olduğunu göstermektedir. Bitkisel ilaçların temel teşkil ettiği geleneksel tababet veya halk
tababalinin kocakarı ilaçlarında olduğu gibi
bir takım ay in veya dualara bağlı kalmaksızın
tedavi yapmakta olması yüzünden kocakarı
il açlarının mantıkdışı uygulamalarının bu tedavi sistemlerinde yeri yoktur. Bu sistemlerde kullanılan bitkilerin büyük bir kısmı kökenini kocakarı ilaçların-dan almış olsa bile geleneksel tababet sistemlerinde sadece gerçekten etkili olanlar yerlerini korumuş ve
günümüze kadar gelebilmiştir. Bu bitkiler
üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda etkileri bilimsel olarak ispat edilebilmektedir.
Eczacıların temel kitapları olan farmako-

TAB

BİTKİ EKSTRELERİNDE

pe veya kodeksiere girmiş çok sayıda bitkisel
ilaç hammaddeleri arasında say abiieceğimiz
birkaç örnek şunlardır: Arap zamkı: En az
2000 yıldır hap yapımında yardımcı madde
olarak kullanılmaktadır. Sinameki, Sarısabır
ve Ravent: Müshil. Güzelavratotu: Spazm
çözücü. Yüksükotu: Kalp kuwetlendirici. Dereotu tohumu: Çocuklarda gaz sancılarını glderici. Çavdar mahmuzu: Doğumu kolaylaştırıcı ve antimigren. lpeka kökü: Balgam
söktürücü. Meyan kökü: Öksürük kesici ve
antiülser. Erkek eğreltiotu: Tenya düşürücü.
Acı çiğdem: Gut ve lösemide. Söğüt kabuğu:
Ateş düşürücü., vs.
Geçmişten günümüze yaptığımız yolculukta gördüğümüz gibi, zaman içinde kocakarılar dünya ve hayata hükmeden, şifa
dağıtan ulu tanrıçalıktan, saygı görmeyen ve
bu yüzden gizli sanat icra eden büyücü, şnacı
ve düşükçüler haline gelmişlerdir. Uygulamaları ne denli akıl ve mantık dışı addedilse
de kocakarılar ve sahip oldukları bilgiler bize
geçmişten kalan kıymetli bir mirastır. Bu bilgilerin bugünün bilim süzgecinden geçirilmesiyle pekçok yeni ilacın ve tedavi şeklinin insanlık hizmetine sunulabileceği inancın
dayım.
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FARMAKOLOJİK ÇALIŞMA TEKNİKLERiNE
GENEL BAKIŞ-I
ilkilerden elde edilen ham ekstrelerin
ilaç olarak kullanılabilmeleri için eksIralerin belli kurallara uyularak
hazırlanması ve bir çok testlerden
geçmesi gerekir. Çünkü bitkiler çok kompleks kimyasal yapılara sahiptir. Bitkilerin
türleri ve yetişlikleri bölgeler içerdikleri aktif
maddelerin kalitatif ve kantitatif özelliklerini
etkiler. Bitkilerin teşhisi, toplanması, eksiralerin haz ırlanması, etken maddelerin teşhisi,
kimyasal yapılarının tayini ve tarmakolajik
testlerinin yapılması belli kurallara dayanıla
rak yapılmalıdır. Bu çalışmalarda eczacı,
farmakognozist, kimyacı, farmakolog, toksikolog, klinik farmakolog ve klinisyen hekimlerden oluşan çeşitli ekiplerin bir sıraya göre
veya bir arada çalışması gerekir.
Farmakolojik aktivitesi öngörülen bitkisel
ilacın kalitatif ve kantitatif analizleri yapılmalı
ve içindeki maddelere tek tek tarama testleri
uygulanmalıdır. Böylece tarmakolajik aktivitelerinin hangi maddeye ait olduğu saptanabilir. Bu maddeler mümkün olduğu kadar saflaştırılmalıdır. Bitkisel ilaçlarla ça lı şırken
maddelerin çözünürlüğü de önemlidir. Hipofilik özellikle maddeler distile suda çözülmeli
ve fizyolojik sıvılarla seyreltilmelidir. Suda
çözünmeyen maddeler alkol, DMSO (dimetil
sülfoksit), eter, kloroform, asaton gibi
çözücülerde çözü lebilir veya %1 lik arap
zamkı veya %0.1 lik agar ile süspansiyon ya
da Tween 80 ile emülsiyon halinde kullanıla
bilir. Ancak bütün tarmakolajik çalışmalarda
aktif madde içermeyen test çözeltisi de
hazırlanmalı ve sonuçlar ona göre k ıyaslan
mal ıdır.
Tarama testleri
Tarama testleri canlı hayvan, izole organ
preparatları, hücre kültürleri ve tüp içindeki

B

enzimler üzerinde yap ıldığ ı gibi, radyoligand bağlama yöntemleri ile hücre homojenatlarının reseptörden zengin fraksiyonları
üzerinde de yapılabilmektedir. Tarama testlerinde en fazla kullanılan yöntemler ve hayvanlar Tablo 1 de görülmektedir.
Spazmolltik Aktivite
Spazmolitik aktivite tayininde en fazla
kullanılan preparat izole kobay ileumudur.
Asatil kolin, histamin, serotonin ve BaCI2 ile
oluşturulan kontraksiyenlar üzerinde inhibitör etki gösteren maddenin spazmolitik aktiviteleri saptanabilir.
Ayrıca kobay duodenumu •. kolonu, mide
fundus preparatı, sıçan, tavşan fare, kedi,
köpek ve diğer hayvanların gastro-intestinal
sisteminden hazırlanan preparatlar in vitro
çalışılabilir.

