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Günümüzde alternatif tedavi yöntemlerine olan ilgi giderek artmakta.
“Hastal›k yoktur, hasta vard›r” felsefesiyle uygulanan “homeopati” de bu
tedavi biçimlerinden biri. ‹ki yüz y›ll›k geçmiﬂe sahip olan bu sistem, vücudun
kendi do¤al iyileﬂtirme mekanizmalar›na yard›m ediyor. Hastaya zarar
vermeden iyileﬂtirme düﬂüncesinden yola ç›k›larak ortaya ç›kan homeopati, Bat›
ülkelerinde hem t›p hem de veteriner hekimli¤i alanlar›nda giderek
yayg›nlaﬂmakta. Yöntemin etkin ve bilimsel oldu¤u da baz› biliminsanlar›nca
vurgulanmakta. Ankara muhabirimiz Savaﬂ Volkan Genç bu konuyu araﬂt›rd› ve tedavi
yönteminin hayvanlarda uygulamas›na yönelik bilgileri de, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden
Prof. Dr. Selim Aslan, Arﬂ. Gör. Hakk› Bülent Beceriklisoy, Arﬂ. Gör. Halit Kanca’dan ald›. Hemen belirtelim, konuyla ilgilenen
baﬂta veteriner hekim olmak üzere herkes, ilgili yay›nlar› Prof. Dr. Selim Aslan’dan temin edebililirler. Dr. Aslan’a muhabirimiz
Savaﬂ Volkan Genç (svgenc@yahoo.com) kanal›yla eriﬂebilirsiniz.

Homeopati
Yunanca “homos”: benzer, ve “pathos”: azap,
ac› sözcüklerinden meydana gelen homeopati,
1796’da, Alman hekim Samuel Hahnenmann taraf›ndan geliﬂtirilen tedavi yönteminin ad›. Hahnenmann, zaman›n›n t›bbi tedavileri ve tedavi
kuramlar›ndan hoﬂnut olmayan bir hekimdi. Scot
Culler’e ait ilaçlar ve kullan›mlar›n› anlatan bir kitab›n çevirisini yaparken, ilaçlar›n iﬂleyiﬂlerine
iliﬂkin düﬂüncelerden de pek hoﬂlanmad› ve kendisi bir yöntem geliﬂtirdi. Buldu¤u tedavi yöntemini
de ilk kez kendi üzerinde denedi. Bunu yaparken
sa¤l›kl› bir insana yapt›¤› etkileri tan›mlama olana¤› buldu. Di¤er sa¤l›kl› ve gönüllü bireylerle yapt›¤› denemelerle homeopatinin temel ilkelerini gözlemledi ve tan›mlad›. Bu bulgular›n› “T›bbi Maddelerin Sa¤alt›c› Özelliklerinin Ortaya Konmas›nda
Yeni Bir Tedavi ‹lkesinin Denenmesi” ad›yla haz›rlad›¤› makalesinde verdi ve bu makaleyi bir t›p dergisinde de yay›mlad›.
Dr. Hahnenmann’›n gözlemlerinden biri, homeopatik bir ilaç verilen sa¤l›kl› bireyde gözlenen belirtilerle hastal›¤›n belirtilerinin özdeﬂ olmas›yd›.
