
2018   SAYI:21

TARİHİ BEYKOZ 
KIŞLASININ YENİ YÜZÜ

BEZMİÂLEM’DE  
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YILI COŞKUSU

YETİMLER BABASI  
KAZIM KARABEKİR

KLİNİK ECZACILIĞIN 
TÜRKİYE'DEKİ KURUCUSU



2   /   Bezmiâlem Aktüel 2018

 



Editör

Sevgili okuyucularımız,

Dergimizin 21. sayısıyla yine huzurunuzdayız.

Geçmişten gelen değerlerimizi modern bilgilerimizle 

harmanlayarak güzel, mutlu, aydınlık bir geleceğe doğru kültürel 

yürüyüşümüz aynı şevk ve heyecanla devam etmektedir.

Bu sayımızda Cumhuriyetimizi kuran kadronun en başta 

gelenlerinden olan Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir 

Hanımefendi ile yaptığımız keyifli ve aydınlatıcı sohbeti ilgi ile 

okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Mütevelli Heyeti Üyelerimizden Fahrettin Özdemirci ve 

akademisyenlerimizden Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. 

Ramazan Özdemir, Prof. Dr. İsmet Kırpınar, Prof. Dr. Halil Coşkun, 

Prof. Dr. Murat Kartal’ın bilgi verici ve aydınlatıcı yazılarını da 

keyifle okuyacağınıza inanıyoruz.

Üniversitemizin yeni eğitim ve öğretim yılı hakkında rektörümüz 

Sayın Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun tebrik yazısı da yer 

almaktadır. 

Ayrıca gerçekleştirilen etkinlikler ve kurumumuzdan haberler 

köşemiz, diğer bir ilginç köşemizi oluşturmaktadır.

Doğruya, güzele, daha büyük hedeflere ulaşma serüvenimiz 

devam etmektedir. Siz okuyucularımızın da bu maceraya şahitlik 

etmenizi istiyoruz.

Bir sonraki sayılarda buluşmak ümidiyle…

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Agar 

Editör
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi  

adına imtiyaz sahibi 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 

Rektör

Editör  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Agar 
Öğretim Üyesi 

 
Yayın Kurulu 

Zeynep Gökçen 
Genel Sekreter 

 
Prof. Dr. Ahmet Belce 

Sürekli Eğitim Uygulama ve  
Araştırma Merkezi Müdürü 

 
Prof. Dr. Erdal Tekarslan 

Öğretim Üyesi

Ahmet Serdar Mutluer 
BVU Öğrenci Konseyi Başkanı 

 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Yunus Elmas

Yazı İşleri 
Büşra Yıldız 

 
Tasarımcı Grafiker 

Şehnaz Yüceer 
 

Tasarım, İçerik ve Görsel Yönetim 
BVU Kurumsal İletişim Direktörlüğü 

kurumsaliletisimdirektorlugu@Bezmiâlem.edu.tr

Baskı  
İhlas Gazetecilik A.Ş. 

İhlas Medya Plaza 29 Ekim Caddesi No:23 
Tel: 0212 454 30 00

Yayın Türü 
Bezmiâlem Yayın Grubu’nun  

süreli yayınıdır.  
Üç ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.

Adres 
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. 34093 

Fatih / İstanbul

www.bvu.edu.tr 
21. Sayı 2018

Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu 
sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı 

yapılabilir.



4   /   Bezmiâlem Aktüel 2018

İÇİNDEKİLER

10 42

24
VAKIF MEDENİYETİ PANİK YAPMAYIN:  

PANİK BOZUKLUĞU 
İYİLEŞİR 

TARİHİ BEYKOZ KIŞLASI’NIN  
YENİ YÜZÜ

Bezmiâlem’de  
Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Coşkusu 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

Klinik Eczacılığın Türkiye'deki Kurucusu 
Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin

Vakıf Medeniyeti 
Fahrettin Özdemirci

Kalp Sıcağı Da Soğuğu Da Sevmiyor 
Prof. Dr. Ramazan Özdemir

Yetimler Babası Kazım Karabekir 
Timsal Karabekir

Panik Yapmayın: Panik Bozukluğu İyileşir 
Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Tarihi Beykoz Kışlasının Yeni Yüzü 
Prof. Dr. Mehmet Ziya Doymaz

Kilo Kaybı ve Obezite Cerrahi 
Prof. Dr. Halil Coşkun

II. Abdülhamid'in Saltanat Yıllarında Tıp, 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
Prof. Dr. Nuran Yıldırım

08 34

10 38

18 42

24 46

28



Bezmiâlem Aktüel 2018   /   5

52

48 56
BEZMİÂLEM  
VALİDE SULTAN 
SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİ

ŞİFA KAYNAĞI  
ÇÖREK OTU YAĞI

KONFERANSTA  
CANLI VAKA SUNUMU

Şifa Kaynağı Çörek Otu Yağı 
Prof. Dr. Murat Kartal

Konferansta Canlı Vaka Sunumu

Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi 
Gerçekleşti

Bitkisel Ürün Alanında Markalaşıyor

Bezmialem, TÜSAP Vizyon Toplantısına  
Ev Sahipliği Yaptı

Basında BVU

Bezmialem, Obezite İçin Harekete Geçti! Aktüel Bülten

48 56

52 57

54 58

55 60







8   /   Bezmiâlem Aktüel 2018

Üniversitemizi tercih ederek aramıza yeni katılan 
öğrencilerimize hoş geldiniz diyor,  Bezmiâlem’li 
oldukları için kendilerini bir kez daha tebrik 
ediyorum.   

Her akademik yıl, yeni heyecanlarla başlıyor ve 
devam ediyor. Bu dönemde de diğer yıllarda olduğu 
gibi bilimsellik dolu, etik değerlerimizden ödün 
vermeden; akademik kadromuz, mevcut ve aramıza 
katılan yeni öğrencilerimizle birlikte sağlık alanındaki 
birikimlerimizi artıracak, ilklerin üniversitesi olarak 
kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, kurulduğu günden 
bu yana başarı basamaklarını hızla tırmanmakta ve 
gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla adından söz 
ettirmektedir. Üniversitelerin 
akademik performanslarını 
ölçen URAP (University 
Ranking by Academic 
Performance) 2018-2019 
Türkiye sıralaması bunun en 
son örneğidir. Bezmiâlem, 
URAP 2018-19 genel puan 
sıralamasında üç basamak 
yükselerek 13’üncü sırada, 
Tıp fakültesi olan üniversiteler 
arasında 7’nci sırada, tüm 
vakıf üniversiteleri arasında 
ise 4’üncü sırada yer 
alarak gelişim grafiğini sürdürmüştür. Öte yandan 
öğrenci memnuniyet araştırması olan TÜMA 
2018 kapsamında; Üniversitemiz, öğrencilerinin 

beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ‘A Plus 
Üniversite’ kategorisinde yer alma başarısını 
göstermiştir.

Bezmiâlem, kuruluş vizyonu gereği uluslararası 
işbirliklerine büyük önem vermekte, öğrencilerinin 
yurt dışında eğitim almalarına imkân tanımaktadır. 
Dünyanın sağlık alanında eğitim veren en önemli 
üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi 
ile yaptığımız Tıp Fakültesi müfredat geliştirme 
çalışmaları ile üniversitemizin sağlık eğitiminde daha 
iyi bir noktaya gelmesi için çabamızı sürdürüyoruz. 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kingston Üniversitesi, 
Cordoba Üniversitesi, Oradea Üniversitesi, Aachen 
Üniversitesi, St. George’s Üniversitesi gibi 35 ülkeden 
68 üniversite ile de işbirliği içinde bulunmaktadır.

Kurum kültür ve 
değerlerimizi bilmeleri ve 
daha fazla sahiplenmeleri 
açısından, köklü tarihimizi 
aramıza katılan yeni 
öğrencilerimiz için tekrar 
hatırlatmak istiyorum…

Türkiye’nin sağlık temalı 
ilk üniversitelerinden 
olan Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi, alanında en iyi 
bilim adamlarından oluşan 

eğitim kadrosuyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı bir vakıf üniversitesi olarak kuruldu. 2010-
2011 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte de köklü 

BEZMİÂLEM’DE  
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YILI COŞKUSU
Sağlıkta ilklerin üniversitesi Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak  
2018-2019 eğitim öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanı içindeyiz.

PROF. DR. RÜMEYZA KAZANCIOĞLU / BVU REKTÖRÜ
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sağlık geçmişi, modern eğitim anlayışı ve teknolojiyi 
harmanlayarak, günümüzün ve geleceğin sağlık 
çalışanlarını ve bilim insanlarını yetiştirmeye başladı.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin temelleri, o 
dönemki Bezm-i Âlem Gureba-i Müslimin Hastanesi 
ismiyle,  Sultan 2.Mahmud’un eşi Bezmiâlem Valide 
Sultan tarafından 1845 yılında atılmıştır. Döneminin 
en modern, donanımlı, batıyla eş düzeyde sağlık 
ve eğitim hizmeti sunan kurumu olma özelliğine 
sahiptir. Kurulduğu günden bu yana sağlık alanındaki 
hizmetini kesintisiz şekilde sürdüren Bezmiâlem, 
2010 yılında üniversiteye dönüşerek bilgi birikimini 
akademik çalışma alanına taşımıştır. 

Hastanemiz, günde yaklaşık 8 bin hastaya bakarak 
bölgesinde lider kurumlardan biri konumundadır. 
Ayrıca öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almasına 
ve pratik yapmalarına imkân tanımaktadır. Yine 
Dragos Hastanemiz, Fatih Ek Hizmet Binamızdaki 
Polikliniğimiz ve Eyüp Sultan Yerleşkemizde eğitim 
ve sağlık hizmeti verilmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra 2018 yılı içerisinde; son 
teknoloji ve modern tasarımlarla donatılan Valide 
Sultan Kütüphanesi, Erich Frank Konferans Salonu, 
derslik ve laboratuvarların yer aldığı Abdülhamid 
Han Binasını hizmete açtık. Kuruluşundan bugüne 
vizyon ve uygulamalarıyla eğitime yeni bir ivme 
kazandıran Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, birçok 
yeniliğin öncüsü olmaya devam etmektedir.

Sevgili öğrencilerim, 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, tüm akademisyenleri 
ve idari personeli ile sizleri sağlık alanında yetkin 
kişiler yapmak için var gücüyle çalışmaktadır. Burada 
aldığınız eğitim süresince, her biriniz sağlık personeli 
olmanın önemini ve kutsallığını hissedeceksiniz. 

Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin 2018-
2019 eğitim-öğretim yılını kutlar, başarılarla dolu bir 
yıl olmasını dilerim.

Sevgilerimle...
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Hubble ve kepler teleskopları uzayın derinliklerini 
araştırırken evrenin sırlarını çözmenin yollarını arıyorlar. 
Evrenin en büyük sırrı “İnsanlar nereden geldi ve 
nereye gidiyor?”. Bilim bu sırrı kendi metotlarıyla 
arayadursun inancımız ve mukaddes kitabımız bize 
bu sırrı açıklıyor. “Yüce Yaradan’dan geldik ve yüce 
Yaradan’a döneceğiz.” “Hayatın amacı nedir?” “Evren 
nasıl var oldu?”, “Kim var etti?” ve “Ölümden sonra 
ne olduğu?” konularında da bilim yerinde saymaya 
devam ederken, inancımız bu konuları şüpheye yer 
bırakmayacak açıklıkta açıklıyor. 

İslam dinine göre yüce Yaradan hangimizin daha 
güzel (iyi) amel (işler) yapacağını sınamak için ölümü 
ve hayatı yaratmıştır.  Yaptığımız işlerin kayıt edildiği 
yer “amel defteri”dir.2 Peygamberimiz (sav) şöyle 
buyurmuştur. “Ölüyü üç şey takip eder: Ailesi, malı ve 
ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır. Ailesi ve 
malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır.”3  

Peygamberimiz (sav) bir başka hadiste de şöyle 
buyurmuştur: "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün 
amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan 
müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, 
kendisine dua eden hayırlı evlat."  Sadaka-i Câriye 
hayrı devam eden iyilik demektir. Varlığı devam ettiği 
sürece ve insanlar faydalandığı sürece iyiliği devam 
eden ve böylece sevabı devam eden güzel amellerdir. 
İnsanlar, öldükten sonra da amel defterlerinin 
mümkünse kıyamete kadar kapanmaması için kalıcı 
hayırlar yapmak, arkalarından yaşayan iyilikler 
bırakmak için gayret göstermişler ve bunların yollarını 
aramışlardır. Bu amaçla sayısız eserler yapmışlar ve bu 
imarethanelerin yaşaması için tahsis edilen gelirlerle 
birlikte iyiliğin zirvesi olarak vakıf medeniyetine 
ulaşılmıştır. Sevabı devamlı olan ikinci güzel amel ise 
kendisinden insanların sürekli faydalandığı ilimdir. 

Tarihteki medreseler, darülfünunlar, bugün ise vakıf 
üniversiteleri kalıcı eserler ile ilim merkezlerinin 
birleştiği yerlerdir. Bu iyilikleri evlatların sürdürmesi 
durumunda da amel defterini açık bırakan üç sebebi 
bir arada gerçekleştirmenin yolu açılmış olmaktadır. 
“İyilikte yarışın.”5  “Allah iyilik edenleri sever.”6  

Peygamberimiz (sav); “İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır.”7  buyurmuştur. 

Vakfın ilk örneğini Hazret-i Peygamber Efendimiz (sav) 
vermişlerdir. O, her davranışında bir örnek olduğu 
için önce Medîne-i Münevvere’de sahibi bulunduğu 
yedi ayrı hurmalığını, daha sonra da Fedek ve Hayber 
hurmalıklarından kendi hissesine düşeni Allâh yolunda 
vakfetmişlerdir.

İbn-i Ömer (r.a) şöyle der: “Babam Hz. Ömer’e Hayber’de 
(ganimetten) bir arazi düşmüştü. O da Rasûlullah (sav) 
Efendimiz’e gelerek:“–Ey Allah’ın Rasûlü! Hayber’de 
bir yerim oldu. Bugüne kadar onun gibi kıymetli bir yer 

VAKIF 
MEDENİYETİ
Vakıfların hayır eserlerinden farkı, iyiliğin devamını sağlayacak gelir 
kaynaklarıyla birlikte düşünülmesi ve tahsisin geliriyle birlikte bir yönetim 
biçimiyle yapılmasıdır.

FAHRETTİN ÖZDEMİRCİ / İSTANBUL DEFTERDARI - BVU MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
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hiç elime geçmemişti. Onu ne yapmamı emredersin?” 
dedi. Efendimiz (sav): “−İstersen onu (Allah için) vakfedip 
tasaddukta bulunabilirsin!” buyurdular. Bunun üzerine 
Ömer (r.a) onu şu şartlarla vakfetti: “O arâzinin aslı 
satılamaz, hibe edilemez ve ona vâris olunamaz. O fakirler, 
yakın akrabalar, köle âzât etmek, Allah yolunda cihâd, 
yolda kalmış kimseler ve misafirler içindir. Onu idare 
edenin, malı kendisine sermaye etmeden yemesinde ve 
arkadaşına yedirmesinde herhangi bir beis yoktur.”9

Hz. Osman da yine Resûlullah’ın yol göstermesiyle 
Medine’deki Rûme kuyusunu satın alıp bütün 
Müslümanların yararına tahsis etmiştir.11

Ka’b ibnü Malik, Tebük seferinde geri kalanlardan 
olduğu için Resulullah’ın 50 gün boyunca konuşmadığı 
kimselerdendi. Hakkında doğru sözlü olduğu için 
tevbesinin kabul edilmesine ilişkin ayet inince sevincinden 
tüm malvarlığını vakfetmek istemişti. Resulullah 
Efendimiz, “hayır, hepsi olmaz, bir kısmını kendine ayır, 
bu senin için daha hayırlı” buyurmuştur.12

Bilinen ilk vakıf eseri, 706 yılında Emevî Halifesi Velîd 
b. Abdülmelik (705-715) tarafından Şam’da yaptırılan 
“Ümeyye Camii”dir. Daha sonra Abbasiler döneminde 
vakıf müessesesi, İslam dünyasının her köşesine 
süratle yayılmıştır. İslam tarihinin ilerleyen dönemlerinde 
Müslüman toplumlarda vakıf uygulamaları giderek 
artmıştır. 

Türbe Kapısında Çocuklar8

Laleli Camii10

Vakıflar, insanların miraslarını evlatlarına değil 
tüm topluma bağışlamalarıdır. Vakıf, yaşadığı 
sürece iyilik kapısının açık kalmasıdır. Vakfiye 
ile kim hangi mal ve mülkü hangi iyilik gayesiyle, 
hangi şartlarla ve ne şekilde bir organizasyonla 
bağışladığını kayda alır. Vakıf tüzüğü olarak 
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kabul edeceğimiz bu vesikalar (vakfiyeler) öyle 
ayrıntılı düzenlenmiştir ki bugün okuyanları hayrete 
düşürür. Vakıfları hayır eserlerinden ayıran özellik, 
belli bir akarının olması ve o gelirin o iyiliğe/amaca 
tahsis edilmesidir. Vakıfların eserlerden farkı, 
iyiliğin devamını sağlayacak gelir kaynaklarıyla 
birlikte düşünülmesi ve tahsisin geliriyle birlikte 
bir yönetim biçimiyle yapılmasıdır. Vakıflar, İslam 
medeniyetinde öylesine yaygınlaşmıştır ki asırlar 
boyu devletin sosyal sorumluluk olarak yükünü 
omuzlayan müesseseler olmuştur. Vakıflar, serveti 
hizmete dönüştüren kuruluşlardır. Bu servet arazi 
ve emlaktan oluşabileceği gibi menkul varlıklardan 
(para, altın, hisse senedi) da oluştuğu zaman zaman 
görülmüştür. Bazen bu ikisinin bir arada olduğu 
vakıflar da olmuştur. 

Fatih Sultan Mehmed Han zamanında İstanbul’a 
et temin eden kasapların zararlarının sübvanse 
edilmesi için bir fon sağlayan para vakfı kurulmuştur. 
(İstanbul Mahkemeleri şeriye sicillerine kayıtlı 
vakfiye 896/1490).14  

Vakıflar, İslam medeniyetinde servetin zengin 
kesimlerden, toplumun daha fakir kesimlerine 
doğru akışını önemli ölçüde gerçekleştirerek sosyal 
dengelerin kurulmasında ve sosyal bütünleşmenin 
sağlanmasında önemli rol oynar. 

Vakıflar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde 
sosyal, kültürel ve ekonomik hayata damgasını 
vurmuştur. Sultan Murat vakfettiği imaretler 
için “Âhiret için azığımdır.” ifadesini 
kullanmıştır. Fatih Sultan Mehmed, 
fetih esnasında ümera, devlet 
adamı ve askerlere, ganimetten 
düşen hisselerini verdikten 
sonra, kendi hissesine düşen 
emlaktan hiçbirini almayarak 
tamamını milletin malı olmak 
üzere vakfetmiştir. Eserleriyle 
sosyal ihtiyaçlara çözüm 
getiren bu pâdişâhlara ‘ebu’l-
hayrat’ yani ‘hayrat babası’ 
lakabı verilirdi. 

Vakıf şehir olan Kudüs ve Haseki 
Hürrem Sultanın Kudüs Vakfiyesi kayda değerdir. 
Vakfiyede Kudüs’te vakfedilen cami, aşevi, han, 
hamam, burada görevlendirilecek kişiler ve burada 
verilecek hizmetlerin maliyetlerine tahsis edilecek 

gelirler için vakfedilen köy ve arazilerin gelirleri tek 
tek sayılmış ve yönetiminin nasıl yapılacağı kimlerin 
sorumlu olduğu vakfiyede belirtilmiştir.  Medeniyetin 
önemli ögelerinden olan şehirleşme ve şehirlerin 
siluetleri Endülüs’ten Ortadoğu’ya, oradan Orta 
Asya’ya, oradan Anadolu’ya, oradan balkanlara 
kadar vakıf eserleriyle şekillenmiştir. Cami, medrese, 
kütüphane, aşevi, han, hamam, çeşme, kervansaray 
ve kapalı çarşılarıyla şehir merkezleri vakıf eserleriyle 
donanmıştır. Vakıf eserleri; hat, tezhip, taş oymacılığı, 
ahşap oymacılığı ve ebru gibi sanatların gelişmesine 
katkıda bulunmuştur. 