Tavşan jejunumu preparatı masenter ile
beraber ç ıkarı l arak elekirotlar aracılığı ile
stimulatöre bağlanır (Finkelman metodu).
Elektrik uyarımı taze preparatta (2-4
pulslsn) parasempatik etki oluşturur. Daha
yüksek uyarmalarda (30-50 pulslsn) sadece
sempatik etki görülür.
Akut toksisile
Akut toksisitesinin saptanması genellikle
fare, sıçan gibi küçük hayvanlarda yapı lır.
Medyan letal doz (LDso) bir grup deney hayvanına uygulandığı zaman bu hayvanların
% 50 sini öldüren dozdur. LDso tayini için 3
geometrik doz aralığında (örneğin 46, 150
ve 460 mgi1<g), her doz için 2-3 hayvan kullanılarak uygulama yapılabilir. 24 saat her
gruptaki ölüm oranları saptan ır. Horn'un
tablosundan LDso hesaplanabilir. Standart
prosedüre göre ·ı se her doz için 1O hayvan
kullanılarak LDso ~esaplanır. Ya da Finney'in
Probit Analizi ile saptan ır.

Anadolu üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim D alı Başkanı Doç.Dr.lpek Cing!,..
tarafından ha zırlanmı st ır.
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Tablo 2. Laboratuvar

hayvanlarının

fizyolojik

normları

Tablo 1
Aktivite

Deney

Spazmolnik

h ayvan ı

Parametre

ve Yöntem

izole kobay ileumu
Fare barsağında kömür deneyi
Tavşan izole pari arteriyel sem
patik sinir-jejunum preparat ı
(Finkelman)
S ıça nl ard a frenik sinir-diagrama pr epa ratı
Civciv biventer-serviks

Adrenerjik nöron blokaj ı
Nöromü sküler blokaj

p r epa rat ı

Kurbağa

rektus abdamin us

pre p arat ı

Santral Sinir Sistemi (SSS)
(fare ve

s ı çanlar)

Vücut tamperatürü
Analjezi: Hot-plate testi
B arbitü rat ın etkisinin arttırma
ve antagonize etme
Rota-red
Öğ ren m e ve h atıriama

sıçan , tavşan)

Anti-inflamatuvar
sıçan)

Hepatoprotektif
Solunu m sistemine etki
(kedi,

S ıçan

Kobay

Tavşan

1·2
3
8
18-22
25-30
160
600
1.5-2
38.0

4-5
3
12
150-200
200-300
200
300
2.5-3
38.0

20
4
20
250-400
400-500
80
150
4-5
38.5

50
8
24
1.5·2 kg
2-2.5 kg
55
130
4-5
39.5

D av ranış değişiklikleri

Kardievasküler ve etonamik
etkiler
(kedi, köpek,

(fare,

Doğum ağırlığ ı (g)
Emme süresi (hafta)
Olgunlaşma süresi (hafta)
Olgun ağırlığ ı (g)
Erişkin ağırlığ ı (g)
Solunum sayıs ı 1dakika
Kalp atı m sayısı/dakika
Yaşam süresi (yıl)
Rektal tamperatur (' C)

Fare

tavş an)

Deney hayvanlarında olu şan çeşnli taksisite
belirtilerinden her biri için medyan toksik doz
(TDso) saptanabilir. Örneğ in toksik tesir uyku
olu ş umu ise hayvanların % 50 sinde uyku
oluştura n doz medyan toksik dozdur.
Bir maddenin güvenilir bir ilaç oluşunda
rol oynayan faktör tedavi indeksi (terapötik
indeks) dir. Medyan letal dozun medyan te-

Kan bas ınc ı
Solunum
EKG
Langendert preparatı
Anti aritmik etki
in vitro kobay kulakçı ğı
in vivo s ı çand a akanitin
in vitro damar düz kas ı
Karageenin pençe ödemi
Form aldahil pençe ödemi
CCI, ile karaciğe r h asarı
S ıçanlard a La ve galaktosamin
Gaddum'un respirometresi ile
solunum y azdırılm as ı
Krogh:un spirometresi
Pnömatograf
in vitro trake düz kas ı

davi edici (etk in) doza oranıd ı r.
Ti=LDsoiEDso
Bitkisel maddeler de sentetik ilaçlar gibi
yalın toksik tesir gösterebilirler. Bunlar genellikle doz bağ ım lı olarak g e liş ir. Örneğ in
glukokortikoid yapıd a madde içeren bir ilaç
antiinflamatuar ve immünosüprosif tesir
yanında adrenal korteks, böbrek, cilt, kas,

...

mide mukozası üzerinde de önemli za rarlı
tesira neden olabilir. Etken maddeler biyokimyasal testlerde de değişiklik oluşturabili r
ler. Bu değişiklikler bazen ka raciğe r ya da
böbrekteki yapısal bir toksik tesiri n habercisi
olabilir. O nedenle etken maddelerin biyokimyasal testlerde oluşturacağı akut ve kronik tesirler biyokimyasal testlerle d eğerlendi
rilmelidir.
Etken maddeler hücre çekirdeği üzerinde
kalı c ı toksik tesirler de yapabilirler. Mutajenik, teratojenik ve kan serojenik etki
yönünden araştı r ı l malıdırlar. Mutajenliğin
saptanmasında kullanılan in vitro bir tarama
yöntemi Ames'in Salmonella testidir. Teratojenik ve kanserojenik etki de çeşitl i hayvanlara maddeler uzun süre verilerek saptanabilir.
Doğ al maddelerden bazıları antikanserejan
(beta karotenler, retinol, Se, E vitamini) olduğu gibi ba z ı bitkisel maddelerin de kanserojan olduğu saptanmı şt ı r. Örn eğ in eğ relti
otu ile beslenen sığ ı rlarda masane kanseri
görülmektedir. Aspergillus flavus adl ı kül
mantarının salgıladığ ı aflatoksin B hepatama yapmaktad ır. Bu mantar bilhassa rutu betli ve sıcak ortamlarda fındık, pirinç vb.
ürünleri kontamine eder.
Yapılan tarama testleri ve taksisite deneylerinde sonuçlar değerle ndirilirka n istatistiksel yöntemler ku l la n ılm al ıdır.