Hahnenmann bunu “similia similibus curentur” yani “benzer benzeri iyileﬂtirir” olarak tan›mlad›. Bu
prensibi, deney ve bulgular›na göre de ﬂu ﬂekilde
aç›klad›: “Hastal›k durumunda öyle bir ilaç seçilmesi gerekir ki, bu ilaç, uygun dozlarda verildi¤inde
hastay› koruyarak, hastal›¤› sürekli bir ﬂekilde ortadan kald›racak, ancak ayn› dozlarda sa¤l›kl› bir canl›ya verildi¤inde tedavi edece¤i hastal›¤›n benzer
belirtilerini ortaya ç›kartabilecek.” Buna göre,
sözgelimi zatürree hastas› bir insana öyle bir ilaç
verilmesi gerekir ki, o ilaç sa¤l›kl› bir kiﬂi taraf›ndan al›nd›¤›nda hasta kiﬂinin gösterdi¤i bulgular›n
ayn›s›n› göstersin, yani kullan›lan ilaç sa¤l›kl› kiﬂide
zatürree belirtilerine yol açabilsin. Doktorun ikinci
gözlemiyse ilaçlar›n yan etkilerini en aza indirmek
iste¤inden aç›¤a ç›kt›. Her bir ilac› tekrar tekrar suland›rarak zehir etkisini ve zarara yol açma potansiyelini azaltmaya çal›ﬂ›rken onu ﬂaﬂ›rtan bir sonuçla karﬂ›laﬂt›. Suland›rma art›kça, ilac›n h›zl› ve zarars›z bir ﬂekilde iyileﬂtirme potansiyeli artmaktayd›. “‹lac›n denenmesi kavram›” denen bu ilkeyi ﬂöyle aç›klad›: “Sa¤l›kl› insan ya da hayvanda kullan›lan homeopatik ilac›n oluﬂturdu¤u de¤iﬂikliklerden
elde edilen veriler de¤erlendirilerek, hangi de¤iﬂik-

likler çerçevesinde hangi homeopatik ilac›n etkili
kullan›laca¤› belirlenebilir.” Üçüncü gözlemiyse,
“potenz” ilkesini do¤urdu. Gözleminde karﬂ›laﬂt›¤›
durum, daha düﬂük dozlarda yapt›¤› ilaç uygulamalar›nda daha baﬂar›l› sonuçlar almas›yd›. Potenz homeopatide özel bir suland›rma biçimi olarak aç›klan›r. Bu uygulamada ilaçlar 1:10’dan baﬂlayarak
sonsuz oranda suland›rmaya tabi tutulur.
Dr. Hahnenmann’›n bu gözlemlerinden yola ç›karak günümüz hekimlik dünyas›nda da homeopatik tedavi kullan›lmakta. Bu tedavide hastal›k de¤il,
hasta tedavi edilmekte. Bu sisteme “dengeler yöntemi” de deniyor. Yönteme göre, hastan›n genel
sa¤l›k dengesi yerine kondu¤unda vücut kendini
çok daha rahat tedavi edebilir ve cerrahi müdahale gerektirmeyen, geriye dönüﬂümü olan tüm vakalarda yöntem rahatl›kla kullan›labilir.
Yöntemin en önemli ö¤esi olarak aç›klanan
tan›mda, hastan›n yap›s› ve o anda bulundu¤u durum çok önemli kabul edilir. Tan›n›n klinik çal›ﬂmalar›ndan biri olan “anamnez sorgulamas›” oldukça
uzundur. Hasta en ince ayr›nt›lara kadar sorgulan›r. Kiﬂinin avucunun s›cak-kuru, s›cak-nemli, so¤uk-kuru, so¤uk-nemli olmas› bile sonucu çok etkileyebilir. Bundan sonra çözeltilerin haz›rlan›ﬂ› gelir. Maddeler ondal›k, yüzdelik birimler olarak logaritmik ﬂekilde suland›r›l›r. Suland›rma sonsuza
kadar yap›labilir. Homeopati yönteminin uygulan-

mas›nda kullan›lan bu ilaçlar, hastal›¤›n ﬂiddetine
göre farkl› aral›klar ve oranlarla hastaya verilir.
Kullan›lan ilaçlar, 2500 do¤al maddeden; bitkiler
(fitoterapi, yani bitkisel tedaviyle kar›ﬂt›r›lmamal›),
hayvanlar, mineraller ve hastal›kl› dokulardan elde
edilir. Etken madde miktar› çok az oldu¤u için,
ilaçlar›n yan etki ortaya ç›karma ve ba¤›ml›l›k yapma olas›l›¤› yok denebilir. Tedavi yönteminin her
yaﬂ grubuna uygulanabildi¤i de belirtilmektedir.
Homeopatiyle çal›ﬂan hekimlerin klasik hekimlere göre hastal›¤a yaklaﬂma ﬂekli ya da hastal›k
tan›m›nda farkl›l›klar mevcut. Örne¤in; homeopati
düﬂünce sistemine göre mikrobik bir hastal›¤›n
oluﬂmas›nda hiçbir zaman etkenin giriﬂi hastal›¤›n
as›l nedenini oluﬂturmaz. Hastan›n direnme gücünün azalmas› sonucu hastada bu etkenler yerleﬂebilir ve bunun sonucunda hastal›k belirtileri gözlenir. Etken yaln›zca bulgular›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lar; ama hiçbir zaman hastal›¤›n as›l nedeni de¤ildir. Yani homeopatide, hastal›k yap›c› etken olarak
bünyenin yatk›nl›¤› öne ç›kar ve bu “miasma” olarak tan›mlan›r. Hahnenmann ö¤retisine göre, akut
ve kronik miasma ayr›m› vard›r. “Akut miasma”
hastan›n yaﬂama gücünü kendi savunma sistemiyle
devam ettirmesi anlam›na gelir. “Kronik miasma”
ise, hastan›n kendi savunma sistemiyle hastal›¤› yenebilme gücünün olmamas› demektir.