Osmanlı padişahları, sultanları, valide sultanları, 
vezirleri, defterdarları, emirleri, zengin kişiler, pek çok 
vakıf kurmuştur.  Kurulan bu vakıflar beytülmaldan 
değil kendi kazançlarından kurulmuş vakıflardır.  
Osmanlılar yaptıkları hayır eserlerini büyük bir 
inançla ayakta tutma, geliştirme ve sürekli kılmaya 
önem vermiş ve bunların ihtiyaçlarını giderecek 
vakıfları da kurmayı ihmal etmemiştir.

Miladi 1530-1540 seneleri arasında yapılan vakıflarla 
ilgili tahrirlere göre; yalnız Anadolu eyaletinde vakıf 
yoluyla 45 imâret, 342 câmi, 1055 mescid, 110 
medrese, 154 muallimhâne, 1 kalenderhâne, 
1 mevlevîhâne, 2 dâriülhuffâz, 75 büyük han 
ve kervansaray kuruldu. Bu müesseselerde 
vazife yapan 121 müderris, 3756 hatîb, imam ve 
müezzinle 3229 şeyh, şeyhzâde, kayyım, talebe 
veya mütevellinin iâşe giderleri ve maaşları vakıf 

gelirlerinden karşılandı.16

“Osmanlı ülkesinde bir adam, vakıf 
bir evde doğar, vakıf bir beşikte 

uyur, vakıf mallardan yer ve içer, 
vakıf kitaplardan okur, vakıf bir 
mektepte hocalık eder; vakıf 
idaresinden ücretini alır ve 
öldüğü zaman kendisi vakıf 
bir tabuta konur ve vakıf bir 
mezarlığa gömülürdü. Bu 

suretle beşerî hayatın bütün 
icâblarını ve ihtiyaçlarını vakıf 

mallarla temine pekâlâ imkân 
vardı.”   Bu tanımlamadan Osmanlı 

Devletinin vakıf medeniyeti haline 
dönüştüğü görülmektedir.

Batılı seyyah Hunke’nin, müslüman hastanesinde 
yatmakta olan bir gencin babasına yazdığı 
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Saraybosna18

Üsküdar Mihrimâh Sultan Camii ve Külliyesi.21 

mektubundan aldığı şu bölümler, vakıf hassasiyetinin 
gönülleri saran ne kadar bariz bir misalidir: 
“Babacığım! Benim paraya ihtiyacım olup olmadığını 
soruyorsun. Taburcu edilirsem, hastahâneden bana 
bir kat yeni elbise ve hemen çalışmaya başlamak 
zorunda kalmayayım diye de beş altın verecekler. 
Onun için süründen davar satmana gerek yok. Ama 
beni burada görmek istiyorsan hemen gel! Canım 
buradan çıkmak istemiyor. Yataklar yumuşak, 
çarşaflar bembeyaz, battaniyeler kadife gibi. Her 
odada çeşme var.

Soğuk gecelerde bütün odalar ısıtılıyor. Bizleri tedâvî 
edenler, çok şefkatli ve merhametli kimseler. Hemen 
her gün midesi hazmedenlere kümes hayvanları 
ve koyun kızartmaları veriliyor. Sen de sonuncu 
tavuğum kızartılmadan önce gel, beraber yiyelim!”19  
Diğer yandan Osmanlı’da kurulan yirmi altı bin 
küsur vakfın bin dört yüz küsur kadarının hanımlar 
tarafından kurulmuş olması da, ayrıca câlib-i 
dikkattir.20

Bunlardan Nûr Bânû Vâlide Sultan, İstanbul'un 
Anadolu ve Rumeli yakasında birçok eserler 
yaptırmıştır. Üsküdar Toptaşı'ndaki Atik Vâlide 
Câmii, imâreti, medresesi, dâruşşifâsı ve çifte 
hamamı onun hayrâtıdır. Mâhpeyker Kösem Vâlide 
Sultan, Yeni Câmii'nin temelini atmış, Üsküdar Çinili 
Câmii ve yatırına mekteb, çeşme, dârulhadîs, çifte 

hamam ve sebil ile Anadolu Kavağındaki camiyi inşa 
ettirmiştir. Ve Onun, yetim kızları muhâfaza ve onları 
evlendirme vakfı da meşhûrdur. Bundan başka daha 
birçok eser ve hayrâtı vardır.

Şâyân-ı dikkattir ki, valide sultanlar arasında 
celâletiyle tanınan Kösem Sultan'da dahî merhamet 
ve şefkat, bir tabîat-ı asliyye hâlindeydi. 

Hatice Turhan Sultan, temeli atılan Yeni Câmii'nin 
inşâsını tamamlatıp ibâdete açmıştır. Bunun yanında 
mekteb, medrese, imâret, kütüphâne ve çeşme 
hayrâtları yapmıştır. 
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Ayrıca, Yeni Câmii Vakfiyesi’nde dikkati çeken bir 
husus da, kandil ve Ramazan gecelerinde bazı 
çeşmelerden bal şerbeti akıtılması ve namazdan 
çıkan cemâate ikrâm edilmesinin düşünülmesidir. 
Hatice Turhan Sultan, bırakmış olduğu vakfiyyelerin 
yaşaması için zengin gelir kaynakları da hibe etmiştir. 

Pertevniyâl Vâlide Sultan, İstanbul Aksaray'daki 
Vâlide Câmii ile Yâ Vedûd Mescidi'ni inşâ ettirmiş, 
ayrıca kütüphâne, çeşme ve mekteb yaptırarak 
vakfetmiştir. Edirnekapı'da ve Üsküdar'da birer selâtîn 
câmî inşâ ettirmiş olan Mihrimâh Sultan, vaktiyle 
Hârun Reşîd'in hanımı Zübeyde'nin Bağdat’tan 
Arafat'a getirttiği suyollarının bozulduğunu ve bu 
sebeple hacıların Arafat günü şiddetli su sıkıntısı 
çektiklerini duymuştu. Bunun üzerine derhal babası 
Kânûnî Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkarak sahibi 
bulunduğu bütün mücevheratı bu yolda sarfetmek 
için müsâade istedi. Mîmâr Sinan'ın da bu işe me'mûr 
edilmesi talebinde bulundu. Ayrıca, bu hayrâtının 
da daima gizli kalmasının te'mînini istirhâm eyledi. 
Süleymaniye Câmii'nin temelleri atıldıktan sonra 
Mîmâr Sinan'ın uzun bir müddet ortadan kayboluşu 
vardır ki, bunun sebebi pek bilinmez. Umûmiyetle 
câmînin temelinin oturması için böyle hareket ettiği 
söylenir. Hâlbuki bu müddet zarfında Sinan, Hârun 
Reşîd'in hanımı Zübeyde'nin yaptırmış olduğu 
suyollarını Mihrimâh Sultan'ın servetiyle yeniden 
tâmir edip Arafat'a bol su getirmiştir. Bu suyun hâlâ 
"Ayn-ı Zübeyde" ismiyle anılması, Mihrimâh Sultan'ın 
bu hayrını gizlemiş olmaktaki hassasiyetinin bir 
neticesidir.

Vâlide sultanların içinde hayrât bakımından en 
meşhurlarından biri de, Bezmiâlem Vâlide Sultan'dır ki, 
asırlarca hizmet veren ve târihe mâl olan pek çok hayır 
hizmetleri yapmıştır. Yaptırdığı câmîlerin en büyüğü 
Dolmabahçe Sarayı karşısındaki Vâlide Câmii'dir. 
Meşhur Galata Köprüsü de onun vakfiyesidir. 
Vâlide Sultan'ın Şam'a kurduğu bir vakıf da çok 
mühimdir. Hayır eli çok uzaklara kadar uzanan Vâlide 
Sultan'ın hizmetlerinin en büyüklerinden biri de şahsî 
servetini vakfederek yaptırdığı Gurabâ-i Müslimîn 
Hastahânesi'dir. Bu büyük eser, cami ve çeşmesiyle 
miladi 1845 yılında hizmete açılmış olup o günden beri 
ümmet-i Muhammed'in fakirlerine şifâ dağıtmıştır.23

Vakfiyeler incelendiğinde; hastalıkların tedavisi 
gayesiyle kurulmuş vakıf hastaneleri, dârüşşifalar 
ve timârhaneler, mektepler, yetimhaneler, dulların 
sığınma evleri, çeşmeler, ulaşım, aydınlatma, temizlik, 

âsâyiş, su kanalları, su kemerleri, çeşmeler, 
sebiller, kuyular, hamamlar, ticaret hanları, 
medreseler, kervansaraylar, sebiller, yollar, 
kaldırımlar, köprüler, sokak kandilleri, sokakların 
temizlenmesi, umûmî helalar, aşhaneler, 
iskele, deniz feneri, dağ geçitleri, ok ve güreş 
meydanlarının vakıflar tarafından yapıldığını 
görüyoruz.

Bekçi ücretlerini ödemek, esir ve köle âzâd etmek, 
fakirlere yakacak temîn etmek, hizmetçilerin 
efendileri tarafından azarlanmaması için kırdıkları 
kâse ve kapların yerine yenilerini almak, gazilere 
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Bezmialem Valide Sultan Camii22

at yetiştirmek, ağaç dikmek, borçtan hapse girenlerin 
borcunu ödemek, öksüz kızlara çeyiz hazırlamak, 
borçluların borçlarını ödemek, dul kadınlara ve 
muhtaçlara yardım etmek, çocukları baharda açık 
havada gezdirmek, mektep çocuklarına gıda ve 
yiyecek yardımı, fakirlerin ve kimsesizlerin cenazesini 
kaldırmak, bayramlarda çocukları ve kimsesizleri 
sevindirmek, kalelere, istihkâmlara veya donanmaya 
yardımda bulunmak, hacıların yol ihtiyaçlarını ve 
sürre alaylarının ihtiyaçlarını karşılamak, kış aylarında 
kuşların beslenmesi, hasta ve garip leyleklerin tedavisi 
gibi pek çok maksatla vakıflar kurulmuştur. 

Para vakıflarının olup olamayacağına ilişkin tartışmalar 
Osmanlı Ulemasının çoğu tarafından benimsenen ve 
Ebüssuud Efendi tarafından verilen olumlu fetvayla 
sonuçlanmıştır.  Özet olarak para vakıfları, vakfın 
sermayesi olarak paranın vakfedildiği, paranın 
gelirlerinin vakfın amaçları doğrultusunda harcandığı, 
sermayenin de korunduğu sistemlerdir.27 Bu vakıfların 
her türlü işlemleri ve muhasebeleri periyodik olarak 
kadılar tarafından incelenir ve denetlenirdi.28

Zamanla da bu vakıfların yönetimi evkaf nezaretine 
verilmiştir. Para vakıfları sosyal amaçlarla 
kurulmaktaydı. İhtiyaç sahiplerinin faizsiz olarak 
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nakit ihtiyaçlarını belli süreyle bu vakıflardan 
karşılama imkanları olmuştur. Bu vakıflar sigorta 
ve yardım sandığı fonksiyonunu da yüklenmiştir. 
Bu vakıflar hayır yapmak için yeterli 
gayrimenkulü olmayıp nakdi olanların 
hayır yapmalarına da imkân tanımıştır. 
Para vakıfları; avarız vakıfları, 
esnaf sandıkları, zarar paylaşım 
fonu (sigortası), orta sandıkları, 
eytam sandıkları, memleket 
sandıkları, evkaf emlak bankası, 
Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım 
Bankası olarak günümüze 
kadar değişik şekillerde 
kendini göstermiştir.29

Avarız vakıfları köy ve mahallelerde kaldırım, 
yol, su, fakir ölenlerin cenazelerinin defni veya 
avarız vergilerinin ödenmesi gibi ortak ihtiyaçların 
karşılanması amacıyla kurulan para vakıfları 
olmuşlardır. Toplanan paraların muhafaza edildiği 
sandıklara da avarız sandıkları denilmiştir.

Para vakıflarının bir diğer örneği de esnaf 
sandıklarıdır. Üyelerden zor durumda kalanların 
ve işsiz kalanların ihtiyaçlarını karşılamak öncelikli 
olmak üzere, sandığın imkânları dâhilinde fakir ve 
düşkünlere de yardım amacı taşımaktaydı. Fatih 
döneminde kurulan kasapların zararlarını karşılamak 

için kurulan kasap akçesi de sigorta gibi çalışmış, 
et fiyatlarına konulan narhlar nedeniyle zarar eden 
kasapların zararları bu akçelerden karşılanmıştır.31

Orta sandıkları da yeniçerilerin kendi 
aralarında dayanışmayı sağlamak için 

oluşturdukları sandıklar olup sosyal 
güvenlik kurumu gibi çalışmıştır. 
Günümüze OYAK olarak gelen 
müessesenin temelleri orta 

sandıklarıdır.32 

Eytam sandıkları da yetim ve 
varlıklı çocukların mallarının 
yönetildiği sandıklardır. Varlıkları 
ve bu varlıkların gelirleri muhafaza 

edilir, çocuklar reşit yaşa gelince onlara sahip 
oldukları varlıklar ve onların birikmiş gelirleri verilirdi. 
Memleket sandıkları da zirai ürünleri desteklemek ve 
üreticilerin finansmanını sağlamak amacıyla kurulan 
sandıklardır. Bunlardan en meşhuru Mithat Paşa’nın 
kurduğu ve sonra da Ziraat Bankası’na dönüşen 
memleket sandıklarıdır. Bu sandıkların devamı için 
Öşrün 1/10 u kadar ek vergi konulduğu dönemler 
de olmuştur. Para vakıflarının bir kısmı zamanla 
bankacılığın temellerini oluşturmuş ve bankaya 
dönüşmüştür. Ziraat Bankası, Evkaf Emlak Bankası, 
Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası 
bunun örneklerindendir.34
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Para Kesesi33

Sonsuzluğa açılan iyilik kapısı olan vakıflar Cumhuriyet 
öncesi dönemde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde 
de önemini artırarak hayatımızı kolaylaştırmaya 
devam etmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına 
göre Cumhuriyet döneminde kurulmuş vakıf sayısı 
5.053 civarındadır. İyilik, bir taşı insanlara eziyet 
vermesin diye yoldan almak ile başlar, verecek hiçbir 
şeyi olmayan kimsenin tebessüm etmesiyle devam 
eder, verecek birşeyi olanın isteyeni geri çevirmemesi 
ve yoksulları gözetmesiyle yükselir, hac ile taçlanır, 
sadaka ve zekât ile temizlenir ve bereketlenir, vakıf 
ile iyilik kapısı aralanır, amel defteri açık 
bırakılır, ebedileştirilir. İyilikte yarışan, 
amel defterinin sürekli açık kalmasını 
arzu eden insanlar, vakıf medeniyetini 
geçmişten geleceğe iyilik sancağı olarak 
taşıyacaklardır. 

“Her kimse ki, vakıfların bekasına 
özen ve gelirlerinin artırılmasına 
itina gösterirse, bağışlayıcı olan 
Allah-u Teâlâ’nın huzurunda ameli 
güzel ve makbul olup, mükâfatı 
sayılamayacak kadar çok 
olsun. Dünya üzüntülerinden 
korunsun ve muhafaza 
edilsin…”35  Âmin.

Hâkimiyeti altında olan 
yerleri ve tebaasını kurduğu 
vakıflar marifetiyle mamur 
eden ecdadımızı rahmetle yâd 
ediyorum.
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YETİMLER BABASI 
KAZIM KARABEKİR
Doğuyu kurtarmış, Nahcivan’ın kurtuluşunu sağlamış ve Bakü’ye gitmek  
üzere İran-Tebriz’deyken, “Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Geri dön” 
emri alıyor. Gemiyle geri döndüğü zaman İstanbul’u işgal altında görüyor. 
Orada yemin ediyor; “Tek dağ başı mezar oluncaya kadar çarpışacağım.”

TİMSAL KARABEKİR / KAZIM KARABEKİR'İN KIZI

Röportaj: Mehmet Emin Agar
Doğuyu kurtarmış, Nahcivan’ın kurtuluşunu sağlamış 
ve Bakü’ye gitmek üzere İran-Tebriz’deyken 
“Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Geri dön” 
emri alıyor. Gemiyle geri döndüğü zaman, İstanbul’u 
işgal altında görüyor. Orada yemin ediyor; “Tek dağ 
başı mezar oluncaya kadar çarpışacağım.”

Kazım Karabekir sosyal yaşamında nasıl tanınırdı 
ve hangi karakteristik özellikleri ile öne çıkardı?
Timsal Karabekir: Onun 
aileden gelen “yardımsever” 
bir ruhu vardı. “İhtiyacı olana 
ihtiyacı olanı vereceksin” 
felsefesiyle hareket ediyordu. 
Bu daha çok babasından gelen 
bir durumdu esasında. Daha 
sonraki yaşamında da bunu 
en net biçimde görüyoruz; 
imkânsızlıklar içinde imkân 
yaratıp 6 bin yetime baba 
oluşu, onları sahiplenişi…

Bizler de babamızın yolunda 
ilerleme gayretindeyiz. Bir 
vakfımız var ve elimizden 
geldiğinde ihtiyaç sahibi çocuklarımızı gözetiyoruz. 
Fakat bizim yardım biçimimiz ile onun yaptığı yardım 
farklıydı. Biz çocuğun banka hesabını alıyoruz. 
O hesap aracılığıyla bir yardımda bulunuyoruz. 
Oysa Kazım Karabekir, henüz evli bile değilken; 
binlerce çocuğa kucak açmış, her birine gerçek bir 
baba olmuş, sağlıktan eğitime kadar her konuda 
ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bugün sınavlar aracılığıyla 

mesleki yeterlilik ve ilgi alanları belirlenirken, o günün 
şartlarında Kazım Karabekir, kuvvetli ilişki kurduğu 
ve babalık ettiği bu çocukları kişisel yeteneklerine 
uygun mesleklere yönlendirmiştir. 

Kazım Karabekir, hiç yenilmemiş bir komutandı… 
Onun tek yenilgisi, Edirne düştüğü zaman Şükrü 
Paşa’nın kurmayını Bulgarlar esir alıyorlar. Bulgarlar 
Kazım Karabekir’i de esir aldıkları zaman, esir 

kampında değil de bir otelde 
misafir ediyorlar. Buna rağmen 
esaretin nasıl bir zül olduğunu 
anlatmak istercesine “Hür Öl 
Esir Yaşama” sözünü söylüyor.
Onun dışında hiç yenilgisi yok; 
Balkan harbi, keza Çanakkale 
Kerevizdere’de Fransızlarla, 
Kut-ül Amare’de İngilizlerle 
çarpışıyor. Her biri zaferle 
sonuçlanıyor. 

Kuleli Askeri Lisesi 2. 
sınıftayken diyor ki; “40 yıl Rus 
zulmünde olan Kars’ı kurtarmak 
idealimdir” (Anı defterinden 

alıntı). Bunun üzerine Allah ona nasip ediyor ve 2 
kez Kars’ı kurtarıyor. Karabekir, ideallerine ulaşmak 
adına çaba sarf eden güçlü bir kişilik yapısına sahipti.