Sonuç
Türkiye gibi ge niş bitki floras ı olan, ekonomik kaynak ları kı s ıtlı ve sentez suretiyle
ilaç yapım olanakları yetersiz ülkelerd e
doğal ürünlerden elde edilen ilaç ların gelişti
rilmesi gerekir. Ancak bu ilaçların ge l işt iril 
mesi belli kurallara uyularak yapılmalıdır .
Farmakalejik etkinliği saptanan maddelerin
akut toksisitesi, güvenlik indeksi ve kronik ·
toksisitesi saptanmalıdır. Etkili her maddenin yan tesirinin de o l abileceği düşünü l m e l i
ve bu tesirler sapianmadan bilinçsizce kullanılmamal ıdır.
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3. Finney, D.J.: Probit analysis, Cambridge University Press, 1952.
4. Kayaalp, S.O.: Rasyonel Tedavi Yönünden
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antral Drug Research Institute (CDRI,
Merkezi Ilaç Araştırma Enstitüsü),
Lucknow şe h rinde Gomati
ırmağının k ı y ı s ın da tarih i Chattar Manzil
Saray ı 'nda kurulmuş devlete bağ l ı bir
araştırma-geliştirme (A-G) kurul uşudur.
Hindistan'da birçok yerde devlet sektör illıe
bağlı olarak ça lı şan diğer A-G k u ruluşları
gibi CD RI da, CS IR (Council of Scientific
and lndustrial Research- Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi)'a bağlı olarak
hizmet vermektedir.
CDR I'ın aç ı lışı Nehru taraf ında n 1951
y ıl ında gerçekl eştir il miştir. Bu enstitünün
kuruluş amaçları aras ı nda, yeni ilaç, immünodiagnostik ajanlar ve aşıların geliştiril me
si, hasta l ık süreçlerinin anlaş ı lmas ı için temel biyomedikal araşt ırmalar, ilaç keşfi için
doğal kaynakların sistematik biçimde değer
lendirilmesi, ilaçlar ve onla rın ara ürün leri,
Hindistan ' ı n
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biyolojik maddeler ve fermantasyon ürünleri
için teknoloji geli ştirilmesi, kontrasaptil ilaç
ve yöntemler gelişti r i l mesi, ilaç araşt ırma,
gel iştirme üretimi alanlarında sektörlerarası
bilgi aklarım ı ve teknik insan-gücünün gel iştirilmesi ile dan ı şmanlık hizmetleri yer almaktadır. Toplam 917 personelin çalıştığ ı
enstitüde 305 bilim adam ı , 353 teknik eleman ve 259 işci ve memur görev yapmaktadır. CDR I seçkin bilim adamlarından
o l uşan Araştırma Komitesi ve Yönetim Kurulu taraf ı ndan yönetilmekted ir. CDRI' ı n
müdür l üğü ne bağ lı olarak ça lı şa n 18 a r aş
t ı rma ve ge l iştirme bölümü, 9 teknik servis
bölümü, baz ı ları WHO (Dünya Sağ l ık Örgütü) ile koliaberatil olarak çal ı şan 5 ulusal
destek hizmetleri ün~esi ve CD RI' dan ayrı
yerlerdeki data istasyonl arı bu l unmaktadır.
CDRI'ı n multidisipliner A-G faaliyetleri
15 proje alan ında sürdürülmektedir: Antrrer-
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tilite, Malarya, Filariazis, Leishmaniazis,
Doğal ürünler, Yeni ilaç Standardizasyonu
ve Uygulama Sistem leri, Kardiyevasküler
ve Sinir Sistem lerinin Hastalı kl arı, im münoloji ve Mikrobiyal Genetik, Fermantasyon Teknolojileri, ilaçlar için Proses Ge lişt ir
me, Toksikoloji, Klinik Denemeler, Primer Biyolojik Tarama, Peptidlerin Kimyası ve Biyolojisi. Bu proje a lanları , önceliklerini Hindistan'ın sağ lık problemlerinden ve tüm dünya
için problem olan baz ı tıp hastal ıklardan almaktad ı r. Örneğ i n, Hindistan'da yakl aş ı k
300 milyon insan "yüksek filariazis riski" taş ıyan bölgelerde yaşamını sürdürmektedir, bu durumda CDRI'da belirtilen bu öncelikli proje alanları ile il işkili olarak şu tiplerde
araştırma lar yapılmaktad ır: Yeni ilaçl arın
Gel iştirilmesi, Teknoloji Ge l iştiril mes i , Tem el
A raşt ır ma l ar, Finansal Destekli Araşt ı rma
lar.
Yeni ilaçların geliştiril mesi, CDRI' ı n en
fazla ağır l ık verdiği ve en olumlu sonuçların
alındığı tip araştırmalardır. Çok say ıd a sentetik madde, 3700 b~ki ve 450 deniz floralfa-