Birçok Avrupa ve Amerika ülkesinde homeopatik tedavi masraflar›, Emekli Sand›¤› gibi sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan ödenir. Ancak ülkemizde henüz
böyle bir uygulama söz konusu de¤il. Buna karﬂ›n
hem dünyada hem Türkiye’de homeopatiyle u¤raﬂan hekimler bilgi al›ﬂveriﬂini kolaylaﬂt›rmak, yeni
yetiﬂen veteriner ve t›p hekimlerini bilgilendirmek
amac›yla çeﬂitli dernekler alt›nda toplanm›ﬂlard›r.
Kaynaklar:
Aslan S., Beceriklisoy H.B., Kanca H., Homeopatinin Genel Kurallar›
ve Veteriner Hekimlikte Kullan›m›
Aslan S., Beceriklisoy H.B., Özyurtlu N., Kanca H. and Handler, J., Effect of Treatment with Thuja Occidentalis D30 and Urtica
UrensD6 on Pseudopregnancy in Bitch
Handler, J., Aslan S., F›nd›k M., Kalender H., Baﬂtan A., Kaymaz M.,
Tomaschek N., Wesenauer G., Efficacy of Intrauterine Instillation
of Eucacomp and Lotagen for Treatment of Puerperal Endometritis in Dairy Cattle
Kaya S., Pirinççi ‹., Bilgili A., Veteriner Uygulamal› Farmakoloji,
s.201, Medisan Yay›nevi, Ankara 2000
http://homeoint.org/books4/bradford/
http:/www.trusthomeopathy.org/case/cas
www.minidev.comwww.bugday.org
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HOMEOPAT‹NIN GENEL KURALLARI ve
VETER‹NER HEK‹ML‹KTE KULLANIMI
tedavisinden oldukça uzaklaﬂ›l›p alternatif tedavilere yönelme oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Viyana Veteriner Üniversitesi Do¤um, Jinekoloji ve Androloji Klini¤i’nin birlikte yapt›¤› bir
çal›ﬂmada; Eucacomp (okaliptus yapraklar›, melisa,
t›bbi nergis, mercan köﬂk tentüru) adl› homeopatik
ilaç rahim içine uyguland›¤›nda, ilac›n en az di¤er
endometriti tedavisinde kullan›lan ilaçlar kadar etkili oldu¤u ortaya kondu.
Homeopati, tüm organizmay› do¤al ve koruyucu
yoldan uyaran, düzenleyen ve hastan›n kendini tedavi edici özelliklerini ve etkinli¤ini harekete geçiren
bir sa¤alt›m biçimi. Bu sa¤alt›m, uzun y›llar önce
baﬂlad› ve günümüzde gittikçe geliﬂiyor ve kabul görüyor. ‹nsan tüketimine sunulan çiftlik hayvanlar›
ürünlerinde kal›nt› problemine yol açmamas› nedeniyle, veteriner hekimler de homeopati tedavisine
yöneliyorlar. Kedi ve köpek gibi küçük hayvanlardaysa, elden geldi¤ince do¤al ve yan etkilerden
uzak olan tedavi biçimleri seçilmeye baﬂland›¤›ndan,
bu tedavi biçimi ye¤leniyor.