Aile yaşamı açısından bakıldığında; kural ve 
hassasiyetleri var mıydı? 
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir, çok küçük 
yaşlardan beri askeri okullarda yetiştiği için 
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askeri disipline sahip. Aile hayatında dahi her şey 
programlı; örneğin, verilen söz tutulacak, saatlere 
riayet edilecek, randevular aksatılmayacak. Bu 
gibi hassasiyetleri vardı. Ama bu demek değil ki, 
çevresindeki herkese sert bir üslupla konuşuyor 
ve davranıyor. Aksine şefkatli bir insan, şefkatli bir 
baba. Yalnızca düşmana karşı şefkatli değildi. Fakat 
Ermenilerle savaşıldığı dönemde, Ermenilerden 
yetim kalan çocuklara sahip çıkıyor. Trabzon’da 
Ermenilere açılan Amerikan Yetimhanesinde, o 
çocuklara da babalık ediyor. O Ermeni yetimleri de 
teşekkür mahiyetinde bir Kazım Karabekir portresi 
yapıyor, altına da “Yetimler babası Kazım Karabekir” 
yazıyorlar. Bu portre, üzerimize atılan iftiralara ve 
sözde soykırım yaftalarına tokat gibi bir cevap 
niteliğindedir.

Annenizin babanız ile iletişimine dair hatırınızda 
kalan anılar var mı? 
Timsal Karabekir: Babam hayatının belli bir 
döneminde çok zorluklar yaşamış. Açtığı muhalefet 
partisi neticesinde, bu evde (Kazım Karabekir 
Müzesi) uzun süre göz hapsinde tutulmuş. Sıkıntılı 
bir dönem olmasına rağmen, annem piyanosunu 
çalıyor, babam kemanını çalıyor, yani müzikle her 
zorluğu aşmışlar. Annem derdi ki; “Paşam o kadar iyi 
bir insan ki; Allah’ın kulundan istediği tüm özellikler 
onda var.” Asla hak yemez, asla yalan söylemezdi. 
Bizleri de öyle yetiştirdi.

Annem kahvesini pişirir, her gün farklı bir ağacın 
altında babamla kahvelerini içerlerdi. Çok iyi 
anlaşırlardı. Sevgileriyle ve muhabbetleriyle, örnek 
olabilecek nadir insanlardandı. Biz de öyle güzel bir 
ortamda yetiştik. 

Kazım Karabekir nasıl bir babaydı?  
Baba-kız ilişkinizi özetleyen bir hikâyeniz var mı?
Timsal Karabekir: Benim çok küçük yaşta bir 
yalanımı yakaladı. Bu olay olduğunda 5-5 buçuk 
yaşlarındayım. Ablalarım da 18 yaşlarında. 
Ablalarımın bisikletleri vardı ve beni binmemem 
için tembihlemişlerdi. -Babam da o tarihlerde 
TBMM Başkanıydı, bahçede korumalar vardı, 
haliyle kalabalık bir ortam var- ben de o bisiklete 
binmeye kalktım ve bindiğim gibi de düştüm. 
Babam sorduğunda da; bağ tarafına geçerken tel 
kesti, dedim. Benim bisikletten düştüğümü gören 
herkesi, babama anlatmamaları için tembihlemiştim. 
Beni doktora götürdüler. Aile doktorumuz Müfide 
Külek, muayene odasından benim dışımdaki 
herkesi çıkardı ve bana şöyle söyledi: “Ee Müfide… 
Hırsızlık mal, damgasını basar.” O kadar utandım 
ki; meğer babam da dâhil herkes olayın doğrusunu 
biliyormuş. Yaşadığım o olay bana çok büyük ders 
oldu. Eğer babam bana kaba bir şekilde muamele 
etmiş olsaydı, belki de o davranışımı sürdürecek, 
büyük bir yalancı olacaktım. 
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Kazım Karabekir “Çocuk davamız” kitabında; 
bakımsız çocuklara mümkün olan yardımı 
temin etmekten büyük haz duyduğunu, Suret-i 
Umumiyede çocuk topluluğu mekteplerinin sıhhi 
durumları ile ilgilendiğini anlatıyor. Bu söylemden 
yola çıkarak, Kazım Karabekir’in sağlık alanındaki 
çalışmalarından bahseder misiniz?
Timsal Karabekir: Savaşlarda anne ve babalar 
öldürülünce çocuklar kimsesiz kalmış. Kazım 
Karabekir bu kimsesiz çocuklar için kurslar açıyor 
ve o kurslarda bu çocuklar ameliyat yapacak kadar 
donanımlı hale geliyordu. Sağlık konusu, Kazım 
Karabekir’in çok önemsediği bir konuydu. Hastalık 
sürecindeki tedavi kadar, hastalanmadan 
önceki süreçte sağlığı muhafaza 
etmeyi yani koruyucu hekimliği 
de çok önemsiyordu. Buradan 
yola çıkarak da “Öğütlerim” 
kitabını kaleme almıştır. 
Öğütlerim kitabında; dengeli 
beslenmeden, yatılan 
odanın havalandırılmasına 
kadar pek çok konuda 
kimsesiz çocuklara detaylı 
nasihatlerde bulunmuştur. 

Vakıflaşma fikri nasıl doğdu? 
Kazım Karabekir’in evinin müzeye 
dönüşme sürecinden bahseder misiniz?

Timsal Karabekir: Bu evi babam 1930 yılında 
yıkıcıdan aldı. Tabii burası da önemli bir konak. 
Çünkü Maarif Nazırı Münif Paşa’nın yaptırdığı bir 
ev bu. Bahçesinde, demiryoluna doğru olan yerde 
de 2.kata uzanan bir zürafa heykeli var. Zürafa 
heykelinden dolayı da burası Zürafalı Köşk olarak 
biliniyor. Köşk de epeyce sıkıntılı dönemlerden 
geçmiş; karargâh olmuş, okul olmuş, hastane 
olmuş, en sonunda da Münif Paşa burayı yıkıcıya 
vermiş. Babam da maddi imkânları doğrultusunda 
burayı ancak yıkıcıdan alabiliyor. Fakat köşk perişan 
durumda. Almadan önce de diyorlar ki; “Aman paşam 
burayı alma, burası perili köşk.” Kazım Karabekir de; 

“Neden perili köşk?” diye soruyor. Köşk, 
dar bir sokakta konumlandığı için, 

geçenlerin çanta ve cüzdanlarını 
kapan iki ayaklı periler olduğu 

söylüyorlar. O dönem köşk, 
kaçakçıların falan yaşadığı 
metruk bir yer. Dolayısıyla 
peri diye niteledikleri şey, 
esasında o kaçakçılar. 
Babam, tüm bunların 

farkında olmakla birlikte, olayı 
kılıfına uydurarak, insanlara 

izah etmek istiyor. Köşkün 
bahçesinde yer alan ve yıkılmak 

üzere olan zürafa heykelini hedef 
gösteriyor ve diyor ki; “Ben konuyu ilgili 
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kişilere danıştım, bütün periler, zürafanın kafasına 
yuva yapmışlar. Onu indirirsek bir şey kalmayacak.” 
Zürafa heykeli yıkılıyor ve burası bizim yuvamız 
oluyor. Evvela camları dahi olmayan bir odayı 
naylonla kapatıp yaşanır hale getiriyorlar ve bir kışı 
öyle geçiriyorlar. Zaman içinde tadilatları yaptırıyor. 
Köşkün giriş katı, bugünkü gibi normal, fakat üstteki 
diğer iki katı ahşap. Dolayısıyla zaman içerisinde 
çürümeler oluyor. Annemle babam vefat ettikten 
sonra bu köşk 3 kız kardeşten Emel ablama kalıyor. 
Emel ablam da genç yaşında vefat edince eniştemize 
kaldı. Zaman içerisinde eniştemiz ön tarafa bir 
bina yaptırdı. O binayı yaptırırken müteahhitte şart 
koştu; “Bu köşkün üst 2 katını da indirip beton 
yapacaksınız” dedi. Köşk yenilendikten sonra da 
–ölümünden bir sene önce- ablamla bana köşkü 
satmak istedi. Bu teklifin üzerine ablamla birlikte 
köşkü satın aldık. Müze yapma gayesiyle babamın 
ne kadar eşyası varsa getirip buraya yerleştirdik. 
Bir vakıf kurarak bu müzeyi de vakıf mülkü haline 
getirdik. Kültür Bakanlığı’na bağlı çok güzel bir 
müzemiz oldu. 2000 yılında müzeleşme çalışması 
başladı ama müze fikri Kazım Karabekir’in fikriydi. 
Bizim çocukluğumuzda bile en üstte katta bir oda 
için “Burası benim müzem” derdi. Bütün eşyaları 
kendisi toplayıp getirmiş ve muhafaza etmişti. 
Bize de o eşyaları yerleştirmek kaldı. Çanakkale’de 
çadırına düşen bomba parçası dahi, o eşyaların 
arasındaydı. Şimdi ise müzede sergileniyor.

Asıl işi ve herkes tarafından bilinen askerliği 
dışında, Kazım Karabekir çok yönlü ve yetenekli 
bir birey. Özellikle müziğe olan ilgisi aşikâr. 
Kazım Karabekir’in müzik ile ilişkisinden 
bahseder misiniz?
Timsal Karabekir: Kimsesiz çocuklara yazdığı 
‘Türkyılmaz Marşı’ gibi marşlar var. Bizim yaşça 
büyük olan teyzelerimiz, “Biz bunu okulda söylerdik” 
diyorlar. Şiir kitapları var, Sanayi Marşı var, yanı sıra 
İstiklal Marşı yarışmasına katıldığı bir Vatan Marşı 
var. Vatan Marşı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diye başlıyor. 
Şiirin dışında bir de bestekâr yönü var. Enstrüman 
olarak kemanı kullanmış ve kemanıyla pek çok beste 
yapmış. Kazım Karabekir derdi ki;  “Çocuklarınıza 
kaliteli müzik dinletin. El, beynin bildiğini alkışlar.”

Kaliteli müzik denildiğinde; Chopin, Beethowen, 
Dede Efendi gibi kaliteli olan her şeyi, alaturka 
alafranga diye ayırt etmeksizin dinler ve kemanıyla 
çalıp bize dinletirdi. Müziğin yanı sıra resme de ilgisi 
ve yeteneği vardı. 

Kazım Karabekir’in yabancı dil merakı olduğundan 
söz edilir. Sizce bu merakın nedeni neydi? Kaç dil 
biliyordu? Bildiği dilleri, öğrenme sürecine ilişkin 
enteresan anekdotlar var mı?
Timsal Karabekir: O dönemin askerleri, 
eğitim aldıkları kurumlar tarafından oldukça iyi 
yetiştirilmişlerdi. Ben onlara ‘İlahi Kadro’ diyorum. 
Ben de iyi kötü bir lisan bildiğimi söylerim ama 
bir kitap okurken 5 defa lügat açarım. Fakat onlar 
öyle mi?  Onlar cilt cilt kitapları, lügatsiz okuyan 
insanlardı. Kazım Karabekir, Fransızca, Rusça, 
Almanca, Bulgarca, Sırpça biliyor. Ayrıca çok küçük 
yaşta babasının görevi nedeniyle Mekke’ye gidiyor, 
orada da Arapça öğreniyor.

Annenizin “Paşama haksızlık ettiler?” sözü ne 
ifade ediyor?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir Çanakkale, 
Kut-ül Amare’den sonra yurdumuzun doğusuna 
gidiyor. Brest-Litovski Anlaşması ile Ruslar Anadolu 
topraklarından çekilirken, yerlerini ve silahlarını 
Ermenilere veriyorlar. Bu Ermenilerin çoğu da 
yerli Ermeni. Anılarında çok acılar var. O acılardan 
bahsederken; “Allah benim gözümün gördüklerini 
dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin” diyor. 
Kazığa oturtulmuş insanlar, ızdıraptan kasılmış 
çehreler… Tüm bunlara bizzat şahit olmuş. 
Dolayısıyla ikinci kez Kars’ı kurtardığı zaman, Gümrü, 
Moskova ve Kars Anlaşmaları ile yeni açılmış olan 
TBMM’nin de ilk başarılarına imza atmış oluyor.
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Daha sonra Atatürk’ün bilgisi dâhilinde ikinci bir 
parti (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) kuruyorlar. 
Parti varlık göstermeye ve güçlenmeye başlayınca 
da kapatılıyor. ‘Şeyh Sait İsyanı’ bahane olarak 
gösteriliyor. Annemin bahsettiği haksızlıklardan biri 
bu suçlama. 

Tüm bunların üzerine, Atatürk’e gerçekleştirilmesi 
planlanan suikast girişiminde de paşaların ismini 
bulaştırıyorlar. Kazım Karabekir Ankara’daki 
evinden, ‘İsmet seni çaya çağırıyor’ diyerek alınıyor. 
İsmet Paşa’nın bu davetten haberi yok. İzmir 
İstiklal Mahkemelerinde Elhamra Sinemasında, 
hiç biri hukukçu olmayan Aliler Divanı tarafından 
idamla yargılanıyorlar. Babamla birlikte yargılanan 
diğer isimler; 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa, 
Rauf Orbay, Refet Bele… gibi İstiklal Harbimize 
öncülük yapmış ve başarı kazanmış komutanlar yer 
almaktaydı. Yani Mustafa Kemal Paşa ile Anadolu’ya 
ilk çıkan insanlar.

Anadolu’ya çıkma olayını da şöyle özetleyeyim; 
Mustafa Kemal İstanbul’da kulak ameliyatı olmuş, 
yatıyor. Karabekir kendisini ziyarete gidiyor. Doğuyu 
kurtarmış, Nahcivan’ın kurtuluşunu sağlamış ve 
Bakü’ye gitmek üzere İran-Tebriz’deyken “Mondros 
Ateşkes Anlaşması imzalandı. Geri dön” emri alıyor. 
Gemiyle geri döndüğü zaman, İstanbul’u işgal 
altında görüyor. Orada yemin ediyor; “Tek dağ başı 
mezar oluncaya kadar çarpışacağım.”

Sonrasında araştırma içine giriyor, kendisini tekrar 
Erzurum’a göndertmek için. Ne hikmetse Tekirdağ’a 
gönderiyorlar. Tekrar 15.Kolordunun başında 
Erzurum’a gideceğini garantiledikten sonra Mustafa 
Kemal Paşa’ya çıkıyor ve şöyle diyor: 

"Paşam, İstanbul’da kalmakla bir şey elde edemeyiz. 
Ben 15.Kolordunun başına gidiyorum. Sizi bütün 
kolordumla destekleyeceğim." Mustafa Kemal 

İstanbul’dan Erzurum’a giderken, önce Samsun’a 
çıkıyor. Padişah tarafından Mustafa Kemal’e 
verilen emir ise çok acı: “Git Türklerin silahlarını 
topla, isyanlarını bastır.” Çünkü Padişah, esir 
konumunda olduğu için “Git vatanını kurtar!” emri 
veremiyor. İngiliz ne söylerse, o da onu tekrarlıyor. 
Mustafa Kemal ise Amasya Genelgesi’nde “Vatan 
bütündür, bölünmez. Millet bütündür, bölünmez” 
diyince, İngilizler rahatsız oluyor. Padişaha baskı 
yaparak Mustafa Kemal’in tutuklanmasını istiyorlar. 
Padişah da bu emri Karabekir’e veriyor. “Mustafa 
Kemal’in tüm yetkileri ile birlikte görevini sana 
veriyorum. Derdest et, İstanbul’a gönder” diyor. 
Karabekir bu durum üzerine saraya ret cevabı 
yazıyor: “Ben Mustafa Kemal’i tutuklamam. O bu 
vatan için çalışmalı.” Mustafa Kemal azledileceğini 
duyunca 7-8 Temmuz gecesi tüm rütbelerini sökerek 
askerlikten istifa ediyor. 9 Temmuz’da da Kazım 
Karabekir, Mustafa Kemal’i ziyarete gidiyor. Mustafa 
Kemal tedirgin oluyor. Karabekir’in onu tutuklamaya 
geldiğini düşünüyor. Kapı açılıp Karabekir bütün 
haşmetiyle içeri girip, “Dün olduğu gibi bugün de 
bütün kolordum ile emrinizdeyim paşam!” diyor ve 
bizim kurtuluş yıldızımız parlıyor. İstiklal harbi öyle 
kazanılıyor.

Ondan sonrasında Erzurum Kongresi, Sivas 
Kongresi ve sonrasında da TBMM açılışı… 
TBMM’nin o günlerde aldığı en önemli karar çıkıyor. 
İstanbul’u İngiliz, Fransız, İtalyanlar tarafından 
paylaşılmış, padişahın hiçbir yetkisi kalmamış, 
güneyde İtalyanlar, doğuda ise Ermeniler vardı. Tam 
da böyle bir zamanda TBMM, Doğunun kurtuluşu 
için Kazım Karabekir’in ordusuna yetki veriyor ve 
Kazım Karabekir ikinci kez Kars’ı kurtarıyor. Kazım 
Karabekir doğuyu kurtarmasaydı İstiklal Harbi, 
başarılı şekilde İzmir’de noktalanır mıydı? Doğu çok 
önemlidir. Doğunun kurtuluşu vatanın kurtuluşuna 
zemin hazırlamıştır.

Muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın kurulmasıyla birlikte Kazım Karabekir 
ve Mustafa Kemal Atatürk arasında yol ayrımı 
oluyor. O yol ayrımı olunca; kraldan çok kralcı olan 
bir takım insanlar, Karabekir’in tüm başarılarının 
üzerini örtmek istiyorlar. Bundan sebeptir ki; hiçbir 
tarih ders kitabında Kazım Karabekir sözüne 
rastlamıyoruz. “Emrindeyim paşam” sözüne keşke 
rastlayabilsek, çünkü Cumhuriyet tarihinin dönüm 
noktası! Annemin “Paşama haksızlık ettiler” sözü 
de, tüm bu yaşananlar üzerine söylenmiş bir sözdü.
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Günümüzde süper güç olarak nitelendirilen ülkeler 
bilgiyi teknolojik ürünlere çevirip pazarlayanlardır. 
Örneğin ABD tarafından üretilen kolesterol düşürücü 
Lipitor adlı ilacın sadece bir yıllık cirosu Türkiye’nin 
sanayi gururu olarak özelleştirilen Tüpraş’ın tüm 
değerinin üç katından fazladır. Bunun yanında 
tamamen biyoteknoloji üzerine çalışan Genentech 
firması, İsviçreli ilaç devi Roche tarafından 70 milyar 
dolara satın alınmıştır.  Kısaca, bu çok çarpıcı iki 
örnek dahi bize bilgi üretmek üzerine odaklanmış 
şirketlerin ne kadar yüksek katma değerli 
ürünler üretebildiklerini ve dolayısıyla ülkelerin 
ekonomilerine ne denli büyük katkıları olabileceğini 
göstermektedir.

İçinde bulunduğumuz asrın bilgi asrı olduğu aşikârdır. 
Bilgiyi verimli bir şekilde enerjiden hastalıklara, kıtlık 
probleminden çevre kirlenmesinin engellenmesine 
kadar insanlığın en temel meselelerinin çözümünde 
kullanacak olan milletler, hem kendilerinin hem de 
insanlığın refahının gelişimine en yüksek düzeyde 
katkıda bulunacak olanlardır. Ülkemiz yetiştirmiş 

olduğu kaliteli insan gücüyle özellikle yaşam ve 
tıbbi bilimlerde dünyada lider konumda bulunma 
potansiyelini taşıyan nadir ülkelerden birisidir. 
Ancak, var olan bu potansiyelin harekete geçirilmesi 
bir takım yapısal sorunların giderilmesi ve dolayısıyla 
verimliliğin artırılmasıyla mümkündür.

Ülkemizdeki üniversiteler, bir kaç istisnası olmakla 
beraber, yapı itibari ile araştırmadan ziyade eğitim 
yönü çok daha ağır basan müesseselerdir. Bu 
durumun şu ana kadar özellikle finansal kaynakların 
eksik olması gibi çok temel sebepleri olmakla 
beraber, dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip 
olduğu halde ülkemiz, yaşam bilimleri alanında 
etkili yayın sıralamasında Macaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Yunanistan gibi ülkelerin dahi gerisinde 
bulunmaktadır.