unas ı ekstraleri CDRI'ın 1951 den süregelen bilimsel yaşam ı boyunca farmakelejik
aktivite için test ed ilmi şt ir. Bugün CDRI,
hery ıl SOO yeni sentezla n m iş maddeyi, 100
bitki eksiresi ile 50 deniz ticra/fauna
ürününü çeşitli farmakelejik aktiv~e ler için
optimize edilmiş 100 ayrı biyolojik test sistem inde test edebilecek
kapasiteye
erişmiştir. Bu taramalardan şu sonuçlar elde edilmiştir: Arbortristozid'ler (Nyctanthes arbortristis) ; arnebin - ı (Arnebia nobifis); asklepin (Ascfepias curassavica); bakozid A ve B (Bacopa monnien); koleonol
(Cofeus forskohfl); kurkurn in (Curcuma
/onga); gugulipid (Commiphora mukun;
hyatin (Cissampefos pereira); pikroliv (Picrorhiza kurroa); Polioz ( Tamarindus indica); psöralen (Psorafea coryfifofia); punarnavozid (Boehaavia diffusa); spazmolitik
seskiterpenler ( Cedrus deodora) ve spermisit sapaninler ( Sapinus mukorosil). Bu
maddeleriri bazı ları ilaç olarak ku llanı lmakta
ve bir kısmın ı n klinik diğer k ı smının ise
preklinik araştırmaları sürdürülmektedir.

TEAM'DA UYGULAMALI FARMAKOLOJİ SEMİNERİ

1.!

BAM

tarafı ndan 12- 15 Ocak 1993 ta-

rihleri

aras ınd a

UNIDO

desteğiyle

oğal ürünlerin Araşt ırılm asında Ku l-

lanılan Farmakelejik Yöntemler" konulu
uygu lamalı seminer (Workshop on Pharma-

cological Techniques for Study of Natural
Products)" düzen lenm iştir. Serninere TBAM
personeli nin yanısıra, Anadolu üniversitesi
Tıp Fakültesi ve Türkiye'nin diğer üniversi-

telerinden 9.elen 12 adet araştırıcı katılmış
l ard ı r. Hindistan'ın Lucknow şeh rin de bulunan Merkez ilaç Araştırma Enstitüsü (Central Drug Research Institute, CDRI)'nün
emekli müdürü Prof.B.N.Dhawan'ı n UNIDO
u z manı

olarak

katı ldığı

seminerde

ayrıca

J
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A.KUNKAR '·C. KUNKAR 1, K.H.C.BAŞER 2, H.TANRIVERDI2
1 Dipertimento di Chimica lndustriale Universila di Messina, Messina/ITALY

2 Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merl<ezi, ESKI ŞEHIR
Konsantre Narenciye Usare lerinin
Üretim Teknolojileri
Dünyada üretilen narenciye usarelerinin
yaklaşık %80 i kons antre usare şeklind e pazara sunu lmaktadır. Elde edilen "konsantre
narenciye usaresi" nin özellikleri üze rind e
k ull an ıl a n buharlaştırıcıların ve teknolojinin
önemi büyüktür. Bu neden le, bu endüstride
k ull anıl acak olan buharlaştırıcıların seçim inde aşağ ıdaki kuralların göz önünde bulundurulması gerekir.
Buhar/aştırma

kapasitesi: Ku ll a nıl an
kapasitesin in, endüstrinin ü rettiği doğal usare üretimi ile ora ntıl ı
buharlaştırıcının

o l mas ı,

Prof.Dr. K. Hüsnü Can
araştırma lar

Başer

Farmakalejik

için gerekli bitki materyalinin

toplanması konusunda, Doç. Dr. Yusuf Öz-

türk ise

tıbbi

bitkilerin tarmakolajik taran-

ması amacıyla

kullanılan kas

preparat-

den söz

edilmiştir.

Dhawan tarafından "Fare/erde genel davranış

üzerine ilaçların etkilerr ile "Santral

sinir sistemi üzerinde etkili maddeler için
bazı

tarama testlerr konulu iki uygulama

larıyla ilgili birer ders vermişlerdir. Bu semi-

yaptırılmıştır.

nerde deney hayvanlarının bakımı ve üreti-

etkilerr ile

mi, tarmakolajik

araşt ırmalar

için gerekli btt-

Yine seminerde Prof.

larınm

" lntestinal düz kaslarda ilaç

"Diğer

in vitro kas preparat-

kullantmı "

konularında

ise

ki örneklerinin toplanması ve bu amaca

Doç. Dr.Öztürk uygulama yaptırmıştır. Bu

yönelik olarak işlenmesi, akut letal toksistte-

dört uygulama Uzm.Biol. Süleyman Aydı n

yaklaş ımlar, doğal

ve Bioi.Rana Arslan tarafından assiste edil-

nin ölçülmesi için pratik

ürünlerin santral ve periferik sinir sistemleri

miştir.

üzerindeki etkileri, antispazmodik ve spaz-

araştırıcılar kendilerinin

molttik aktivttelerin belirlenmesi, genel dav-

kademik birimlerin

ranış,

kı saca anlatmışlard ır.

kardiyevasküler sistem, düz ve çizgili

Seminerdeki

ayrıca

ya da

katılan

çalıştıkları a-

araştırma

aktivitelerini

Bu araştırma aktivi-

kas taşıyan yapılar üzerine etkiler ve kara-

teleri üzerinde Prof.Dhawan tarafından ge-

ciğer koruyucu etkili bttkiler ve bu bttkiler-

tirilen

den elde edilen hepatoprotektif ilaçlar ko-

araşt ırıcıl arın kendi ifadelerine

nuları ağ ırlıklı olarak tartışılmıştır. Semi-

derece yararlı olmu ştur . Kat ıl an tüm

nerde ayrıca TBAM ve

CDRI'ı n kısaca

araştırıcılara

yapılmı ş ve araştırma aktivitelerin-

dağıt ılmıştır.