Üniversitelerimizin araştırma açısından var olan 
ciddi yapısal problemleri, dünyanın önde gelen 
kurumlarında doktora, post-doktora eğitimi almış, 
hatta öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan 

TARİHİ BEYKOZ 
KIŞLASI’NIN  
YENİ YÜZÜ
Dünya standartlarında eğitimden geçmiş, araştırma motivasyonu yüksek 
bireyleri aynı hedefe odaklanmış bir çatı altında toplamak amacıyla  
Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nü kurduk.

PROF. DR. MEHMET ZİYA DOYMAZ / BVU BEYKOZ YAŞAM BİLİMLERİ VE  
BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Türkiye, son yüzyılda temelde ekonomik sebeplerden dolayı kıymetli insan 
kaynağının yurt dışına çıkmasına engel olamamaktadır. Değişik kaynaklar, 
yurt dışında bulunan eğitilmiş insanımızın sayısını on binlerle ifade etmektedir. 
Kaliteli insan kaynağı eksikliğinin ülkemizin BM genel kalkınmışlık sıralamasında 
2000’li yıllara kadar çok gerilerde kalmasında ciddi payı vardır. Ülkemizin, siyasi 
istikrar ve verimli yönetimle beraber son yıllarda ekonomisinde yakaladığı hızlı 
büyümeyi sürekli ve kalıcı hale getirebilmesi ancak küresel pazarlarda rekabetçi 
olması ve katma değeri yüksek ürünler sunabilmesiyle mümkündür. Bunun için 
ise ülkemizin ivedilikle araştırma ve geliştirme altyapısını kuvvetlendirmesi 
gerekmektedir.
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vatandaşlarımızın ülkemize dönüp kendi birikimlerini ülkeye 
aktarabilmelerine engel olmaktadır. Şahsi motivasyon veya 
diğer nedenlerle ülkemize dönen bilim insanları ise döndükleri 
üniversitelerdeki temel alt yapı yoksunluğu, yoğun ders 
yükü ve araştırma ekosisteminin eksikliğinden dolayı verimli 
olamamaktadır. Bu ise zamanla ortamı değiştirmek yerine ortama 
adapte olmalarına sebep olmaktadır. Bunun en temel sebebi ise 
ülkemize geri dönen ve ciddi araştırma motivasyonu ve donanımı 
olan bireylerin bulundukları kurumun yapısını, genel anlayışını 
değiştirecek kritik insan konsantrasyonuna ulaşamamalarıdır.

Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, doktora ve doktora 
üstü çalışmalarını bu ülkelerde başarıyla tamamlamış, dünya 
standardında araştırma yapacak donanıma ulaşmış ve bunu 
yaptıkları uluslararası yayınlarla ortaya konmuş çok sayıda 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunmaktadır. Ülkemiz bu çok 
kıymetli insan kaynağını en azami derecede verimli kullanmalıdır. 
Bunun için gerekli olan alt yapının kurulması ülkemiz menfaati 
açısından zaruridir. Bu alt yapının en önemli unsurunun dünya 
standartlarında benzer eğitimden geçmiş, araştırma motivasyonu 
yüksek bireyleri farklı kurumlarda görevlendirip seyreltmek yerine 
aynı hedefe odaklanmış bir çatı altında toplamak olduğuna 
inanıyoruz.

Bu amaçla, Beykoz’da 1863’te Sultan Abdülaziz tarafından 
yaptırılmış olan ve askeri kışla olarak da kullanılmış olan bina 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi tarafından restore ettirilmiştir. Bu 
tarihi binada faaliyete geçen Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Enstitüsü (YABBE), üniversitenin sağlık ve biyoloji alanlarındaki 
araştırmalarda öncü olma planının gerçekleştirilmesine yönelik 
en yeni adımlarından biridir. Büyük bir dönüşüme imza atan 
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Üniversitemiz, yurt dışından, kendi alanlarında uzman 
insan kaynağını Türkiye'ye getirecek değerli bir projeyi 
hayata geçirmiştir. Dünyanın en iyi üniversitelerinde 
ihtisas eğitimini tamamlamış akademisyenlerin de 
yer aldığı bir ekip tarafından kurulan Yaşam Bilimleri 
ve Biyoteknoloji Enstitümüzün çağdaş teknolojiyle 
donatılmış tarihi binasında; endüstriyel enzim ve 
Hepatit B aşı ve parathormon üretimi, sıtma ve Kırım 
Kongo Kanamalı Ateş virüsü gibi alanlarda geleceğe 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar hem 
tersine beyin göçü için önemli bir aşama niteliği 
taşımakta hem de sağlık alanında yapılan ithalatı 
azaltmaya yönelik ciddi bir kaynak oluşturmayı 
hedeflemektedir.

Eğitim ve araştırma ve endüstriyel üretim alanlarının 
ihmal edilmeden atbaşı götürülmesi ve bu alanları 
besleyecek insan kaynağının güçlü bir şekilde 
yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu enstitüde yapılmak 
istenen de budur. Yurt dışında ciddi yetişmiş 
insan kaynağını, böyle özel bir kurumda istihdam 
edip uzman insan kaynağıyla besleyip yukarıda 
bahsedilen alanlarda ilerlemek. 

Beykoz'daki enstitüde endüstriyel enzim ar-ge'si 
ve üretimi, üniversite-sanayi işbirliğinin güzel bir 
örneğini temsil etmketedir. Otuz yıl geriden gelinen 
alanda, mikroorganizmalar fabrika gibi kullanılarak 
değerli biyokimyasallar ürettirilmektedir. Bu değerli 
biyokimyasallar insülin olabilir, Hepatit B olabilir, ya 
da ekmekte kullanılan amilaz olabilir. Rekombinant 
DNA ve mikrobiyel sistemler vasıtasıyla üretilen 
ürünler 100 milyar doların üstünde rakamlara 
ulaşan sektörlerdir ve Türkiye bunların tamamını 
ithal etmektedir. İnsan vücudunda veya çevrede 

de bulunan ve GRAS statüsünde kabul edilen 
mikroorganizmalar, dünya standardında, gıda ve 
çevre regülasyonlarına uygun olacak şekilde fabrika 
haline getirilmektedir. Bu fabrika haline getirilen 
organizmaların içine elektronik devre gibi DNA'dan 
devre dizayn ediyoruz. Bu şekilde üretilen enzimden 
farmasötik ilaçlara kadar tüm biyoteknolojik 
ürünlerin katma değerinin başka endüstri kollarıyla 
kıyaslanmayacak kadar yüksek olduğunun da 
bilinmesi gerekmektedir. 

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünün 
zamanla İsrail’de Weizmann, İsveç’de Karolinska, 
Almanya’da Max-Planck gibi bulundukları ülkenin 
ismini uluslararası akademik ortamlarda parlak bir 
şekilde temsil eden, Türkiye'nin biyolojik araştırmalar 
alanında en önemli merkezlerinden biri haline 
gelmesine çalışılmaktadır. Enstitü, kendisinden 
sonra bu tarz bir girişimle açılacak olan enstitüler 
için de bir emsal olmakla kalmayacak, aynı zamanda 
dünyanın dört bir yanında araştırmalarına devam 
etmekte olup ülkesine dönmeyi arzu eden Türk bilim 
insanının geri dönmesine de vesile olacaktır.
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Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadele
Halk sağlığını tehdit eden salgınlar ve bulaşıcı hastalıklarla bilimsel mücadelenin 
temeli II. Abdülhamid döneminde atılmıştır.

Çiçek: Saltanat yıllarında öldürücü hastalıklar arasında yer alan çiçek ile 
mücadelede aşının büyük önemi vardı. Bu nedenle çocuklarını aşılatmayanların 
sorumlu tutulacağı resmen ilân edildi (1880). Birkaç sene sonra yürürlüğe 
giren ilk Çiçek Aşısı Nizamnamesi’ne göre, aşı şehadetnamesi olmayan kız 
ve erkek çocuklar okullara kabul edilmemeye başlandı (1885). İkinci, Çiçek 
Aşısı Nizamnamesi ile doğan çocukları altı ay içinde aşılatma mecburiyeti 
getirdi (1894). Bunu izleyen nizamname, görevlerini ihmal eden hekimler ile aşı 
memurlarına para cezası öngörmüştü (1904). 

II. Abdülhamid’in 27 Temmuz 1892 tarihli iradesiyle, çiçek aşısı üretmek 
üzere Telkihhane-i Şahane kuruldu. 1902 yılında burada üretilen 27. 455 aşı 
tüpü vilayetlere gönderildi.  Burada üretilen çiçek aşısının bütün vilayetlere 
dağıtılmasıyla bu hastalık kontrol altına alındı. Daha sonra Mekke, Basra, 
San’a ve Bağdat’ta da telkihhaneler açıldı. 

Frengi: Kırım Savaşı’ndan itibaren İstanbul’da artış gösteren frengi ile 
mücadele, ilk kez Altıncı Daire-i Belediye Dairesi’nde başladı ve Beyoğlu 
Nisa (Emraz-ı Zühreviye) Hastanesi açıldı (1883). Beyoğlu ve Galata’daki 
genelevlerde çalışan hayat kadınlarının düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor ve 
hastalık tespit edilenler bu hastanede tedavi ediliyordu.

II. ABDÜLHAMİD'İN  
SALTANAT YILLARINDA  
TIP, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
II. Abdülhamid’in saltanat yılları, aynı zamanda Bakteriyolojinin altın yıllarına 
denk gelmektedir. Bu dönemde II. Abdülhamid başta bulaşıcı ve salgın 
hastalıklarla ilgili keşifleri ve gelişmeleri yakından izlemiş ve en kısa sürede 
transfer edilmesini sağlamıştır. 

PROF. DR. NURAN YILDIRIM / BVU TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

II. Abdülhamid’in saltanat yılları, Louis Pasteur (1822-1895) ve Robert Koch 
(1843-1910), Emil von Behring (1854-1917), Aleksandre Yersin (1863-1943) 
gibi bilim insanlarının önemli keşifler yaptığı yıllarla örtüşür. Bakteriyolojinin 
altın yıllarında, başta bulaşıcı ve salgın hastalıklarla ilgili keşifleri ve gelişmeleri 
yakından izlemiş ve en kısa sürede transfer edilmesini sağlamıştır. Bilimsel 
ilerlemeler doğrultusunda salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi yönetmiş, 
koruyucu sağlık kurumlarını, ihtiyaç duyulan hastanelerle sosyal yardım 
kurumlarını hizmete sokup halk sağlığına önemli katkılarda bulunmuştur.

Halk sağlığını 
tehdit eden 
salgınlar 
ve bulaşıcı 
hastalıklarla 
bilimsel 
mücadelenin 
temeli  
II. Abdülhamid 
döneminde 
atılmıştır.
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II. ABDÜLHAMİD'İN  
SALTANAT YILLARINDA  
TIP, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

1880’li yıllarda, askere alınan gençlerden pek 
çoğunun frengili olduğu tespit edilmesi üzerine 
frenginin yayılımını önlemek ve hastalığa 
yakalananların tedavi edilmesi gündeme geldi. 
Frengi mücadelesini yönetmek üzere Almanya’dan 
ünlü dermatolog Emil Von Düring davet edildi. 1896 
baharında, frengili erlerinin geldiği; Kastamonu, 
Sinop, İzmit Sancaklarına ve Bursa, Samsun, 
Ankara vilayetlerine gönderilen Düring, altı ay 
süren incelemeleri sonunda yapılması gerekenleri 
rapor etti. Düring Paşa’nın görev yaptığı 1896-1902 
yıllarında Kastamonu’daki hastanelerde 25.236, 
seyyar ekipler tarafından yörede 21.967 olmak üzere 
toplam 47.203 frengili tedavi edilmiştir.

Kuduz: Louis Pasteur, 26 Ekim 1885 tarihinde kuduz 
aşısını bilim dünyasına tanıtınca II. Abdülhamid 
derhal bu yeni aşıyı öğrenmek üzere Paris'e bir heyet 
gönderdi.  Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocalarından 
Zoeros Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti, 8 
Haziran l886 günü Paris'e ulaştı. Padişahın Pasteur’e 
gönderdiği  1.derece Mecidî Nişanı  ve kurulmakta 
olan Pasteur Enstitüsü için bağışladığı 8.000 lira 
(yaklaşık 10.000 Frank) yetkililere teslim edildi. Bu 
o zamana kadar enstitüye yapılan en büyük bağıştı.  
Osmanlı heyeti, Pasteur'ün laboratuvarına devam 
ederek kuduz aşısı üretimi ile aşılama yöntemini 
öğrenip İstanbul'a döndü.  Kısa bir süre sonra 
da, Dâülkelp Ameliyathanesi (Kuduz Enstitüsü) 
açıldı. İlk aşılamasını 3 Haziran 1887 günü yapan 

Dâülkelp Ameliyathanesi, Pasteur Enstitüsü'nden 
sonra dünyanın üçüncü ve Doğu’nun da ilk kuduz 
müesesesidir.  Ayrıca ordu merkezlerinde dâülkelp 
tedavihaneleri tesis edilerek kuduz tedavisi 
yaygınlaştırıldı.

Kolera: Robert Koch’un hastalık etkenini 
keşfetmesinden sonra 1893-1895 yıllarında, 
İstanbul’da çıkan kolera salgını nedeniyle davet 
ettiği yabancı uzmanlar; Dr. André Chantemesse, 
Dr. Maurice Nicolle, Dr. Margery, Dr. Karlinski ve  
Dr. Rudolf Emmerich’e İstanbul’un sağlığı hakkında 
raporlar hazırlattı. Dr. Chantemesse’in tavsiyesiyle,  
ülkemizin ilk modern bilimsel araştırma kurumu olan 
Bakteriyolojihane-i Şahane kuruldu (1894). Fransızca 
yayınlarda, Institut Pasteur de Constantinopole 
adıyla anılırdı. Pasteurienne'ler tarafından dünyada 
kurulan üçüncü bakteriyoloji enstitüsüdür.

Bakteriyolojihane-i Şahane Müdürü Dr. Nicolle ile 
Veteriner Bakteriyolog Mustafa Adil Bey, sığır vebası 
etkeninin süzgeçten geçen bir ultravirus olduğunu 
kanıtladılar (1899). Bu buluşlarıyla dünya literatürüne 
geçerlerken sığır vebası da etkeni süzgeçten geçtiği 
kanıtlanan ikinci hayvan hastalığı olarak tıp tarihine 
mal oldu. Bakteriyolojihane’de, sığır vebası serumu 
yanında hayvanlarda kullanılmak üzere mallein 
ve tüberkülin üretilmesi ekonomiye önemli katkı 
sağladı. 

Bakteriyolojihane-i 
Şahane, Nişantaşı

II. Abdülhamid 
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Kolera salgını sürerken Gedikpaşa, Tophane ve 
Üsküdar’da açılan tebhirhanelerde (dezenfeksiyon 
istasyonları) hastalık görülen mekânlardaki eşyalar 
basınçlı su buharıyla dezenfekte edilir, mekânlar 
ise tebhirhane görevlileri tarafından kimyasal 
dezenfektanlarla temizlenirdi. Tebhirhaneler ileriki 
yıllarda çıkan kolera salgınlarında ve bulaşıcı 
hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynadı. 

1893-1895 salgını sırasında kolera ile şehir su 
şebekesi ve kanalizasyon sistemi arasındaki 
ilişki anlaşıldı. Uzmanların önerisi üzerine, kolera 
odağına dönüşmüş olan Kasımpaşa deresi kapatılıp 
kanalizasyona dönüştürüldü. 

Bu salgın sırasında Şehremaneti’nde (İstanbul 
Belediyesi) kurulan Hıfzıssıhha Komisyonu ile 
belediye sağlık teşkilatının temeli atıldı. Hıfzıssıhha 
Komisyonu, umumi sağlığı korumak, bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasını önlemek ve çıkış sebebini 
araştırmakla görevliydi. II. Abdülhamid bu salgını 
yakından izleyip yabancı uzmanların tavsiyelerini 
derhal yerine getirterek mücadeleyi bizzat 
yönetmiştir. 

Verem/Tüberküloz: Babası Sultan Abdülmecid’i ve 
annesi Tirimüjgân Kadın Efendiyi veremden kaybeden 
II. Abdülhamid, Robert Koch’un verem basilini 
keşfetmesine (1882) ilgisiz kalmamış, tüberkülini 
verem ilacı olarak açıkladığında derhal Berlin'e bir ekip 
göndermişti (1890). Ancak kısa sürede tüberkülinin 
ilaç değil bir tanı aracı olduğu anlaşılmıştı. Cemiyet-i 
Tıbbiye-i Şahane’den veremden korunma çarelerinin 
açıklığa kavuşturulmasını isteyen Padişah,  Cemiyet’in 
22 Mart 1895 tarihli raporu üzerine hastane, hapishane 
gibi yerlerde tüberkülozluların ayrılmasını ve her birine 
birer tükürük hokkası verilmesini emretti. Bu verem 
mücadelesinin ilk adımıydı. Ülkemizin ilk sanatoryumu, 
II. Abdülhamid’in kurmuş olduğu Hamidiye Etfal 
Hastanesi’nde çocuklar için açıldı (1906). 

Difteri/Kuşpalazı: Bakteriyolojihane-i Şahane 
Müdürü Dr. Maurice Nicole, Sultan’ın emriyle, 1894’te 
bilim dünyasına tanıtılan difteri serumunu öğrenmek 
üzere Paris’e gitti. 1895’te Bakteriyolojihane’de 
üretilmeye başlanan difteri serumu, İstanbul’daki 
belediye dairelerinde padişahın sadakası olmak 
üzere meccanen yapılıyor ayrıca tüm vilayetlere 
dağıtılıyordu. Aileler bu sayede çocuklarını 
kuşpalazından kaybetme korkusundan kurtuldu.

Bakteriyolojihane-i Baytari: Hayvan hastalıklarının 
incelenmesi ve bunlara karşı serum ve aşı 
hazırlanması için Sultanahmet’te faaliyete 
geçirilmiştir  (1901). İlk müdürü Veteriner Adil 
Bey’dir. Daha sonra Pendik’te yapılan yeni binasına 
taşınmıştır. Günümüzde Pendik Veteriner Kontrol 
Enstitüsü adıyla faaliyettedir.

Kızıl: Padişah, Hamidiye Etfal Hastanesi 
bakteriyoloğu Kym. Süleyman Nuri Bey’i, kızıl 
serumu üretimini öğrenmesi için Avusturya ve 
Almanya’daki ilgili enstitülere gönderdi. Süleyman 
Bey döndükten sonra hastanede, Kızıl ve Kuşpalazı 
Serumlarıyla Çiçek Aşısı Dârülistihzarı açıldı (1903).

Hastaneler
24 Nisan 1877’de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı 
sırasında, Tuna ve Kafkasya cephelerinden 
İstanbul’a getirilen yaralılar, Osmanlı Hilâl-i 
Ahmer Cemiyeti’nin Kızılhaç yardımlarıyla açtığı 
hastanelerde tedavi edildiler. İlk olarak Mısır Hidivi 
İsmail Paşa’nın Emirgan'da yaptırdığı fakat henüz 
kullanıma girmemiş olan Mîrgûn Hastanesi, derhal 
donatılarak hizmete açıldı. Beylerbeyi Sarayı’nın 
bendegân daireleri hastaneye dönüştürülüp 
Beylerbeyi Hastanesi adıyla savaş yaralılarına tahsis 
edildi. Beykoz-Serviburnu koyunda Serviburnu 
Askeri Hastanesi açıldı. 

Balmumcu ve Orhaniye Kışlalarındaki saray 
muhafız erleri ve Beşiktaş çevresinde oturan saray 
mensupları için kurulan Yıldız Askeri Hastanesi 
(1886), Türk-Yunan Savaşı yaralılarının tedavisine 
tahsis edildi (1897). Yaralılardaki kurşun ve mermi 
parçalarının yerleri, Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
öğrencilerinden Es'ad Feyzi ve Rıfat Osman’ın 
hazırladığı röntgen düzeneği ile tespit edildi. Bu 
radyografiler savaş cerrahisinde ilk sistemli tanısal 
radyoloji uygulamalarıdır. Yaralılardan ameliyat 
olmadan önce alınan hüsn-ı rıza senetleri (onay 
belgeleri), günümüzdeki bilgilendirilmiş olurun ilk 
örnekleri sayılmaktadır.