1tanıtımı

bilimsel kritikler sernin ere katılan
göre son

seminer sonunda birersertifika

Buhar/aştırma

verimi. Usareden ı kg su
buh arlaşt ırmak için kull anılan buhar miktarının düşük o lm as ı ,

Yedek parçaların ın ko lay lıkla bulunabil-

mesi,
Paslanmaz çelik (3ı6) olm as ı,
Narenciye usare lerinin kon santre edilmesi için tasarlanm ı ş olm as ı gerekmektedir.
Narenciye endüstrisinde genellikle diğe r
endüstrilerde kullanılan (şarap, süt, şeke r)
ve bu endüstriye uyarlanmış buharlaştırı
cı l ar k u ll an ılm aktad ır.

Narenciye usarelerinin konsantre edilmesinde k ull an ıl a n buh a rl aş tırı c ıl a rın
ça lı ş m a prensiplerini açıklamada n önce bu
alanda kullan ılm akta olan baz ı tan ımların
yap ıl ması gerekmektedir.
Buharlaşma: Bir maddenin kaynama ile
kısmen veya tamamen s ıvı halden buhar hali ne geçmesidir.
Narenciye usarelerind e buharlaştırılan
s ıvı su olup, buharlaştırm a sonucunda usaren in briksi, yani usarede çözün mü ş olan

katı maddelerin konsantrasyonu artar.

Bu tip usaralerin kaynama sonucunda organoleptik özelliklerini kaybetmemesi için
buharlaştırma işlem i düşük sıcak lıkl a rda ve
vakum alt ınd a yapılmalıdır.
Bir narenciye usaresinin konsantrasyon
derecesi veya oranı, konsantre ve doğ al usarolerin 'Briks [% SST = Toplam Çözünebilir
Katı (%Total Solublo Solid)] oranı o larak
tan ımlanır. Örneğin, ı O'Bx (%ı O SST) olan
doğal portakal usaresi 60'Bx (%60 SST) e
konsantre edilirse bunun konsantrasyon
oranı 60:ı 0=6 olup usare 6:ı defa konsantre
ed ilmiştir.

Bir buharlaştmcının buhar/aştırma kapasitesinin hesaplanması : Örn eğ in, bir buharlaştırıcı saatte 3000 kg ı O'Bx doğal usareden 500 kg 60' Bx konsantre usare üretirse,
bunun buharlaştırm a kapasitesi 3000 - 500 =
2500 kg/s buharlaştırılmış sudur.
Çalışma
Prensiplerine
Göre
Günümüzde Narenciye Endüstrisinde
Kullanılan Buharlaştırıcılar:

Tüp Demet/i Buharlaştmcılar: Narenciye endüstrisinde ilk olarak ku llanılmış olan
buharlaştırıcılardır. Günümüzde nadir olarak
kullanılmalarına rağ m en tarihi değeri bak ı 
mınd an burada bahsetmemiz gerekmektedir. Bu endüstri dalında tüp demelli buharl aştıncıla rın art ık kullanılmam asının en
önemli nedeni buharlaştırma kapasitelerinin
çok düşük o lmas ıdır. Bu tip buharlaştıncı larda ı kg suyu buharlaştırmak için ı.2- ı .6 kg
buhar gerekmektedir. Diğer bir neden ise
bunların düşük buharl aştırma kapasitesine
ve uzun buharlaştırm a za ma nına sahip olmas ıdır.

Bu

buhar l aşt ırı c ıl ar

3

ünited e n

- Tüp demelli ı s ı değ iştiricisi

....

oluşmuştur.
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Usarenin

bulunduğu

Sayfa 40

buharlaştırma

odas ı

ve buharlaştırma
odasına bağlı barometrik kondenser
Centri- Therm Buharlaştmc1 : Alfa-Laval
Ş irket i tarafından üretilen bu buharlaştıncı
narenciye endüstrisinde çok az ku llan ılmak
18 m

yüksekliğinde

tadır.
Aşağıda

Centri-Therm CT9 buharyöntemi aç ı klanmak

laşt ın c ı sın ın çalı şma
tad ır.
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ş irket leridir.

Narenciye endüstrisi tarafından ilk kul"bir etkili" idi. Fakat
daha sonra kullanılan buhar miktarı üzerinde ekonomi yapmak ve buharlaştırıcının buharlaştırma kapasitesini arttırmak için "iki
etkili " buharlaştırıcılar kullanılmaya
başlanmıştır. Şamada da görü ldüğü gibi bu
tip buharlaşt ırıc ılar buharlaştırma kapasitesine bağ lı olarak yeteri kadar ı s ı değiştiricisi
taş ıy an iki şasiden ve bunların önüne
lanı l an buharlaştıncı lar

r------ı

Plakalı ısı değiştirkiJi buharlaştıncı

Centri-Term buharlaştıncı
takılmış iki siklondan oluşmuştur. Bu
Pulpasız usare (maksimum %0.5) çift filtkısımlar bir barometrik kondenser ve çeşitli
reden (1) geçtikten sonra sabit seviyeli s ı v ı
otomatik üniteler ile tamam l anmıştır. Bütün
tankına (2) gelir. Usare pompalama gücü
ayarlanabilen bir pompa (3) ile buhar- bu kısımlarvakum alt ınd a çalış ır. Usare buharlaştırıcıya girmeden önce bir ı s ı değiştiri
l aştıncın ın dağıtıcısına ulaşarak, dönen ve
ci ile ı s ıtıl arak aletin buharlaştırma kapasiteiçinden buhar ile ısıt ılmış olan çift bölümlü
hunilerin yüzeyine püskürtülür. Merkezkaç si artt ırılır.
kuvveti, dönmekle olan hunilerin yüzeylerinBir santrifüj pompa ile buharl aşt ırı c ıy a
verilen usare doygun buhar ile ıs ıtılmı ş plade bulunan usaren in 0.1 mm den daha az
kalarda vakumdan dolay ı kaynamaya
kalınlıkta ince bir film şeklinde yayılmasına
neden olur. Buharl aşt ın c ı vakum alt ınd a
başlar. Serbest hale geçen buhar ve konsantre edilm iş usare siklona varınca buradaça lı ştığı için usarenin terkibinde bulunan suki merkezkaç kuvveti ile farklı özgül
yun bir k ı smı hemen buharlaşır. Bu sırada,
usare ısı şokuna birkaç saniye süreyle maruz
ağ ırlıkl arından .dol ay ı ayrı lır. Buhar emme
kal ır. Bu şekilde elde edilen konsantre bir flaş
pompas ın a bağlı merkez tüp arac ılığ ı ile
kondenser gelerek aniden soğutulur ve bir . ikinci kademedeki plakalara ısıtılmak için verilir. Daha ağ ı r ve k ı smen konsantre edi lmiş
pompa (8) da konsantre usareyi devamlı olausare ise siklonun alt ın da bulunan, s ıvı
rak dışarıya atar.
Plaka!J 1s1 değişiirici/i buharlaştmc 1:
düzeyi değişmey en bir küçük varile gelerek
ikinci ve kısmen de birinci ısı d eğ iştirici ye giDünyada bu tip buharlaşt ıncı üreticilerinin en
rerek doğal usare ile karıştırılır.
önemlileri ingiliz A.P.V. ve lsveç Alfa-Laval