Hamidiye Etfal Hastanesi, Şişli
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Haseki Dârüşşifası’nda kısıtlı olanaklarla hizmet vermeye 
çalışan Haseki Nisa (Kadınlar) Hastanesi için yaptırılan pavyon 
sisteminde modern binalarda yoksul kadınlar daha iyi şartlarda 
tedavi edilmeye başlanmıştır (1890).

Zeytinburnu Asker Hastanesi’nin eski binasını yıktırıp yerine 
zamanın hastanecilik anlayışına uygun yeni bir bina yaptırdı 
(1893). Bu hastane binası günümüzde Zeytinburnu Belediyesi 
tarafından kullanılmaktadır.

Viladethane (Doğumevi), cahil ebeler elinde hayatlarını kaybeden 
kadınlar için çok önemli bir yenilikti (1896).  Burada hem bakıma 
muhtaç yoksul gebeler doğum yapıyor hem de tıp öğrencileri ile 
ebeler uygulamalı ders görüyordu.

15 Mart 1876’da yürürlüğe giren Bimarhanelere Dair Nizamname 
ile akıl hastalarının bimarhanelere kabul edilmesi düzenlendi. 
Daha sonra, II. Abdülhamid’in 10 Ağustos 1894 tarihli iradesiyle, 
akıl hastalarının zincire  vurulması yasaklandı ve zincir yerine 
bilimin kabul ettiği gömleklerin kullanılması  emredildi. Bu 
iradeyle akıl hastaları boyun ve ayaklarındaki zincirlerden 
kurtulmuş oldu. 

II. Abdülhamid henüz sekiz aylıkken difteriden ölen kızı 
Hatice Sultan’ın anısına ilk çocuk hastanemiz olan Hamidiye 
Etfal Hastanesi’ni yaptırdı (1899).  Bu hastanede, ayırım 
gözetilmeksizin bütün Osmanlı çocukları ve kadınları parasız 
tedavi ediliyor, ilaçları veriliyordu. Gerek pavyon sistemindeki 
binaları, gerek tıbbi donanımı ve yönetimiyle en üst seviyede 
hizmet veren hastaneyi kendi parasıyla yaptırmıştı,  yıllık 
masraflarını şahsi gelirleriyle karşılıyordu.
 
Ülke sınırları dışında hastane yaptırmayı düşünen ilk ve tek 
padişahtır. II. Wilhelm’in gönderdiği Alman Çeşmesi’ne karşılık, 
Türk-Alman dostluğunun Almanya’daki simgesi olmak üzere 
Berlin’de bir hastane yaptırmak istedi. 

Tahsis edilen arsaya Osmanlı mimarisi tarzında tasarlanan 
Berlin Hamidiye Hastanesi, II. Meşrutiyet’in ilânı nedeniyle 
gerçekleştirilemedi. Mimar Kemaleddin Bey’in 1902 yılında 
hazırladığı, Berlin Hamidiye Hastanesi projesi, Birinci Ulusal 
Mimari Akımının bilinen ilk örneklerinden olması bakımından 
önemlidir. 

İstanbul Su Yollarının Islahı
Şehir sularının kolera ile ilişkisinin bilimsel olarak ortaya çıkmasını 
takiben II. Abdülhamid, İstanbullulara temiz su ulaştırmak 
amacıyla suyollarının ıslahına önem vermiştir. Şahsi gelirlerinden 
30.000 lira vererek Pirgus ile Kuru Dere, Paşa Deresi civarındaki 
memba sularını Kâğıthane’ye kurdurduğu modern makineler 
vasıtasıyla depolara toplattığı Kâğıthane suyunun; Yıldız, 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane  
(İstanbul Tıp Fakültesi) Haydarpaşa binasında 

inorganik kimya laboratuvarı

Telkihhane-i Şahane’de çiçek aşısı üretimi 
için pasaj yapılırken.

Berlin Hamidiye Hastanesi cephe çizimi.

Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektebi ve 
Seririyatı  (Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 1898. 
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Beyoğlu, Galata, Beşiktaş ve Ortaköy’e dağıtımını 
sağlamış, ayrıca su bentleriyle su kemerlerini 
bilimsel usullere uygun olarak ıslah ettirip tamirlerini 
yaptırmıştır. Hamidiye Suyu isale hattını açtırarak; 
Zincirlikuyu, Yıldız, Taksim ve Beşiktaş cihetlerine 
dağıtılmasını gerçekleştirmiştir (1902). Hamidiye 
su şebekesinde, halka açık Hamidiye çeşmeleri de 
bulunmaktaydı. Hamidiye çeşmelerinin bir kısmı 
günümüzde de kullanılmaktadır.

Tıp Eğitiminin Islahı ve II. Abdülhamid, tıbbımızın 
ilerlemesi maksadıyla; Viyana, Paris, Kopenhang, 
Lyon, Londra, Brüksel, Dresden, Roma, Moskova, 
Venedik ve Napoli’de muhtelif tarihlerde düzenlenen 
uluslararası tıp ve sağlık kongrelerine hekimler 
gönderip oralarda alınan tedbirler ve bilimsel 
kararları takip eder ve halkın yararına gördüklerini 
derhal uygulatırdı. Uzman hekim yetişmesine 
önem verir, her sene Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi 
(günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi) bitiren dört-beş 
genç hekimi önceleri Fransa’ya, Jön Türk hareketi 
ortaya çıktıktan sonra Almanya’ya gönderirdi. 

Keşifler ve buluşlarla hızla değişen tıp eğitimine ayak 
uydurmak, çağdaş bilgilerle donatılmış hekimler 
yetiştirmesini sağlamak amacıyla tıp eğitiminin ıslahı 
için Almanya'dan Prof. Dr. Robert Rieder (1861-
1913) ile Dr. Georg Deycke (1865-1938) davet edildi. 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den mezun olan askeri 
hekimlerin iki yıl klinik eğitim görmeleri için Gülhane 
Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektebi ve Seririyatı  
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 1898) açıldı.

Kurulduğundan beri askeri kışlalarda eğitim veren 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane için Haydarpaşa’da 
anıtsal bir bina yaptırıp son sistemde araç gereçle 
donattı. 1903-1933 yıllarında burada üst düzeyde 
bir tıp eğitimi yapıldı ve özlenen nitelikte hekimler 
yetişti. Ana bina günümüzde Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi tarafından kullanılıyor. Klinik binaları ise 
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
olarak hizmet veriyor.

1894 yılında başlayan Dişçiler Mektebi kurma 
girişimi, okulun ders programı bile hazırlanmışken 
1904 yılında ders verecek beş muallimin maaşlarının 
tutarı olan 2.500 kuruş tahsisat, Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane’ye atanan üç muallim muavini için 
kullanılınca, on yıl süren çabalar boşa gitmiştir.
Saltanat döneminde açılan okulların içinde sağlıkla 
ilgili olanlar da vardı. Orduya ara sağlık elemanı 

yetiştirmek üzere, Baytar ve Eczacı Rüştiye-i 
Askeriyesi (1891), Eczacı ve Tımarcı Sıbyan Mektebi 
(1895), aşıcı yetiştirmek üzere faaliyete geçen  Aşı 
Dershanesi (1898) bunlar arasında sayılabilir. 

İstanbul Üniversitesi’nin Dârülfünun-ı Şahane 
adıyla kuruluşu da II. Abdülhamid döneminde 
gerçekleşmiştir (1900).

Sosyal Yardım Hizmetleri
1877 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Rumeli'den 
İstanbul'a gelen binlerce göçmenin barınması için, 
Muhacirîn Dul ve Eytamhanesi, hasta göçmenlerin 
tedavisi için de Muhacirîn Hastanesi açıldı.

II. Abdülhamid,  Muhtacîn Maaşâtı adıyla yoksul 
kişilere maaş ödenmesini sağlamış, 1894 Büyük 
İstanbul depreminde kurdurduğu İane Komisyonu 
ile evsiz kalanlara yardım edilmişti. 

Sağır-dilsiz ve görme engelli çocukların terbiye 
ve eğitimleri için Dilsiz Mektebi (1889) ve Âmâlar 
Mektebi (1891) açıldı. Daha sonra Dilsiz ve Âmâ 
Mektebi adı verilen okulu bitiren dilsizlerin çoğu 
mürettip olurdu. Bir kısmı da Meclis-i Vükela’nın 
toplandığı dairede - konuşulanları işitip anlatmasın 
diye-  odacı ve hademe olarak görevlendirilirdi. 
Okulu bitiren körler ise çalgıcılık yapardı.
 
Kimsesiz Müslüman çocukları barındırmak ve eğitip 
meslek sahibi yapmak üzere Dârülhayr-ı Âli’yi açtırdı 
(1903).
Dârülaceze Müessesesi: II. Abdülhamid, 30 
Mart 1890 tarihli iradesiyle; kimsesiz çocuklar 
ile hasta ve sakatların dilencilikten kurtarılması, 
yapabilecekleri bir iş ile geçimlerini sağlamaları, işe 
güce yaramayanların bakılıp beslenmesi, çocukların 
da terbiye edilmesi için bir yer yapılmasını 
emretti. Hayırsever ve hümaniter bir görüşle; din, 
mezhep ve ırk farkı gözetilmeksizin, toplumun her 
kesiminden düşkünlerin kabul edildiği Dârülaceze, 
padişahın doğum günü olan 31 Ocak 1896 Cuma 
günü açıldı. Dârülaceze’de her yaş gurubundan 
bebek, çocuk, hasta, sakat, yaşlı, yatağa bağımlı 
sakinlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet 
birimleri vardı. Kadınlar ve erkekler için iki ayrı 
hastane de bulunuyordu. Sokağa terk edilen 
çocuklar yurdumuzun ilk kreşi olan Irzahane’de 
bakılıyor, dört yaşını dolduranlar yetimhaneye 
naklediliyordu. Öğrenim çağına gelenler sabahları 
Dârülaceze içindeki ilkokula devam edip öğleden 
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sonra imalathanelerde / atölyelerde bir sanat 
öğreniyorlardı. Din ve mezhep farkı gözetmeksizin; 
cami, Rum ve Ermeni kiliseleriyle hizmete giren 
Dârülaceze’de Musevi aceze sayısı artınca, 
Musevi sakinlere de bir ibadethane ayrıldı (1903). 
Din ve mezhep farkı gözetmeksizin âcizleri bir 
çatı altında toplayan Dârülaceze; camii, kiliseleri 
ve sinagogu ile dünyada eşi benzeri olmayan bir 
sosyal yardım kurumudur.

II. Abdülhamid’in açtığı şefkat kapısı Dârülaceze, 
yardımseverliğinin ve evrenselliğin bir simgesi 
olarak faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca Şişli 
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 
İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, II. 
Abdülhamid’in saltanat dönemi yadigârları olarak 
hizmete devam etmektedir.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne dönüşen Vakıf 
Gureba Hastanesi’nin kurucusu Bezmiâlem 
Valide Sultan’ın torunu II. Abdülhamid’in vakıf 
gelirleri,  üniversiteyi besleyen ana damarlardan 
biridir. Bu nedenle, 23 Mart 2018’de hizmete giren 
oditoryum binasına Abdülhamid Han Oditoryumu 
adı verilmiştir.
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KLİNİK ECZACILIĞIN
TÜRKİYE'DEKİ KURUCUSU
Ben de dâhil bu alanda çalışan pek çok bilim insanı, Klinik Eczacılığın 
Amerika kökenli olduğunu biliyorduk. Meğer 1800’lü yıllarda Gureba 
Hastanesi’nde eczacılar, hekimler ile birlikte vizitlere katılıyormuş.  
Bu da demek oluyor ki, Klinik Eczacılık tam da çatısı altında 
bulunduğumuz bu kurumda başlamış. 

PROF. DR. FİKRET VEHBİ İZZETTİN / BVU ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Kendinizden bahseder misiniz?
Fikret Vehbi İzzettin… 1951 Kerkük doğumluyum. 
Bağdat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1973 
yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra aynı 
üniversitede Farmasötik Bilimler alanında 1976’da 
yüksek lisansımı tamamladım. Sonra 1979 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gittim. Orada, yeni 
bir alan olan Klinik Eczacılık alanında eğitimime 
başladım. Doktoramı 1983 yılında University of 
Nebraska Medical Center’da Klinik Eczacılık 
alanında tamamladım. Tabi Amerika’daki bu eğitim 
süreci çok kolay olmadı.

Bağdat Üniversitesinden mezun olduktan sonra 
uzmanlaşabileceğim yeni bir alan ararken, 
Klinik Eczacılık çıktı karşıma. Bu 
eğitimi alabilmek için yurtdışı 
ile uzun süren yazışmalarım 
oldu, fakat bu program o 
dönemlerde ABD’de de yeni 
başladığı için yurtdışından 
kimseyi kabul etmiyorlardı. 
Sonra Bağdat Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
kütüphanesine gittim. Klinik 
Eczacılık ile ilgili bir kitap 
buldum. O kitabın yazarına 
bir mektup gönderdim. Bu kişi 
de Nebraska Üniversitesi’nde 
akademisyenmiş. Tam ümidimin 
tükendiği sırada Nebraska’dan şartlı 
kabule ilişkin bir dönüş aldım. Doktora 
eğitimime Prof. Dr. Sidney J. Stohs danışmanlığında 
1979 yılında başladım.

Klinik Eczacılık nedir? 
Eczacılık fakültesinde öğrenilen bilgileri (farmakoloji, 
toksikoloji, farmasötik teknoloji, farmasötik kimya 
ve diğer eczacılık bilimleri) entegre ederek hasta 
yararına kullandığımız zaman “Klinik Eczacılık” sağlık 
bilimi ortaya çıkıyor. İyi bir klinik eczacı olabilmek için 
ne tür eğitimler almak gerekir diye sorarsanız; temel 
sağlık bilimlerinin dışında farmasötik bilimler eğitimi, 
biyomedikal, hasta odaklılık üzerine dersler almalı, 
serbest eczane ve hastane eczanesi stajlarının yanı 
sıra, uzun süre klinik staj yapmalıdır. Klinik eczacılık 
öğrencisi, bir tıp öğrencisi gibi, değişik alanlarda 
vizitlere katılır ve klinik staj yapar, hasta dosyalarını 

inceler, ilaç danışmanı olup, tedavi sürecini 
izler. Buradaki amaç; mezun olduktan 

sonra rasyonel ilaç kullanımını 
hayata geçirmektir ve tıbbi 

ekip içerisinde aktif rol 
almaktır.

Bizdeki sistemde eğitim, 
ürün odaklılık üzerine 
kurulu. Oysa ‘Klinik 
Eczacılık’ diyor ki; ürün 
odaklı eğitim yetmez, 

hasta odaklı olmak 
gereklidir. Yani klinik 

eczacı ilacı hazırlamalı, 
hastaya sunmalı ve ilacın klinik 

kullanımını bilmelidir. Tanı koymak 
doktorun işidir. Klinik eczacının işi 

ise tanı konulduktan sonra başlar, bir ilaç 
ve tedavi danışmanı olarak çalışır ve rasyonel ilaç 
kullanımını sağlar. Klinik Eczacılığın doğduğu yer olan 
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Amerika’da denir ki; tedavi bütünseldir, dolayısıyla 
doktor ve eczacı, tanı ve tedavi sürecinde etkileşim 
halinde olmalıdır. Sonuç itibariyle doktor da eczacı da 
aynı amaca hizmet ediyor.

Türkiye’nin Klinik Eczacılık alanındaki 
performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1991’de Türkiye’ye yerleştim ve Marmara 
Üniversitesi’nde çalışmaya başladım. İlk zamanlar her 
şey çok zor ilerledi, çünkü daha önce de söylediğim gibi; 
Klinik Eczacılık bir bilim dalı olarak kabul edilmiyordu. 
Gerek eczacıların gerekse de doktorların konuyla ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmaması, bu önyargıların temelini 
oluşturuyordu. Bugün sağlık uzmanlarına, kendi 
alanlarında rol model kabul ettikleri ve çalışmalarını 
yakından takip ettikleri ülke ve üniversiteleri sorsak; 
yanıtlar arasında muhakkak Amerika’yı duyarız. 
Amerika, Klinik Eczacılık bilimini kabul edip bu alanda 
çalışma yaparken, bizim bu konuda geri planda 
kalmamız düşünülemez.

Türkiye’ye geldiğimde bu alanda lisans dersi vermem 
çok zordu. Amacım; bir yandan insan yetiştirmek, öte 
yandan da kademe kademe eğitimi değiştirmekti. 
Önce master programını açtım, sonra doktora 
programını açtım. Lisans programının içeriğinde 
de birtakım değişiklikler yaptım. Bu programlardan 

mezun olanlar, değişik üniversitelerde akademisyen 
olarak görev alıyorlar.

Bu alana olan ön yargıyı kırmak ve bilimselleşmesinin 
önünü açmak için seminerler düzenledim, kongreler 
yaptım, yurtdışından akademisyenler davet ettim. 
Şu an bütün üniversitelerde bu ders veriliyor. Fakat 
bu alanda akademisyen sıkıntımız var. 

Türkiye’de bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalardan 
biri de; 1998 yılında Klinik Eczacılık ile ilgili bir dernek 
kurmak oldu. Yine Türk Eczacıları Birliği ile iş birliği 
yaparak 1000’in üzerinde eczacıya sürekli-eğitim 
verdik. 
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Avrupa’da Klinik Eczacılık alanındaki 
çalışmalardan da bahseder misiniz?  
Ülke olarak biz bu bilimselleşme sürecine nasıl 
entegre oluyoruz?
Avrupa’yı incelerken ESCP-European Society of 
Clinical Pharmacy (Avrupa Klinik Eczacılık Derneği) 
çıktı karşıma. O sıralar Avrupa da bu alanda 
Amerika’daki gelişmeleri takip ediyordu. 1995 
yılında Avrupa’daki bu derneğe üye oldum. Eğitim ve 
Öğretim komisyonuna girdim. Bu komisyonda görev 
alanların sorumluluğu; kongre, konferans ve 
çalıştaylarda yer alarak, projeler üreterek 
alanın gelişime katkı sunmaktır. 

Klinik eczacılığın Avrupa’da 
ve dünyada gelişmesine 
yaptığım üstün katkılardan ve 
ESCP’deki çalışmalarından 
dolayı Avrupa Klinik Eczacılık 
Derneği tarafından 2011 
yılında İrlanda’da ‘Fellow of 
ESCP’ ödülüne layık görüldüm. 
Ülkemizde klinik eczacılığın 
gelişmesi için çalışmalarımı 
sürdürüyorum. Şahsıma verilen her 
ödülü, Türkiye’nin de bu alandaki başarısı olarak 
görüyorum.

Biz ülke olarak eğitim bazında aşama kat ettik. Bu 
ödüller sayesinde birçok insan, Klinik Eczacılık eğitimi 
için Türkiye’ye gelmek istiyor. Gün gelecek, bu alanda 
çok önemli işler yapıyor, eğitimler veriyor olacağız. 
Buna inanıyoruz, fakat henüz yolun başındayız ve 
yapacak çok işimiz var.