ikinci ısı değiştiriciye gelen usare devamlı
doğal usare ile karıştırılarak, istenilen 'Bx
derecesine gelinceye kadar döner ve sonunda bir santrifüj pompa ile devamlı çekilir.
Bir flaş soğutucu ilavesi ile konsantre usarenin sıcaklığı yaklaşık 20'C ye kadar
düşürülür.

Ikinci ısı değiştiricideki usarenin konsantre edilmesi sonucunda serbest hale geçen
su buharı emme pompası aracılığı ile barometrik kondensere gelir ve burada yoğun
laşarak bir santrifüj pompa ile dışarıya
atıl ır.

Birinci ve ikinci ısı değiştiricideki usareierin konsantre edilme sıcaklıkları 70-72 ve
40-45'C arasındadır.
Termokompresörlü bir buharlaştırıcının
buharlaştırma verimi 1 kg suyu buharlaştırmak için 0.35 kg buhardır.
Düşen film buharlaştl(lcl: Genellikle bu
tipler çok etkili buharlaştırıcılardır (3, 4, 5 etkili). Bu nedenle, termokompresör kullanıla
rak buhar miktarı1 kg suyu buharlaştırmak
için 0.3 kg a kadar inebilir ve aynı zamanda

buharlaştırma

kapasitesi artar. Saatte ortalama 20 000 kg su buharlaştı rabilen bu tip
buharlaştırıcılar üretilmektedir.
Narenciye endüstrisinde kullanılan bu tip
buharlaştıncı lar genellikle 30 saniyelik bir
zaman alan tüp pastörizatörüne de sahiptirler. Bu şekilde hem buharlaştıncının buharlaştırma kapasitesi artar, hem de doğal usarenin pastörize edilmesine gerek kalmaz.
Fakat doğal usarenin üretiminden sonra
konsantre edilmesine kadar geçen süre
uzunsa, doğal usarenin mutlaka pastörize
edilmesi gerekmektedir. Çünkü doğal narenciye usarelerinde enzimalik ve bakteriyelojik aktiviteler, usarenin meyvadan alındığı
anda başlar.
Üç etkili film buharlaştmc1: Bir santrifüj
pompa ile tüp pastörizatöründe 90-95'C ye
ısıtılan usare, birinci düşey tüp demeıli ı sı
değiştiricisinin tepesinde bulunan dağıtıcı
tarafından ince bir film halinde dış kısımları
buhar ile ı s ıtılmış tüplerin yüzeyinden
aşağıya doğru akar. Buharlaştı ncının içindeki vakumdan dolayı usaredeki su kayna-

,..
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yarak buharlaşır. Aşağ ı inen pre-konsantre
usare, başka bir santrifüj pompa ile önce
ikinci, daha sonrada üçüncü düşey tüp demetli ıs ı değiştiricisine gönderilir. Sonuncu
kademeye gelen usare, istenilen konsantrasyona kadar devamlı yeni gelen pra-konsantre ile karıştırılarak sağululur ve sonunda flaş soğutucuya gönderildikten sonra bir
pompa ile devamlı olarak alınır.

,. .l
ı

_

laşık ı kg buhar için 5. 7 kg sud ur.
Doi)al usarenin 65'Bx çıkarılması için geçen süre yaklaşık 2.5 dakikadır.
Konsantratör içindeki usarenin dolaş ım ı
yaklaş ık dakikada 700 km dir.
Tüm çalı şma sistemi otomatik olduğu için
konsantratörün kullanımı kolaydır.
ilave bir ünite ile usarenin aramalik
kıs ım larının aldesi mümkündür. Bunun
için birinci tüp demelli

ısı değiştiricisinden

gelen ve zengin aramalik kısırnlara sahip olan usare buharl arı 5'C deki bir
soğutucu taraf ından

Taste buharlaşhncı

kondansa ed il erek
bir dekantöre gönderilir. Burada sulu aramalik kısım uçucu
kısımdan ayrı lır ve
bu şeki lde her iki
kısımda elde edilir.
Ekle nen bir flaş
soğutucu ile konsantre usare yaklaşık ıo -ı2'C de
alınır.

T.A.S. T.E. Buharlaştmc1:
Amerikan F.M.C. ve Gulf Machinery Co. tarafından üretilen
bu buharlaştırıcılar sadece narenciye endüstrisi için tasarlanmıştır.

T.A.S.T.E. (Thermally Accelerated Short Time Evaparatar- I sıl hızlandırılmış Kısa Zamanlı Buharlaştırıcı) buharl aştırıcı narenciye endüstrisinin en önemli ihtiyaçlarını

J.'"

karşılar.