Eczacılığın tarihsel gelişimi hakkında bilgi verir 
misiniz?
Eczacılık genel olarak 3 dönemden geçti. Nedir 
bunlar? 1940’lara kadar bitki ve havan kullanılıyor. 
1976 yılları sanayi devri ki bu dönemde havan 
kullanımına gerek kalmaksızın ilaç üretiliyor. Geriye 
raftan alıp vermek kalıyor. Amerika, 1930’larda 
düşünüyor ve klinik eczacılık konusunda çalışmaları 
başlatıyor. Ben de dâhil bu alanda çalışan pek çok 
bilim insanı, Klinik Eczacılığın doğduğu ve geliştiği 

toprakların Amerika Birleşik Devletleri olduğunu 
biliyorduk. Fakat bunun böyle olmadığını, 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne 
geldiğimde öğrendim. Üniversite 

Yönetim Kurulumuz ile yapılan 
tanışma toplantısında Genel 
Sekreterimiz Sayın Zeynep 
Gökçen Hanımefendi, doğru 
yerde olduğumu belirtti ve 
ekledi; 1800’lü yıllarda Gureba 

Hastanesi’nde eczacılar, 
hekimler ile birlikte vizitlere 

katılıyormuş. Bu kayıtlar Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi prestij kitabında 

belgeleri ile mevcut ve ilgili fotoğraflar dahi 
var. Bu da demek oluyor ki, Klinik Eczacılık tam da 
çatısı altında bulunduğumuz bu kurumda başlamış. 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde hayata 
geçirmek istediğiniz projeleriniz var mı?
Lisans programını düzenlemek ve hasta odaklı 
hale getirmek istiyorum. Bu alandan mezun olan 
öğrenci, tam donanımlı olarak mezun olsun, iyi 
bir ilaç danışmanı olarak kendine güvenebilsin ve 
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diğer sağlık personelleri ile beraber çalışabilsin ve 
rasyonel ilaç kullanımını sağlayabilsin. Dolayısıyla 
Klinik eczacılığın gelişiminde doktor-eczacı iş birliği 
çok önemli.

Son üç yıldır Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde 
klinik eczacılık derslerini veriyoruz, öğrencilerimiz 
dördüncü sınıfın ikinci döneminden itibaren vizitlere 
katılıyorlar. Böylece doktorları izleyerek ve hasta 
dosyalarını inceleyerek tanıyı anlıyor, hemşirelerden 
ilaç uygulamaya ilişkin bilgi alıyorlar. Öğrencilerimiz 
mesleklerini icra ederken kullanabilsinler diye 
vakalar üzerinden probleme dayalı eğitim anlayışını 
geliştirdik. İlaç bilgisi, rasyonel ilaç kullanımı ve akılcı 
ilaç kullanımı bilgilerini mesleki uygulamalarının 
içerisine yerleştireceğiz. 

Zaman içerisinde Klinik Eczacılık ve Farmasötik 
Bakım merkezi (Rasyonel ilaç kullanımı merkezi) 
kurmayı istiyoruz, Türkçe yüksek lisans-doktora 
programlarımızı açacağız. Sonrasında İngilizce 
programları hedefliyoruz, çünkü Klinik Eczacılık 
yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 
bölümlerden biri. Aynı zamanda sürekli eğitimi 
desteklemeye de devam edeceğiz.

Eczacılık alanında birçok başarıya imza attınız. 
Bu başarılardan biri de TEB Eczacılık Akademisi 
tarafından ödüle layık görüldü. 
Ödüllü çalışmanızdan bahseder misiniz?
Bu ödüle Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı kurum olarak Klinik Eczacılıkta yaptığımız 
çalışmalar ile başvurmayı önerdi. Ben de uygun 
gördüm ve kabul ettim. Çalışmalarımız ile ilgili 
detaylı bir dosya hazırladık ve başvurumuzu yaptık. 
Bu denli önemli bir anabilim dalının öncüsü olmak 
ve kurulduğu günden bu yana çok zahmetli olmakla 
beraber güzel bir amaca hizmet etmiş olmak gurur 
verici. Bu başarımızın Türk Eczacıları Birliği (TEB) 
Eczacılık Akademisi tarafından ödüle layık görülmesi 
bizi onurlandırdı. 

Eczacılık alanına yönlenmenizde neler etkili oldu? 
Bir hikâyesi var mı?
İyi bir öğrenciydim. Eczacılık Fakültesinden mezun 
olduktan sonra Bağdat üniversitesinde araştırma 
görevlisi olarak başladım ve aynı zamanda ailem 
bana hediye olarak eczane açmamda yardımcı 
oldu. Bağdat’ın en yoğun caddelerinden birinde 
Fikret Eczanesi adıyla bir eczane açtım. Sonrasında 
Amerika’ya gittim ve eğitimime orada devam ettim.

Kariyerinize Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde 
devam etme kararı aldınız. Sizi bu karara 
yönlendiren ana etmen nedir? Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi’nin Eczacılık alanındaki çalışmalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sağlık alanında çalışan bir aileye sahibim. Ağabeyim 
genel cerrah, diğeri biyokimyacı. Üstelik kendileri 
Vakıf Gureba kökenli. Ben de onlardan dolayı bu 
kuruma aşinayım. Bugün burada olmamda onların 
etkisi yadsınamaz.

Objektif bir değerlendirme yaptığımda; Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi’nin imkânı olan, önü açık bir 
eğitim kurumu olduğunu düşünüyorum. Çevremdeki 
insanlar da merak edip soruyor, “Mutlu musun 
orada?” diye. Evet, fikirlerim önemseniyor, 
dolayısıyla Bezmialem bana kendimi mutlu 
hissettiriyor diyorum.

Yeni bir araştırma laboratuvarı kuruluyor şu anda. 
Bu laboratuvar kurulduktan sonra çok daha güzel 
çalışmalar yapacağız. Rektör hocamız Sayın Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu, vizyon sahibi ve çok değerli 
bir insan. Klinik Eczacılık konusunda gerek yurtiçi 
gerekse de yurtdışındaki çalışmalara vakıf. Keza, 
Eczacılık Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Gülaçtı 
Topçu da her zaman en büyük destekçimiz oldu ve 
oldukça öngörülü bir bilim insanı. Diğer taraftan çok 
genç ve başarılı bir ekip var. Bu kurumdan beklentim 
çok yüksek. Ve onlarında benden çok beklentisi var 
hissediyorum…
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KALP, SICAĞI DA  
SOĞUĞU DA SEVMİYOR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kalp sağlığına ilişkin çok önemli 
bilgiler verdi.

PROF. DR. RAMAZAN ÖZDEMİR / BVU TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Kalple ilgili sıkıntılar yaz sıcağında mı yoksa kışın insanın dudaklarını 
titreten soğuk havalarda mı artış gösterir? 
Sıcak ve soğuk havanın kalp üzerinde farklı etkileri vardır. İnsan vücudu da 
bu mevsimsel farklılıklara farklı ve yerinde tepkiler veriyor. Ara sıra basında 
“Yazın kalp krizi riski artıyor” veya “Kışın kalp krizi riski artıyor” şeklinde 
haberler çıkar. Aslında ortaya konmuş böyle kapsamlı ve bilimsel bir çalışma 
yok. Dolayısıyla bunu, böyle söylemek kışın veya yazın çok büyük farklılıklarla 
kalp krizi oranı artıyor demek yanlış olur. 

Gözlem araştırmalarına baktığımızda bu konuda şunları söyleyebiliriz; kronik 
kalp yetmezliği, KOAH, böbrek yetmezliği olan hasta grupları göz önünde 

bulundurulduğunda, kış mevsiminde ve sonbaharda 
ölüm oranlarında biraz daha artış oluyor. Öte yandan 
yaz mevsiminde de nem ve sıcak etkisiyle stres ve 
sıvı kaybı meydana geliyor, bu da tansiyon, şeker, 
kalp ve böbrek hastalarının sağlığını tehdit edebiliyor.
Kalp sıcağı da soğuğu da pek sevmiyor. Kalp krizinin 
mevsimsel etkilerine dair bilgiler, bilimsel temelli bir 
bilgi olmuş olsaydı; o zaman sıcak ülkelerde kalp 
krizi oranının çok çok yüksek olması gerekirdi. Ama 
böyle değil. Vücut hem sıcakta hem de soğukta 
kendini kompanse edebiliyor. 

Sıcak havanın oluşturduğu baskının kalp krizi 
belirtisi olması endişesiyle, İnsanlar acil servislere 
koşuyor. Bu kaygıyı ortadan kaldırmak için ne 
yapılmalı? 
Vücut sıvı kaybettiği zaman, durumu kompanse 
etmek için farklı tepkiler veriyor. Mesela tansiyon, 
şeker, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi 
hastalıkları olanların yaşadığı sıvı kaybı ya da 
tansiyon düşüklüğünde, kalp hızlanmaya başlıyor 
ve o esnada düşen kan basıncını yerine getirmeye 
çalışıyor. Sıvı kaybı, elektrolit kaybı dediğimiz 
şeyler hastalar üzerinde değişik etkiler yapabiliyor. 
Herhangi bir rahatsızlığı olmayanların yaşadığı kaygı 
ise çoğunlukla psikolojik kaynaklı oluyor.

Sıcak havanın oluşturduğu baskıyı hissettiğimizde 
ne yapmalıyız? Ne yapmamalıyız?
Ağrınız yoksa kalple ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa 
paniklemeye gerek yok. Soğuk duş alabilir, elinizi 
yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Bir maden suyu, ayran ya 
da soğuk su içerek rahatlayabilirsiniz. Ama eğer sizin 
söylediğiniz kalbin kendisini ilgilendiren bir ağrı veya 
çarpıntı varsa, tabi ki doktora gitmekte yarar var. 

Size anjiyo için başvuran ya da kalp rahatsızlığı 
olduğunu söyleyenlerin yaş aralığında kaygı verici bir 
değişim var mı? Geçmişle bugünü kıyasladığınızda, 
bugün risk altında olan yaş grubu hangisi?

Tabii ki var. Şöyle ki; geçmişte 40 - 45 yaş 
üzeri erkekler ile 50 - 55 yaş üzeri kadınlar risk 
grubunu oluşturuyordu. Ama son yıllarda bu 
rakamın düştüğünü görüyoruz. Bunun en büyük 
nedenlerinden biri, özellikle erkeklerde sigara içme 
oranının yüksek olması, yeme alışkanlıklarının 
kötüleşmesi. Obezite ve hareketsizlik başlı başına 
bir sorun. 

Yaş gruplarına baktığımız zaman, gençlik yıllarında 
kalp hastalıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Yaş 
grubunda düşme olduğu çok açık. 
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Öte yandan kadınlarda kalp hastalıklarının görülme 
yaşında da düşüş var. Yine sigara alışkanlığının 
artması, stres vesaire kalp krizi riskini arttırıyor. 
Kadınlarda rutin olarak gördüğümüz göğüse, sırta 
yayılan ağrıdan ziyade daha çok panik atak şeklinde 
gelir. Hatta bazen EKG de tam bulgu vermeyebilir. 
Bundan dolayı kadınlarda kalp hastalıklarının teşhisi 
zorlaşabiliyor ve buna bağlı olarak kalp krizi riski de 
artıyor. 

Spor yapmanın kalp sağlığına etkisi nedir?
Kilo ve bilgisayar bağımlılığı yani hareketsizlik, 
kalbin birincil düşmanlarından. Bilgisayar başında 
hareketsiz vakit geçirmek, hazır gıdalar 
tüketmek, kolesterol, şeker, tansiyon 
yüksekliği ile ritim bozukluğunu da 
beraberinde getiriyor. Hepsi bir 
araya geldiğinde kalbin tehdidi 
haline dönüşüyor. 

Özellikle metropollerde yaşayan 
insanların hastalık nedeni 
hareketsizlik kaynaklı olabiliyor. 
Örneğin; evinden çıkıyorsun, 
otoparka gidiyorsun, oradan araçla iş 
yerine… Akşam da aynı şekilde arabaya 
biniyorsun eve gidiyorsun yemek yiyip, ya evin 
içerisindesin ya da bilgisayarın başına oturuyorsun. 
Dolayısıyla gün içerisinde almış olduğun kaloriyi de 
harcayamıyorsun. O kalori şekere dönüşebiliyor, 

tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor, kolesterol 
oranını da ciddi anlamda yükseltiyor. 

Sabah mı yoksa Akşam mı yürümeliyiz? 
Sabah ya da akşam yürüyüşleri yapılabilir fakat 
koşma şeklinde değil. Sabah koşmaları biraz daha 
risklidir, çünkü sabah saatleri adrenalin seviyesinin 
en yüksek olduğu zaman dilimidir. Birçok tıp 
dergisinde de öğleden sonra koşma ya da tempolu 
yürüyüşün vücuda daha yararlı olduğu yazar. 

Sabah 9’la öğlen arası kalp krizlerinin en yoğun 
olduğu dönemdir. Çünkü o dönemde kan 

akışkanlığı en düşük seviyededir. 
Tansiyon en yüksek seviyededir. 

Kalbin damarlarının büzüşme 
durumu en yüksek seviyededir. 
Kanı sulandıran maddelerin 
en düşük olduğu seviyededir.  
Dolayısıyla söylenilen zaman 
dilimi içerisinde koşu yapmayı 
önermiyoruz. Akşam yemekten 

yarım ya da bir saat sonra yine 
yürüyüş yapılabilir. Yürüyüşün yanı 

sıra yüzmek de iyi bir alternatif. 

Bir de spor kültürü açısından artık yeni bir kuşak 
oluşturmamız gerekiyor. İlkokullardan itibaren artık 
bu yürüyüş kültürünün yerleştirilmesi gerekiyor. Son 
dönemde devlet kanalıyla yapılan spor ve beslenme 
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konusundaki bilinçlendirme çalışmalarını gayet 
başarılı bulduğumu söylemeliyim. 

Güzel şeyler yapıldı; kantinlerde hazır gıdalar, şekerli 
veya asitli içecekler yasaklandı. Okul kantinleri, 
besin değeri yüksek, sağlıklı yiyeceklerin satıldığı 
yerlere dönüştü. 
 
Geçmişte, sokak oyunları kültürü vardı. Neydi 
onlar? Seksek, ip atlama, top oynama vesaire. 
Basketbol ve futbol sahaları, tenis kortları, yürüyüş 
parkurları, yüzme havuzları, egzersiz alanları 
vesaireler yapılıyor ama bunun daha çok üzerine 
gidilmesi, sporun yaşam biçimine dönüştürülmesi 
lazım. Yeni nesil, telefon ve bilgisayar bağımlılığı 
nedeniyle hareket kabiliyetini köreltti. C tipi cezaevi 
diyorum ben bu duruma. Bu yüzden bir an önce bu 
konuyu çözümlemeli, düşe kalka oyunlar oynayan, 
arkadaş çevresiyle yüz yüze iletişim kuran çocuklar 
yetiştirmeye devam etmeliyiz.

Kardiyolojik muayeneye ne zaman gelmeli, 
kontrollerimizi ne zaman yaptırmaya başlamalıyız? 
Ailede kalp hastalığı geçirmiş birilerinin olması, diğer 
aile fertleri için de risk faktörü olabiliyor. Dolayısıyla 
40 yaş civarında muhakkak kalple ilgili kontrollerin 
yaptırılması gerekiyor. Genetik faktörünü göz ardı 
etmeden checkup–up, efor testi yapılmalıdır. Fakat 

şunu da söylemeliyim; mesela kimileri gelip diyor 
ki, “Falan arkadaşım check-up ’tan geçti, checkup 
sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmamış 
olmasına rağmen 2 hafta önce kalp krizi geçirerek 
vefat etti.” Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz EKG, 
Eko, kan tahlilleri vesaire sadece yol göstericidir. 
Efor testinin teşhis değeri yüzde 85, yani yüzde 15 
boşluk var, haliyle yüzde 15’i yakalayamıyorsun. 
Yüzde 15’lik bu oran kalp krizi geçirme ya da ani ölüm 
ihtimali olabiliyor. Kalp damar hastalığı teşhisinde 
kesin tanı anjiyografi ile konur.
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4 
FAKÜLTE

4 
ENSTİTÜ

1 
SAĞLIK MESLEK 
YÜKSEKOKULU

2 
HASTANE

FAKÜLTE VE BÖLÜMLER

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Ergoterapi Bölümü

Hemşirelik Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Odyoloji Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Anestezi Programı

Elektronörofizyoloji Programı

İlk ve Acil Yardım Programı

Ortopedik Protez ve Ortez Programı

Optisyenlik Programı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Radyoterapi Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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PANİK YAPMAYIN:  
PANİK BOZUKLUĞU İYİLEŞİR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Kırpınar, “Panik Bozukluk” ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu ve Panik Bozukluğun tedavi edilebilir bir hastalık 
olduğunun altını çizdi. 

PROF. DR. İSMET KIRPINAR / BVU TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PSİKİYATRİ ABD BAŞKANI

Birdenbire müthiş bir sıkıntı geliyor, soluğunuz kesiliyor, nefes alamıyorsunuz. 
Kalbiniz sanki göğüs kafesinin dışında atıyor, gözleriniz kararıyor, canınız 
çekiliyor gibi, bayılma durumuna gelmişsiniz, tüm vücudunuz uyuşup 
karıncalanıyor. Doğal olarak ölüm korkusu tüm benliğinizi sarıyor; acaba kalp 
krizi mi geçiriyorsunuz yoksa aklınızı mı kaçırıyorsunuz? Bu belirtiler aniden 
başladı ve birkaç dakika içinde doruğa ulaştı. 15-20 dakikada acil servise 
ulaştınız ama daha kapıdan girmeden rahatladınız. Doktorlar kısa bir muayene 
yapıp gönderdiler; hiçbir şeyiniz yokmuş.  

Bir zaman sonra hiç ummadığınız bir anda her şey tekrarlıyor ve yine acil 
servise apar topar götürülüyorsunuz. Bu kez kalp krizi geçirdiğinizden 

eminsiniz. Fizik muayeneniz yapıldı, kalp grafiniz, 
akciğer filminiz çekildi ve bazı kan testlerinizin 
sonuçları alındı. Ama sonuç aynı; doktorlar yine 
bir şeyiniz olmadığını, psikolojik kökenli bir durum 
yaşadığınızı söyleyerek evinize yolladılar. Bu 
sefer bir kalp doktoruna başvurdunuz; muayene 
ve bir sürü tetkikler yapıldıktan sonra panik atak 
geçirdiğiniz söylendi ve psikiyatriye yönlendirildiniz. 
Bunu da siz kabullenemiyorsunuz; bu kadar gerçek 
belirti psikolojik olabilir mi? Hem bu ataklar ortada 
hiçbir sıkıntınız yokken çıkmadı mı? Evet, şu an çok 
iyisiniz ama sizi ölüm noktasına getiren bu durum ya 
bir daha tekrarlarsa? O an yanınızda kimse olmaz 
da hastaneye yetişemezseniz? Bu endişeler içinizi 
kemirip duruyor. 

Bu anlattıklarımız belki de milyonlarca Panik 
Bozukluğu hastasının ortak tecrübesi. Haksız da 
sayılmazlar. Gerçekten de panik atak belirtileri 
rahatlıkla bir kalp krizini, felç öncesini veya çıldırma 
halini hatırlatabilir. 

Panik atakları sırasında birdenbire ortaya çıkan 
ve dakikalar içinde en yüksek seviyeye ulaşan 

yoğun bir korku ve rahatsızlık hissine çarpıntı, 
terleme,  titreme ya da sarsılma, nefes darlığı ya 
da boğuluyor gibi olma duyumları, göğüs ağrısı ya 
da göğüste sıkıntı hissi, bulantı ya da karın ağrısı, 
baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da 
bayılacakmış gibi olma, üşüme, ürperme ya da ateş 
basmaları gibi belirtiler eşlik eder. Ataklar birdenbire 
başlar, giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde 
şiddeti en yoğun düzeye çıkar; çoğu zaman 10-
30 dakika (seyrek olarak da 1 saate kadar) devam 
ettikten sonra kendiliğinden geçer. Kişi o an “kalp 
krizi” geçirdiğini ya da felç geçirmekte olduğunu 
zannederek yoğun bir “ölüm korkusu” ya da “felç 
olma korkusu” yaşar. Bazen de başında bir tuhaflık, 
sersemlik, kendisini ya da çevresini bir garip ya da 
değişik hissetme gibi duyguların ortaya çıkmasıyla, 
kontrolünü kaybetmeye ya da çıldırmaya başladığını 
düşünerek kendisine ya da çevresindekilere bir 
zarar vermekten korkmaya başlar.