Usarenin konsantrasyonu
kademesiz ve bir geçişle
yapılır.
Buharlaştırma

verimi yak-

Esans gerikazanım sistemi
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KISA KISA. .. KISA KISA ...
• Hindistan uyruklu UNIDO uzman ı Mr.Rooplal Shah ı 5 Nisan- ı5 Mayıs ı 993 tarihleri
arasında "Yüksek Safiıkiakl Solvan Üreli·
ml" tekniklerini öğretmek amac ı y l a TBAM'da
çalışmalarda bulundu. Bu süre zarl ında metanol, aseton, asetonitril, atilasetat başta olmak üzere ı 4 organik çözücüden laboratuvar ve pilot ölçekte analitik ve YBSK (HPLC)
kalitesinde solvan üretimi gerçekleştirildi.
• Prof.Dr.K.H.C.Başer 7 Nisan ı 993 günü,
Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırm a Merkezi'nin davetiisi
olarak gittiği Adana'da "Türklye'nln Tıb bi ve
Aramatik Bitki Potansiyeli" konulu bir konferans verdi.
• Eczacı lı k Fakültesi Herbaryumu (ESSE)'ndaki ı O.OOO'i aşkın kurutulmuş bitki
örneğ i ile ilgili bilgiler, TÜBITAK'ın yürüttüğü
TÜRKHERB Programı çerçevesinde bilgisayar ortamına aktarı lıyor. Bilgilerin girildiği
bilgisayar ve yazıcı sistemi TÜBITAK projesi
çerçevesinde sağ landı .
• Anadolu Üniversitesi Eczac ılık Fakültesi 25. kuru luş yılını tören lerle kutlama·
ya hazırlanıyor. ı 9-20 Kasım 1993 tarihlerinde düzenlenecek sosyal ve künürel faaliyetler yanında, tüm mezunların yer alacağı
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bir 25. Y ıl Al manağ ı
da sürdürülüyor.

h az ırlama çalışmaları

• Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı araşt ırrııa görevlisi Lütfi Genç.
"Yeni bir heparinoid olan raparin üzerine
çalışmalar" konulu tezini 16 Nisan 1993 tarihinde başarıyla savunarak Doktor Eczacı
ünvan ını aldı.

• TBAM tarafından her yıl düzenlenmakle
olan TRUMAP grup eğ itim programı bu y ıl 630 Eylül tarihleri arasında yapı l acak.
• Eczacılık Fakültelerinin Dekanları 5
Mart 1993 tarihlerinde Eskişehir'de biraraya gelerek mesleki ve eğitıme yönetık
sorun l arı tartıştılar. Prof.Dr.K.H.C. Başer •
in evsahipliği yaptığı toplant ıya mazereti nedeniyle kat ıl amayan Gazi Üniversitesi Eczac ılı k Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ningur Noyanalpan dışında, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Eriş Asil, Hacettepe
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Attila Hıncal, Istanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıs ı
Prof.Dr.Aysel Gürsoy, Marmara Üniversitesi
Eczacılık Fakü ltesi Dekanı Prof.Dr.Turay
Yardımc ı ve Ege Üniversitesi Eczac ılı k
Fakü ltesi Dekanı Prof.Dr.Aysen Karan
katıldı.
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• Anadolu Üniversitesi Spor Salonunda
Konser veren Türk Pop Müziği Sanatçısı
Yonca Evclmlk'e bir sepet dolusu ABONE
kolonyası hediye edildi. TBAM'da üretilen
kolonyanın şarkıcıyı üne kavuşturan "ABONE" şarkısıyla aynı adı taşıması Yonca Ev·
clmlk'i duygulandırdı . Sanatçı bundan
büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Vakıf
Şirketi BIKSAN tarafından "Gençliğin kolonyası" sloganıyla pazarianan kolonya
büyük ilgi topluyor.

• Prof.Dr.K.H.C.Başer 7-14 Mart 1993 tarihleri arasında Fransa'nın Grasse şehrinde
Givaudan-Roure firmasının partümeri okulundakoku değerlendirme kursuna katıldı.

• Bir Multinuclei FT-90 EX NMR Spektroskopisi sisteminin Temmuz 1993ıe TBAM'da
faaliyete geçmesi planlanıyor. Çift boyutlu
modern NMR analizlerini yapabilen sistemin
TBAM'ın kimyasal yapı tayini çalışmalarını
hızlandırması bekleniyor.

Birleşmiş

Milletler Kalkınma Programı
(UNDP)'nın New Yorkıa kurulu Gelişmekte
Olan Ülkeler Arasında Teknik Işbirliği
(TCDC) özel biriminin isteği üzerine 11 -14
Ekim 1993 tarihleri arasında TBAM tarafın
dan Eskişehir'de "Tıbbi Bitkller Toplantısı"
düzenlenecek. 22 gelişmekte olan ülkeden
çağrılan uzmanların katılacağı toplantıda

tıbbi

bitkilerin etnobotanik, kimyasal ve farmakolojik yönleri !artışılacak.

• Hacettepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinin işbirliği ile
1-2 Kasım 1993 tarihlerinde Eskişehir'de
"Uluslararası Kozmatik semineri (ICOS)"
düzenlenecek. 6 Türk ve yabancı uzmanın
ders vereceği serninerin sonraki yıllarda
sempozyum olarak düzenlenmesi düşü 
nülüyor.

No:9

1 WINDS OF CENTRAL ASIA-AT TBAMI

• Short-path · Dlstlllatlon (Kısa-Mesafe
Distilasyon) sistemi TBAM'da kurulup faaliyete geçti. Bu sistem ısıyla bozulan maddelerin distilasyonunu çok yüksek vakum altın
da ve çok hassas ayarlanabilen ısılarda ger-

•
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July 1993

• Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı
(ATAP)'ın olağan genel kurulu yapıldı.
Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, yardımcılığına ise yine Prof.Dr.
K.H.C.Başer seçildi.

• ATAP inkübatör binasının yapımına
Anadolu Üniversitesi Yunusemre kampüsünde başlandı.
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çekleştiriyor.

UNIDO Danışma
proje hazırlamak amacıyla 1-30
Haziran 1993 tarihleri arasında Slerra Leone'ye gitti.

•

Prof.Dr. K.H.C.Başer,

nı sıfatıyla

• Eczacılık Fakültesi 2. S ınıf öğrencileri
Nuray likimen, Nuray Gökören, Zihni Adalı
ve Kemal Ergun Sonkaya'n ın Eskişehir çapı
nda yürüttükleri 2 ay lık kampanya sonucu ,
topladıkları 1.5 milyar TL tutarındaki 16.000
kutu ilaç 5 May ıs 1993 te düzenlenen törenle
Kız ılay'a teslim edildi. Törende Eskişeh ir Valisi Ali Fuat Güven, Rektör Yard ımc ı s ı
P rof.Şan Öz-Alp, Fakü lte Dekanı Prof.Dr.
K.H.C.Başer ve K ı zı l ay Eskişe hi r Şubesi
Başkan ı Selahattin Aktaş birer konuşma
yaptılar. Ö!')rencilere ve Faküheye Kız ılay
taraf ından birer şükran plaketi verildi.

Prof.Dr.Khamidulla Aripov, Director, the
Institute of The Chemistry of Plani Substances at Tashkent, Uzbekistan and Prof.Edil
E.Ergozhin, Director, The Institute of Chemical Sciences at Alma-Ata, Kazakhstan visited TBAM on 25-27 November 1992 and 1318 February, respectively.
Prof.Başer visited Uzbekistan and Kazakhstan on 19-27 April 1993 on behalf of
Anadolu University. He signed a "letter of Intani" for cooperation with Prof.Ergozhin and
a "cooperation protocol" and a "Protocol for
the Organization of Turkish Uzbek Symposium on Medicinal and Aromatic Planı Chemistry" with Prof.Aripov.
Prof .Başer was also appointed asa member of the Editorial Board of world famous Journal "Khimiya Prirodnych Soedinenii" (The
Chemistry of Natural Compounds). (p. 4)
PROF. BAŞER

BECOMES DEAN

Prof.Dr. K.H.C.Başer

was appointed as
the Dean of the Faculty of Pharmacy on 21
January 1993 for a period of three years. The
position was made vacant due to retirement
of the previous Dean Prof.Dr.lhsan Sarıkar
daşoğlu. (p. 7)

PHARMACOLOGY WORKSHOP
A "Workshop on Pharmacological Techniques for Study of Natural Products" was held
at TBAM on 12-15 January 1993. Prof.
Dr.B.N.Dhawan, Prof.Dr.K.H . C.Başer and
Assoc.Prof.Dr.Yusuf Öztürk were resource
persons. The workshop was attended by 12
pharmacologists from various universities.
(p. 36)
OTTOMAN AND TURKISH MEMBERS
OF FRENCH NATIONAL ACADEMY OF
PHARMACY
An article by Prof.T.Baytop on the eecasion of the recent appointment of Assoc.Prof.
Dr.(Ms.) Afife Mat asa correspondent member to the Academy. There were tour Onoman members of the Academy. At present,
the only Turkish members are Prof.Dr.Baytop and Assoc.Prof.Mat, both are pharmacognosists of Istanbul University, Faculty of
Pharmacy. (p. 18)
OVERVIEWOF
PHYTOPHARMACOLOGICAL
TECHNIQUES
This article by Assos.Prof.lpek Cingi gives
an overview of Pharmacological techniques
applied planı extracts. (p. 33)

First tree (Piatanus orientalis) was planted at the Anadolu Botanik Garden by Mr.Hüsamettin Cindoruk, Speaker of the Turkish Parilameni on 2 April1993. (p. 5 )
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WORLD TRADE OF ESSENTIAL OILS ]

10 th SYMPOSIUM ON PLANT DRUGS

This article by Prof. Başer gives statistical
information on the world production and Ira·
de of essential oils. According to his esiimation world production of essential oils is
45.000 tonnes. 15 essential oils make up of
90% of the total production. World import of
essential oils is araund $1 billion for 94.000
tonnes. Devalaping countries hold the greatest potential for the production of essential
oils. (p. 15)

1Oth Symposium on Planı Drugs was organized by Ege University Faculty of Phar·
macy in lzmir on 20·23 May 1993. This Iradi·
ticnal symposium of Turkish Pharmacogno·
sists was anended by 138 participants. A list
of 82 presenialien is given in p. 9.

PROF.N.G.BISSET
Emeritus·Professor of Pharmacognosy
Prof.Dr.N.G.Bisset (68) died in London on
12 February 1993. Prof.Bisset was the Ph D
supervisor of Prof . Dr.K.H.C. Başer, Director
of TBAM, in London University. (p. 8)

THE TECHNOLOGtES OF
CITRUS PRODUCTS · ll
Technologies for the concentration of cil·
rus juices are reviewed (p.39)

OLD WIFES' TALES
This lengthy article by Prof.Başer gives a
histarical perspective of the medical pracli·
ces. His account starts with the Pagan God·
desses who had been worshipped as female
heatth and fertility gods before the appearance of male gods. Female priests used to prac·
tice medicine. After the daminance of mala
gods the trend changed in favour of male medical practitioners. Lady doctors lost !heir
prestigious status and went underground.
The medical practices of, once, Gaddesses
are now termed as old wifes' tales. (p. 21 )
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