Atakların en önemli özelliklerinden biri ortada 
herhangi bir sebep görünmezken birdenbire, 
kendiliğinden ortaya çıkmalarıdır. Dolayısıyla 
yalnızken veya kalabalıkta, gündüz veya gece, 
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mutlu veya üzgün iken çıkabilirler. Bu nöbetlerden 
en az birinden sonra, aylarca süren yeni panik 
atakları çıkacağına dair veya bunların sonuçları 
ile ilgili sürekli endişeleri vardır. Bir grup hasta ise, 
yeni bir atak ortaya çıkarsa kaçmanın, doktora 
ulaşmanın, çare aramanın zor olacağını düşündükleri 
yerlerden kaçınırlar. Mesela kapalı yerlere giremez, 
yalnız başına dışarı çıkmaktan, toplu ve kalabalık 
ortamlardan, ulaşım araçlarından uzak dururlar ki 
buna da Agorafobi denir. 

Panik ataklarının sıklığı ve şiddeti hastadan hastaya 
değişir. Ancak ataklar sıklıkla on - on beş dakika 
içinde en şiddetli düzeyine ulaşır ve ardından kısa 
bir süre içinde yatışır. 

Aslında panik atağı belirtileri insan vücudunun 
korku, endişe, kaygı gibi durumlara verdiği doğal 
savunma tepkilerinden ibarettir. İç dengemizi 
tehdit eden herhangi bir durumla karşılaştığımızda, 
vücudumuz teyakkuza geçer. Gerekirse mücadele 
edebilmek veya kaçabilmek için beynimiz sinyaller 
gönderir ve bedenimizde bir seri değişiklik olur. 
Mesela beyin gibi hayati kısımlara daha çok 
kan göndermek için kalp atışları hızlanır, direnci 
artırmak için kaslar gerilir, göz bebekleri büyür, 
solunum hızlanır, sindirim sistemi faaliyetleri 
yavaşlar vs. Bu belirtiler ‘Savaş veya Kaç’ belirtileri 
olarak bilinir. Panik bozukluğunda ise, ortada 

Panik atak 
belirtileri,

kalp krizini, felç 
öncesini veya 
çıldırma halini 

hatırlatabilir. 

Atakların 
en önemli 

özelliklerinden 
biri ortada 

herhangi 
bir sebep 

görünmezken 
birdenbire, 

kendiliğinden 
ortaya 

çıkmalarıdır.
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herhangi bir tehlike yokken beyin alarm verir ve 
kendiliğinden bu savunma tepkileri ortaya çıkar. 
Bu tepkiler birdenbire ve şiddetli bir şekilde ortaya 
çıktığı için de çarpıntı, hızlı nefes alma gibi belirtiler 
kötü bir şey oluyormuş korkusuna yol açar.

Panik bozukluk genellikle ergenlik ile 30 yaş 
arasında başlamaktadır. Yaşlandıkça sıklığı 
azalmaktadır.  Kadınlarda yaklaşık 2 kat fazla 
görülmektedir. 

Panik Bozukluğunun neden oluştuğuna ilişkin iki 
bilimsel açıklama vardır: 
1. Panik Bozukluğu, beynimizde nöron adı verilen 
hücrelerden salgılanan, heyecan ve duygusal 
yaşantılarımızı düzenleyen bazı beyin hormonlarının 
anormal çalışması sonucu oluşmaktadır.

2. Panik Bozukluğu, günlük yaşantımızda 
yaptığımız bazı davranışlarımızın sonucunda 
ortaya çıkan ve tamamen “doğal ve zararsız” 
olan çarpıntı, terleme, nefes sıkışıklığı ya da 
baş dönmesi gibi bedensel belirtilerin, hasta 
tarafından kötü bir hastalığın belirtileri olarak 
değerlendirilmesi ve bunun sonucunda da  “kalp 
krizi geçiriyorum, öleceğim”, “çıldırıyorum”, “felç 
olacağım” şeklinde yanlış yorumlanması ile oluşur.

Panik bozukluğu, tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Hastanın ve ataklarının özelliğine göre seçilen SSRI 
ve SNRI türleri başta olmak üzere antidepresan 
ilaçların etkinliği yüksektir. Psikoterapiler içinde 
ise panik bozukluğunun tedavisinde etkinliği 
gösterilmiş ve en sık kullanılan yöntem Bilişsel-
Davranışçı Terapidir.  Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Hastanesi Psikiyatri polikliniklerinde bu tedaviler 
uzun bir süredir ve başarıyla uygulanmaktadır.

Panik bozukluk genellikle ergenlik 
ile 30 yaş arasında başlamaktadır. 

Yaşlandıkça sıklığı azalmaktadır.  
Kadınlarda yaklaşık 2 kat fazla 

görülmektedir. 
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KİLO KAYBI VE
OBEZİTE CERRAHİ
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi ABD’den 
Prof. Dr. Halil Coşkun, “Obezite nedir?”, “Obezite tedavisinde cerrahi işlem 
gerekli midir?”, “Tüp mide ameliyatı sonrasında tekrar kilo almak mümkün 
mü?” gibi obezite cerrahisine ilişkin pek çok soruya yanıt verdi.

PROF. DR. HALİL COŞKUN  / BVU TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Risk Kriteri: Obeziteyi tanımlamada en önemli kriter, vücut kitle endeksi… 
Vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilen bu sayıya 
göre 25-30 arasında olanlar “fazla kilolu”, 30-40 aralığındakiler ‘obez’, 40’ın 
üzerindekiler ise ‘morbid obez’ olarak değerlendiriliyor. 

Obezitenin tanımında, bel çevresi kalınlığının da belirleyici olduğunu belirten 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Obezite ve Metabolik 
Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Halil Coşkun, “Erkeklerde 94 cm’nin üzerindeki 
ölçüler, artmış bir riski; 102 cm’nin üzerindekiler ise çok yüksek riskli grubu 
işaret ediyor. Kadınlarda ise 80 cm’nin üzerindeki ölçüler artmış risk; 88 cm’nin 
üzeri çok yüksek riskli grubu temsil ediyor” diyor.

Obeziteye Cerrahi Çözüm: Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı içerisinde 
2010 yılından beri faaliyet gösteren, başkanlığı Prof. 
Dr. Halil Coşkun tarafından yürütülen ve Yrd. Doç. 
Dr. Erkan Yardımcı ile birlikte Endokrinoloji, Psikiyatri 
ve Psikoloji ve diğer bölümlerin katkılarıyla 3 binden 
fazla başarılı ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Halil Coşkun, diyet ile verilen kiloların 
yüzde 90’dan fazlasının bir süre sonra geri alındığını 
vurguluyor. Diyetin çözüm getirmediği durumlarda 
endokronoloji uzmanından destek alındığını 
söyleyen Prof. Dr. Coşkun, “Bu durumlarda ilaç 
tedavisi yani “farmakoterapi” dediğimiz durum söz 
konusu. Ancak bu ilacı alıp ‘Bu işten kurtulun’ demek 
mümkün değil ve ilaçlar bir dönem kullanıldıktan 
sonra başka problemler ortaya çıkabiliyor” diyor. 
Prof. Dr. Coşkun, sonraki aşamayı cerrahi olarak 
tanımlıyor ve obezite cerrahisinin, birtakım seçim 
kriterlerine göre uygulandığını söylüyor. 

Prof. Dr. Coşkun, vücut kitle endeksi 40 ve üzerinde 
bulunan, yani morbid obez olan grup veya vücut kitle 
endeksi 35-40 arasında olup diyabet, hipertansiyon, 
karaciğerde yağlanma, eklem problemleri, uyku 

apnesi gibi yandaş hastalıklar içeren gruplar için 
cerrahi yöntemlerin tercih edildiğini belirtiyor. Ayrıca 
kişinin en az üç yıldır obezite problemi olması, daha 
önce egzersiz, spor gibi kilo kaybettirici yöntemleri 
uygulamış ama başarısız olmuş olması, kronik alkol 
ve ilaç bağımlılığı veya psikiyatrik rahatsızlığının 
da olmaması gerektiğini sözlerine ekliyor. Prof. Dr. 
Coşkun,  bugünkü bilimsel verilere göre en çok kilo 
kaybettiren ve kaybettiği ideal kiloyu da korumaya 
en fazla yardımcı olan yöntemin obezite cerrahisi 
olduğunun altını çiziyor.

Sleeve Gastrektomi

Tüp mide Cerrahi ile  
çıkarılan mide
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“Tüp Mide” ile Yüz Güldürücü Sonuçlara  Ulaşılıyor
“Sleeve Gastrektomi” denilen tüp mide ameliyatları 
sayesinde obezitede yüz güldürücü sonuçlar elde 
ediliyor. Prof. Dr. Coşkun, obezite cerrahisi olarak 
gastrik bypass ve sleeve gastrektominin en sık 
uygulanan iki yöntem olduğunu, bunlardan en sık 
tercih edilen yöntemin tüp mide ameliyatı olduğunu 
belirtiyor.  Midenin yaklaşık yüzde 80-85’lik kısmının 
çıkarılması esasına dayanan yöntem sayesinde 
mide hacmi ciddi oranda küçültülüyor. 

Prof. Dr. Coşkun, “Tüp mide ameliyatından sonra 
kişi hem az yemek yiyor, hem de daha fazla tokluk 
hissine erken dönemde ulaşıyor. Bu şekilde kilo 
kaybedebiliyor” diyor.  Gastrik bypass ameliyatında 
da midenin küçültülüp, ince bağırsak ile bu küçük 
mide arasında bağlantı yapıldığını söyleyen Prof. 
Dr. Coşkun,  burada iki şekilde kilo kaybının söz 
konusu olduğunu vurguluyor; “Bu durumda kişi 
hem az yemek yiyor, hem de yenilen gıdalar 
onikiparmak bağırsağına uğramadığı için büyük 
bir kısmı emilmeden dışarı atılıyor. Dolayısıyla kişi 
kalorisi yüksek gıda almış olsa bile bunlar yağ olarak 
depolanmadan dışarı atılmış oluyor ve kilo kaybı 
gerçekleşiyor.”  Prof. Dr. Coşkun, gastrik bypassın 
Tip 2 diyabeti bulunan obezite olgularında daha 
fazla tercih edildiğinin altını çiziyor. 

Bununla birlikte ameliyattan yaklaşık iki yıl geçtikten 
sonra bazı hastalarda %5-15 oranında geri kilo alımı 
olabiliyor. Prof. Dr. Coşkun “Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda ihtiyacı olan hastalarda, yüksek başarı 
oranı ile gerçekleştirilen ‘Ölçümlenebilir Distal 
Gastrik Bypass’ ameliyatı ile tekrar kilo kaybı 
sağlamak mümkün oluyor” diyor.

Obezite Cerrahisi 18-65 Yaş Aralığındaki  Kişilerde 
Tercih Ediliyor
Prof. Dr. Coşkun, obezite cerrahisinin tüm 
yöntemlerinin 18-65 yaş aralığında uygulanabileceğini 
belirtiyor. Ancak 18 yaşın altında adolesan denilen 
obezite cerrahisinin olduğunu sözlerine ekliyor. 
65 yaşın üzerinde eğer kişinin performans düzeyi 
uygun, yaşam beklentisi yüksek ve kilonun yarattığı 
sıkıntılar fazla ise cerrahi yöntem düşünülebileceğini 
belirten Prof. Dr. Coşkun, “Obezite cerrahisi, kilo 
kaybettirici cerrahinin ötesinde kiloya bağlı olan 
hastalıkları tamamen iyileştirici bir yöntem. Bu 
yüzden ismi sadece obezite cerrahisi değil obezite 
ve metabolik cerrahi olarak geçiyor. Yani metabolik 
hastalıkları da geriletmiş oluyor” diyor.
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ŞİFA KAYNAĞI
ÇÖREK OTU YAĞI
Çörek Otu Yağı, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının 
tedavisinde kanıtlanmış etkilere sahiptir.

PROF. DR. MURAT KARTAL / BVU FİTOTERAPİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Morfoloji: Tek yıllık bir bitki olup bitki boyu 20-50 cm arasında değişir. Gövdesi 
dik, tüylü, dallı, seyrek yapılı otsu bir bitkidir. Yapraklar almaşıklı ve 3 parçalıdır. 
Çiçekler uzun saplı ve tek tek olup dalların uç kısımlarında bulunur. Haziran ve 
Temmuz aylarında çiçek açar. Çiçekler beyaz veya açık mavi renkli ve sarımsı 
yeşil uçludur. Meyve, çok tohum taşıyan bir kapsül seklindedir. Tohumlar 
bitkinin kullanılan en önemli kısmı olup, oval şekilli, üç köseli, 3 mm kadar 
uzunlukta tanelerdir.

Hasat zamanı kapsüller koyu kahverengi olunca, Ağustos-Eylül ayları arasında 
gerçekleştirilir. Verim, iklim şartlarına, tarım tekniğine ve toprağın yapısına bağlı 
olarak değişmekle birlikte, ortalama olarak 170-240 kg tohum/dekar arasında 
gerçekleştiği belirtilmektedir. 

Elde edilme yöntemi: Çörek otu yağı, çörek otu 
tohumlarından soğuk pres yöntemiyle elde edilir. 
Soğuk pres yağlar ısı uygulamaksızın, sadece 
mekanik işlemlerle, yağın doğasını bozmadan 
üretilen bitkisel yağlardır. 

Soğuk pres tekniği ile üretilen yağlar, proses 
esnasında yüksek sıcaklık değerlerine maruz 
kalmadıkları için trans yağ asitleri oluşamamakta 
ve bünyesinde bulunan biyoaktif bileşikler de zarar 
görmemektedir. Bu durum, gerek sağlık, gerekse 
gıdalardaki beslenme değeri açısından 
son derece önemlidir. Soğuk pres 
tekniği; en yüksek nitelikli bitkisel 
yağların üretilmesinde kullanılan 
tekniklerin başında gelmektedir. 
Soğuk pres yöntemi ile elde 
edilen yağlar daha yüksek 
oranlarda antioksidanlar, 
fenolik bileşikler, fosfatidler, 
karotenoidler ve fitosteroller gibi 
bazı maddeleri içerdiklerinden 
dolayı sağlık açısından faydaları ön 
plana çıkmaktadırlar.

Yapılmış Çalışmalar
Çörekotu yağının astım ve alerji üzerine etkisi: 
Çörek otunun bronkodilatasyon, anti-histaminik, 
antiinflamatuar, antilökotrienler ve immüno-
modülatör etkileri dahil olmak üzere hayvan 
veya hücresel astım modellerinde çoklu etkilerini 
tanımlayan on dört pre-klinik çalışma vardır. 
Ayrıca yedi klinik çalışma, semptomlar, solunum 
fonksiyonları ve laboratuvar parametreleri dahil 
olmak üzere farklı astım sonuçlarında iyileşmeler 

göstermiştir.

Nigella sativa tohumlarının kalsiyum 
kanalını bloke eden bileşenler 

içerdiği ve böylece spazmolitik ve 
bronkodilatör aktivitesi olduğu 
gösterilmiştir (4). Almanya’da, 
600 hastada çörekotu yağı 
etkilerinin araştırıldığı bir 
çalışmada, toz alerjisi, akne, 

nörodermatit, astım ve genel 
immun sistem zayıflığı gibi alerjik 

hastalıkların % 70’inde iyileşme 
sağlandığı görülmüştür.
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Yapılan bir çalışmada, 152 alerji hastasına (alerjik 
rinit, bronşiyal astım, atopik egzama) 40-80 mg/kg/
gün dozda N.  sativa yağı kapsül içinde verilmiştir. 
Daha sonra hastalar, önceden tanımlanmış ölçeğe 
uygun olarak, hedef semptomların yoğunluğuna 
göre değerlendirilmiştir. Sonuçta çörekotu tohum 
yağının alerjik hastalıkların tedavisinde etkili bir 
yardımcı ajan olarak kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır.

Çörek otu tohumlarından izole edilen nigellonun 
(ditimokinon) histamin salgılanmasını önemli ölçüde 
engellediği gösterilmiştir. Çörek Otu yağının anti 
enflamatuar, nefes borusunu genişletici ve gevşetici 
(spazmolitik) özelliği bulunmaktadır. Bu da astımda 
nefes darlığının tedavisine yardımcı olmaktadır.

Çörekotu yağının anti-tümoral ve anti-kanserojenik 
etkisi: Çörek otunun anti-kanser özellikleri temel 
olarak güçlü anti-proliferatif, pro-apoptotik, 
anti-oksidan, antimutajenik ve anti-metastatik 
etkilerine bağlıdır. N. sativa'nın tümör başlangıcına 
ve ilerlemesine karşı koruyucu etkileri kısmen 
enflamasyonu baskılayabilme ve bağışıklık 
güçlendirici etkilerine atfedilmiştir.

Tümör taşıyan farelerin çörek otu yağı ile tümör içi 
tedavisinin metastaz gelişiminin inhibisyonuna yol 
açtığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar çörek otu yağının 
farelerde anti-metastatik aktiviteye sahip olduğunu 
ya da indüksiyon bölgesinde primer tümör hacminin 
hızlı bir şekilde azalmasıyla metastazı inhibe ettiğini 
ya da geciktirdiğini göstermektedir. Bu çalışmada 
tümör hacminin azaltılmasında, metastaz gelişiminin 
inhibe edilmesinde ve P815 tümör taşıyan farelerin 
mortalitesinin geciktirilmesinde çörek otu yağının 
çok yüksek bir etkinliğini bildirilmiştir.

Çörekotu yağının önemli bileşeni timokinon: 
Timokinon, Nigella sativa L. (çörek otu) tohumunun 
uçucu yağından elde edilen ana aktif fenolik bir 
bileşik olup yüksek antioksidan özellikleri nedeniyle 
birçok hastalıkta geleneksel olarak yaygın kullanılır. 
In vitro and in vivo çalışmalarda timokinonun; 
antiinflamatuvar, antimikrobiyal ve antikanser 
gibi birçok faydalı etkilere sahip olabildiği ileri 
sürülmektedir.

Tümörün büyümesinde oksijen ve besin sağlamada 
anjiyogenez önemlidir (10). Timokinonun, parazitlerin 
neden olduğu karaciğer hasarını azalttığı bildirilmiştir.

Timokinon oksidatif hasara karşı birden fazla 
hücre, doku ve organ üzerinde koruyucu etkilere 
sahiptir. Timokinonun sisplatin, doksorubusin, 
gentamisin, vankomisin ve civa klorurun neden 
olduğu böbrek toksisitesine, karbon tetraklorur, 
siklofosfamid, asetaminofen ve aflotoksin B1 ile 
indüklenen hepatotoksisiteye ve siklofosfomid ve 
doksorubisinin kalp toksisitesine karşı koruyucu 
etkileri bulunur.

Timokinonun akciğer hasarını azalttığı, mide 
tümörlerini bildirilmektedir. Timokinon başlangıc 
tedavisi (5 mg/kg) kolon tümörlerinin başlangıç 
evresinde oluşan 1,2-dimetil hidrazin kaynaklı 
oksidatif stresi azalttığı ve kolon displazi (anormal 
doku buyumesi) derecesi ve tümor insidansını 
düzelttiği bildirilmiştir.

Çörekotu yağındaki timokinon miktarı; yağın elde 
edildiği tohum, tohum kalitesi, elde etme yöntemi, 
yağ elde edilirken çok yüksek ısıya maruz kalması, 
kullanılan soğuk pres makinasının kalitesi, yağın 
uzun süre açıkta bekleme ya da depolanması gibi 
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koşullara bağlı olarak değişmektedir. Bizim yapmış 
olduğumuz ölçümlere göre çörek otu yağı minimum 
3 mg/ml timokinon taşımalıdır.

FİTOMER Çörekotu Yağı, minimum 3 mg/ml 
timokinon taşımaktadır. Günümüzde doğal bitkisel 
yağlar yaşamın birçok alanında pratik çözümler 
sunduğu için yaşamımıza girmiş durumda. Doğal 
bitkisel yağları kullanırken; tağşiş yapılmamış kaliteli 
ürünleri, doğru miktarlarda kullanmak gerekir. Biz 
Fitomer markamızla, doğru üretim teknikleri ve kalite 
standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz. 
Fitomer markası altında çörekotu yağı da dahil 
olmak üzere tatlı badem yağı, susam yağı, kabak 
çekirdeği yağı, sarı kantaron yağı ve zeytinyağlı 
kudret narından oluşan 6 çeşit ürünün satışını 
yapıyoruz. 

Dahili kullanımı: Astım, bronşit gibi solum yolu 
hastalıklarının tedavisinde kanıtlanmış etkilere 
sahiptir.

Çörekotu yağı yetişkinlerde günde 3 kez 5’er ml 
alınabilir. 4-12 yaş arası doz günde 3 kez 2.5 ml, 2-4 
yaş arası ise doz günde 3 kez 1’er ml’dir.

Kurutulmuş siyah tohumlar sağlığı korumak ve 
bağışıklığı güçlendirmek için günde 500 mg-1 gr 
kadar üç kez ağız yoluyla alınması tavsiye edilir. 
Çörek otu tohumu günlük 25 gramdan fazla 
miktarlarda kullanılmamalıdır. 

Harici kullanımı: Egzama ve deri hastalıklarında 
hastalıklı bölgeye ovularak kullanılır.  En az bir saat 
bekletilir. Daha sonra sabunla yıkanır ve durulanır.  
Saç dökülmesini ve kepeği önlemek amacıyla başa 
sürülerek kullanılmaktadır. Saç miktarına göre 1 
veya 2 yemek kaşığı çörek otu yağı saç diplerine 
yetecek oranda kullanılır (1 yemek kaşığı yaklaşık 
10 ml’dir). Saç diplerinden masaj yaparak başlanıp 
çörek otu yağı yedirilir. 1 gece boyunca bone 
yardımıyla saçlar örtülüp sonrasında normal yıkama 
işlemine geçilmelidir. Haftada 2-3 kere yapılması 
tavsiye edilir. 

Uyarılar: Hamilelik döneminde ve laktasyon 
döneminde yeterli çalışma bulunmadığından 
kullanılması tavsiye edilmez.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktor ya 
da eczacıya danışmayı ihmal etmemek gerektiği 
unutulmamalıdır.
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BEZMİÂLEM  
VALİDE SULTAN 
SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİ
Bezmialem Valide Sultan temalı kültürel program Dolmabahçe Sarayı 
Meşkhane Salonu'nda gerçekleşti.

Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde, 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve 
Genel Sekreterimiz Zeynep Gökçen'in katılımlarıyla 
"Hayırsever Bir Sultan: Bezmialem Valide Sultan" 
temalı kültürel program Dolmabahçe Sarayı 
Meşkhane Salonunda gerçekleşti. 

Sunuculuğunu Pelin Çift'in yaptığı söyleşide 
II. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülmecid'in 
annesi olan Bezmialem Valide Sultan'ın hayatı, 
kazandırdığı eserler ve topluma verdiği hizmetler 
tüm yönleri ile Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından 
anlatıldı. Söyleşinin sonunda konuklara hitap eden 
Emine Erdoğan Hanımefendi, Osmanlı tarihinde 
vakıf kuran hayırsever kadınlara dikkat çekerek, bu 
isimlerin günümüz Türk kadınlarınca örnek alınması 
gereken önemli şahsiyetler olduğunu belirtti. 
Etkinliğe Ayşe Cevahir, Demet Sabancı Çetindoğan, 

Leyla Alaton, Meltem Demirören Okyay, Mutlu 
Alkan, Suzan Toplusoy, Yasemin Gür, Prof. Dr. 
Ayten Altıntaş, Prof. Dr. Neşe Kavak, Prof. Dr. Hülya 
Tezcan, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hülya Koçyiğit ve 
Demet Şener gibi iş, sanat ve akademi dünyasından 
oluşan özel davetli topluluğu katıldı. Gül şerbeti 
ikram edilerek karşılanan konuklara Muharrem Ayı 
vesilesiyle aşure de ikram edildi. 

Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı 
Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(OMAR) mensupları, Bezmialem Valide Sultan'ın 
yaşadığı döneme ait eserlerden oluşan mini bir 
konser verdi. Etkinlikte, Üniversitemizin destekleriyle 
Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından kaleme alınan 
"Bezmialem Valide Sultan" adlı kitap Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu tarafından Emine 
Erdoğan Hanımefendi'ye takdim edildi.
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BEZMİÂLEM  
VALİDE SULTAN 
SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİ

Bezmiâlem Valide Sultan'ın hayatı,  
kazandırdığı eserler ve topluma verdiği hizmetler  

tüm yönleri ile Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından anlatıldı.
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BEZMİÂLEM, TÜSAP 
VİZYON TOPLANTISINA  
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Üniversitemiz, Türkiye Sağlık Platformu tarafından düzenlenen  
TÜSAP Sağlık Vizyon Toplantıları'nın 6.sına ev sahipliği yaptı.

Kamu ve özel üniversitelerden sağlık sektörünün ileri 
gelenleri ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin 
bir araya geldiği TÜSAP Sağlık Vizyon Toplantılarının 
6.sı 'İlaç ve Eczacılık' teması ile Beykoz Yaşam 
Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüzde gerçekleşti. 
Açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu'nun gerçekleştirdiği TÜSAP (Türkiye 
Sağlık Platformu) toplantısında İlaç Enstitüsü ve 
Eczacılık konuları tartışmaya açıldı.

Sağlık sektörünün mevcut durumundan yola çıkarak 
vizyon tartışmaları yapmak ve sektörün geleceğini 
etkileyerek nitelikli bilgiler üretmek amacıyla 
gerçekleşen toplantıya Sağlık Bakanı Yardımcıları 
Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Prof. Dr. Muhammet 
Güven, Mütevelli Heyet Başkanımız Ahmet Akça, 
Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 
üniversitemizin yöneticileri ve akademisyenleri, 
kamu ve özel üniversitelerden sağlık sektörünün 
ileri gelenleri ile yöneticileri ve akademisyenleri 
katılım gösterdi.  
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BEZMİÂLEM 
OBEZİTE İÇİN  
HAREKETE GEÇTİ!
“Obezite İçin Harekete Geç!” projesi ilk adımını Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde attı. 

Proje tanıtımı kapsamında basın mensuplarıyla 
bir araya gelen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Coşkun ve Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Yardımcı 
obezite ile ilgili istatistiki bilgilerden yola çıkarak, 
obeziteyi önlemek için alınabilecek tedbirleri 
aktardılar.
 
Obezite ile ilgili farkındalık yaratmayı ve halka 
ücretsiz sunulan ölçüm hizmetiyle risk grubundaki 
kişileri hekime yönlendirmeyi hedefleyen proje 
kapsamında, hastanenin ana girişinde bir çadır 
kuruldu. Buraya başvuran kişilerle yapılan 
görüşmeler neticesinde risk grubunda bulunan 
kişiler, ilgili bölümlere yönlendirildi.
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Dünyanın sağlık alanındaki en önemli organizasyonlarından 
biri  olan Asya Pasifik Toplantısında; Karaciğer sirozu, Hepatit 
B ve C konuları ele alındı. Konferansın en ilgi gören bölümü 
ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Şentürk 
ve ekibi tarafından gerçekleştirilen canlı vaka sunumu oldu.  

Bezmialem Gastroenteroloji: İleri Endoskopide Dünyada 
Referans Merkezi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden 
canlı yayınla konferansın gerçekleştirildiği salona bağlanılarak 
yapılan sunumunda, endoskopideki en son teknolojiler 
kullanıldı. Yapılan işlemle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. 
Dr. Hakan Şentürk, “İleri Gastrointestinal Endoskopi’de 
dünyadaki öncü merkezlerden biri olan Ünitemiz; yeni 
teknikleri, sempozyumlar, canlı yayınlar ve kişisel eğitimlerle 
dünyanın dört bir yanına iletmektedir. Asya pasifik toplantısı 
çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz vaka sunumu da bu 
çalışmalarımızın en somut örneklerindendir” dedi.

KONFERANSTA 
CANLI VAKA SUNUMU
Asya Pasifik Karaciğer Araştırma Derneği (APASL) tarafından düzenlenen 
kongre, "Tedaviye Cevap Vermeyenler" başlığıyla Swissotel’de gerçekleşti. 
Kongrenin ikinci gününde; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde gerçekleştirilen ileri endoskopik teknikler canlı olarak yayınlandı.
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Türkiye’nin ilk Fitoterapi Merkezine ev sahipliği 
yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Fitoterapi 
alanındaki çalışmaları hız kazandı. Hastalıkların 
tedavisinde bitkilerin kullanılması ve etkilerinin 
araştırılmasını sağlayan merkezde üretilen ürünler 
Fitomer markasıyla satışa sunuldu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Murat Kartal, Fitomer markası altında çörekotu 
yağı, tatlı badem yağı, susam yağı, kabak çekirdeği 
yağı, sarı kantoron yağı ve zeytinyağlı kudret narı 
olmak üzere 6 çeşit ürünün yer aldığını söyledi ve 
şunları ekledi:

“Günümüzde doğal bitkisel yağlar yaşamın birçok 
alanında pratik çözümler sunduğu için yaşamımıza 
girmiş durumdadır. Doğal Bitkisel yağları kullanırken; 
tağşiş yapılmamış ve doğru ürünü doğru miktarlarda 
kullanmak gerekir. İçerik bakımından en üst kalitede, 
ve doğru üretim teknikleri ile kalite standardtlarına 
uygun olarak üretilmektedir.”

Markalaşmanın özünde “Sahte” ürünlerle 
mücadele anlayışı var
Bitkisel ürünlerin insanlar arasındaki kullanımı 
giderek artıyor. Gelişmiş ülkelerde modern tedaviyi 
tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılan bitkisel 
ürünler, ekonomik olarak zayıf ülkelerde halkın 
çoğunluğu tarafından temel tedavi yöntemi olarak da 
kullanılıyor. Bitkilerle tedavinin bu denli önemsendiği 
günümüzde, sahte ürün konusu da bir tehdit unsuru 
olarak karşımıza çıkıyor. Sahtecilik ile ilgili çok önemli 
açıklamalarda bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, “Bitkisel ürünlerin 
insanlar arasındaki kullanımı giderek artıyor. Gelişmiş 
ülkelerde tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak 

kullanılan bitkisel ürünler, ekonomik olarak zayıf 
ülkelerde halkın çoğunluğu tarafından temel tedavi 
yöntemi olarak da kullanılıyor. Bitkilerle tedavinin bu 
denli önemsendiği günümüzde, sahte ve tağşişli ürün 
konusu da bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. 
Bazı ürünler kalitesiz ve etkisiz biçimde tasarlanıp 
üretilmişlerdir. Piyasada etkili dozları içermeyen 
veya kalitesiz etken madde taşıyan işe yaramayacak 
şekilde birçok ürün yer almaktadır. Bunların etiketleri 
ve reklamları da halkı yanıltmaktadır. İlaç kalitesinde 
üretilen Fitomer ürünleri, her aşamada, uzmanlar 
tarafından ayrıntılı şekilde analiz ediliyor, standartlara 
uygunluğu ve kalitesi bilimsel olarak kanıtlandıktan 
sonra satışa sunuluyor” dedi.

BİTKİSEL ÜRÜN ALANINDA  
MARKALAŞIYOR
Sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeyi amaçlayan Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu amaçtan yola çıkarak kalite 
standardına uygun bitkisel ürün alanında markalaşma kararı aldı ve 6 bitkisel 
ürünü “Fitomer” markasıyla satışa sundu.

Üniversitemiz Fitomer markası 
ile 6 çeşit bitkisel ürünü satışa 
sundu.

KONFERANSTA 
CANLI VAKA SUNUMU
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BASIN
DA BVU

“Bezmialem Sağlık Alanındaki Tercihlere  

Yön Veriyor” başlıklı haberimiz Akşam  

Gazetesi’nin tercih dönemi özel ekinde  

yer aldı. 
Prof. Dr. Cengiz 

Köksal sözcülüğünde 

hazırlanan ve sabah 

saatlerinde spor 

yapmanın kalp 

sağlığına etkilerini 

konu alan haber 

çalışmamız Türkiye 

Gazetesi’nde  

yer aldı.

Dünya Alzheimer Günü kapsamında, Prof. 

Dr. Gülsen Babacan Yıldız sözcülüğünde 

gerçekleştirdiğimiz haber çalışması yerel 

basında geniş yer buldu.
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Prof. Dr. Ramazan Özdemir sözcülüğünde, 

kalp yetmezliği tedavisinde uygulanan 
Mitraclip (Mandallama) yöntemini konu 
alan özel haber çalışmamız CNNTURK TV’de 

yayınlandı.

Üniversite tanıtım dönemi kapsamında, 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 

Habertürk TV’de yayınlanan Yolun Başındayken 

programına konuk oldu.

Diyetisyen Seher Akyüz Duran sözcülüğünde 
gerçekleştirdiğimiz “Çocuklarda Beslenme 
Bozukluğu ve Obezite” konulu röportaj ile 
Kanal D Ana Haber’de yer aldık. 
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
EAIE Konferansı'nda 
İsviçre'nin Cenevre şehrinde 30.su 
düzenlenen EAIE Konferansı'nda 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi de  
yerini aldı.
10 - 15 Eylül 2018 tarihleri arasında 
İsviçre'nin Cenevre şehrinde 30.su 
düzenlenen EAIE Konferansı’na 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ni temsilen 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü Öğretim Görevlisi ve Erasmus 
Koordinatörü Sema Bayraktar ve 
Uluslararası İlişkiler Müdürü Sevsen Kılıç 
katılım gösterdi. Konferans öncesi kampüs 
turları kapsamında Avrupa'nın ve dünyanın 
en köklü üniversitelerinden biri olan 
University of Geneva ziyaret edildi ve ortak 
alanda yapılabilecek çalışmalar hakkında 
görüşmeler yapıldı. 

Fizyoterapi Rehabilitasyon 
Bölümü'ne Avrupa'dan Ödül
Bezmialem araştırma laboratuvarında 
gerçekleştirilmiş olan çalışma "Miltiades 
Papamiltiades' Prize" ödülünü almaya 
layık görüldü.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü, Kadın Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı'nda 
gerçekleştirilmiş olan "The Effect of 
Lower Limb Lymphedema on Postural 
Stabilization" adlı çalışma ile 21-22 
Eylül 2018 Prag/Çek Cumhuriyeti'nde 
düzenlenen 44. European Congress 
of Lymphology & LYMPHO 2018 
Uluslararası kongresinde "Miltiades 
Papamiltiades' Prize" ödülünü almaya 
layık görüldü. "Lenfatik sistemin fizyoloji 
ve patofizyolojisinin araştırılması" 
kategorisinde en iyi çalışma ödülünü 
alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları 
Dr. Öğr. Üyesi Alis KOSTANOĞLU, Arş. 
Gör. Meltem RAMOĞLU ve Arş. Gör. 
Hikmet UÇGUN'u tebrik eder, akademik 
çalışmalarında başarılar dileriz.
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Bezmialem,  
2018 Uluslararası  
Diş Hekimliği Kongresine 
Damga Vurdu!
Üniversitemiz akademisyenleri 
ve öğrencileri, gerçekleştirdikleri 
çalışmalarla 2018 Uluslararası Diş 
Hekimliği Kongresinden ödüllerle döndü.
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerimizden 
Doç. Dr. Mustafa Tunalı ve Diş Hekimliği 
Fakültesi öğrencilerimizden Zeliha Betül 
Özsağır, "İmplant Çevresi Yapışık Dişeti 
Oluşturulmasında: Puncho Şeklinde 
Serbest Dişeti Grefti Kullanılması" konulu 
bildirileri ile "En İyi Poster Araştırma 
Birincilik" ödülüne layık görülürken aynı 
kongrede "Diş Hekimliği Öğrencilerinde 
Anterior Diş Görünüm Analizi" konulu 
bildirileri ile Öğretim Görevlilerimizden 
Dr. Öğr. Üyesi Özgün Yusuf Özyılmaz ve 
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizden 
Muhammed Esad Taha "En İyi Poster 
Araştırma İkincilik Ödülü"ne layık görüldü.
27-30 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 
düzenlenen 2018 Uluslararası Diş Hekimliği 
Kongresi, kliniklerinde, hastanelerde ve 
üniversitelerde çalışan hekimlere ve diş 
hekimliği öğrencilerine, tüm dünyadan 
ve ülkemizden konunun uzmanlarıyla 
buluşturmak ve bilgi alışverişinde 
bulundurarak mesleğin tüm bileşenlerinin 
bir araya getirmek amacıyla her yıl 
yoğun katılım ve proje başvurusu ile 
gerçekleşiyor.

Bezmialem, Nefroloji 
Kongresinden Ödüllerle Döndü!
Üniversitemiz akademisyen ve öğrencileri 
ulusal ve uluslararası platformlarda 
başarılarına bir yenisini daha ekledi. 
35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz 
ve Transplantasyon Kongresi’ne katılım 
gösteren akademisyen ve öğrencilerimiz 
gerçekleştirdikleri çalışmalarla ödüller almaya 
hak kazandı. Nefroloji Bilim Dalı Öğretim 
Üyelerimizden Doç. Dr. Meltem Gürsu, 35. 
Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve 
Transplantasyon Kongresi’nde "Pentraksin- 
3 Kronik Böbrek Hastalığından C-Reaktif 
Proteinden Daha Güçlü Bir Enflamasyon 
Belirteci midir?" konulu bildirisi ile "TNDT En 
İyi Özgün Araştırma Ödülü"ne layık görülürken 
aynı kongrede Tıp Fakültesi öğrencilerimizden 
Atilla Kunt, "Uzun Dönem Whey Proteini 
Kullanımı ile Egzersizin Olası Böbrek Yan 
Etkiler" konulu bildirisi ile "En İyi Sözlü 
Bildiride Birincilik Ödülü"ne layık görüldü. 
Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerimizden 
Mehtap Canpolat'ın Bilimsel Komitesi boyunca 
gerçekleştirdiği çalışma kongre tarafından 
poster sunum olarak kabul edildi. 
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Bezmialem başarısını 
tescilledi
Bezmialem, Türkiye’nin en iyi 
üniversiteleri sıralamasında yükselişini 
sürdürüyor.
Üniversitelerin akademik başarılarını 
analiz eden URAP (University Ranking by 
Academic Performance) 
2018-2019 verilerine göre Üniversitemiz;
Genel puan sıralamasında 13’üncü sıraya,
Tıp Fakültesi olan üniversiteler arasında 
7’nci sıraya yükselirken, Vakıf üniversiteleri 
arasında 4’üncü sıradaki yerini koruyarak 
başarısını sürdürüyor.

Bezmialem’de Mezuniyet 
Heyecanı  
İki asırlık köklü geçmişi ile sağlık 
alanında öncü olan Üniversitemiz  
2017-2018 akademik yılı  
mezunlarını uğurladı.
Türkiye’nin ilk sağlık üniversitesi 
olma özelliğini taşıyan Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi, 
Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu mezuniyet törenleri 9-13 
Temmuz tarihleri arasında büyük bir 
coşkuyla gerçekleşti. Üniversitenin 
Bezmialem Valide Sultan’dan başlayarak 
tarihçesinin anlatıldığı tanıtım filminin 
gösterimi ile başlayan törenin açılış 
konuşmalarını Rektörümüz Prof. Dr. 
Rümeyza Kazancıoğlu gerçekleştirdi.
2017-2018 mezuniyet törenimizde 
Tıp Fakültesinden 102, Diş Hekimliği 
Fakültesinden 86, Eczacılık 
Fakültesinden 59, Sağlık Bilimleri 
Fakültesinden 165, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulundan 334 
öğrencimiz mezuniyet beratlarını 
almaya hak kazandı.
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