Homeopatinin en önemli özelliklerinden biri ilac›n haz›rlanma biçimi. Baz› bitki özleri tentür tarz›nda (ilac›n alkol, eter gibi çözücülerde eritilme iﬂlemi) alkolde haz›rlansa da, gerçekte homeopatik ilaçlar “potenz” tarz›nda uygulanmakta. Yani Dezimal
(D) potenzler 1:9 oran›nda Centimal (C) potenzler
ise 1:99 oran›nda suland›r›l›rlar. Suland›rma derecesine göre düﬂük potenzler (D0-D6), orta potenzler (D6-D12-D21) ve yüksek potenzler (D30-D60)
vard›r. S›v› homeopatik ilaçlar›n haz›rlan›rken kuvvetli bir ﬂekilde on kez çalkalanmas› gerekirken,
tablet ya da distel (çok küçük yuvarlak boncuk formunda) tarz›nda olanlar›n bir saate yak›n ezilmesi
gerekiyor. S›v› olan formlar etil alkol, su (ya da ikisinin kar›ﬂ›m›) ya da fizyolojik tuzlu su içinde haz›rlan›rken, di¤er tablet formlar süt ﬂekerinden haz›rlanmaktalar.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Do¤um
ve Jinekoloji Klini¤i’nde homeopati tedavisi hayvanlarda uzun y›llardan beri uygulan›yor. Özellikle köpek ve kedilerde hormon kullan›mlar›n›n oluﬂturaca¤› yan etkilerden hayvanlar› korumak amac›yla, k›zg›nl›¤a ba¤l› olarak daha önce gebe kalmam›ﬂ köpeklerde Pulsatilla (rüzgar gülü) baﬂar›yla uygulan›yor. Ayr›ca yalanc› gebelik olgular›nda Thuja occidentalis (maz›) ve Urtica urens (küçük ›s›rgan otu)
uygulamalar› sonucunda meme ödeminin tümüyle
geriledi¤i, sütün kesildi¤i ve köpeklerin davran›ﬂ de¤iﬂikliklerinin tümüyle ortadan kalkt›¤› saptand› ve
bu hormon preparatlar› yerine uygulanan bir klinik
tedavi yöntemi oldu. Kedilerde çiftleﬂme iste¤inin
bask›lanmas› amac›yla hormon kullan›m› yerine Pulsatila ve Culophyllum (aslan kula¤›) uygulamalar› yap›l›yor. Ayr›ca karmaﬂ›k bir homeopatik preparat
olan Pulsatilla miniplex ile 1998’de baﬂlayan ve
2000’de biten çal›ﬂmada, ineklerde endometritlerin
(rahim iltihab›) tedavisinde uygulanan; homeopatiklerle rahim yang›lar›n›n tedavi edilebilece¤i ve gebelik oranlar›n›n art›r›labilece¤i ortaya kondu. Son y›llarda ineklerde endometrit tedavilerinde antibiyotik

Homeopatik ilaç kaynaklar› ve
etkilerine iliﬂkin baz› örnekler:
Agnus castus (ay›t, hay›t): Erkek ve diﬂi üreme
organlar› üzerinde
etkisi vard›r. Erkek
köpeklerde aﬂ›r› cinsel istek olgular›nda
kullan›labildi¤i gibi,
diﬂi köpeklerde k›zg›nl›¤›n görülmedi¤i
durumlarda ya da erkek köpeklerde yetersiz ereksiyon durumlar›nda uygulanmakta.
Apis mellifica
(bal ar›s›): Akut ve
kronik ödemlerde
etkili. Bu ödemler
tüm organlarda ve
çeﬂitli vücut bölümlerinde görülebilirler. Ayr›ca yumurtal›k iﬂlevlerine ba¤l› hastal›klarda önemli ölçüde kullan›m alan› bulmuﬂ, meme
yang›lar›nda da apis tedavisiyle baﬂar›l› sonuçlar elde edilmiﬂ durumda. Eklem iltihab› gibi hastal›klarda da kullan›l›yor.
Belladona (güzelavrat otu):
Belladonaya karﬂ› tavﬂan,
köpek ve s›¤›r türleri duyarl›l›k göstermezken, k›sraklar aﬂ›r› düzeyde duyarl›l›k göstermekteler. Belladona merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir. Homeopatik ilaç seçiminde hastal›k sinir sistemi kökenliyse o zaman do¤ru seçim belladonad›r.
Pulsatilla (rüzgar gülü): En önemli homeopatiklerden biridir. Dolaﬂ›m
sistemi, deri, mukozalar,
sindirim sistemi, karaci¤er, kaslar, tendonlar
üzerinde etkilidir. Ayr›ca
merkezi sinir sistemi ve hipofiz bezi üzerinde büyük
etkisi vard›r. Davran›ﬂ bozukluklar›nda da önemlidir. Pulsatilla kullan›m›n› gerektiren hayvanlar genellikle sakin, geçimli, ama birdenbire sald›rganl›k
gösterebilen hayvanlard›r. Pulsatilla yaln›zca lokal
rahim yang›lar›n› etkilemez. Birçok kez tohumlanm›ﬂ, ama gebe kalmam›ﬂ ineklerde de etkisini gösterir. Anneye do¤um s›ras›nda yard›mc› olmak için
etkili bir ilaçt›r. Do¤um s›ras›nda kas›lmalar düzenlenir ve rahim a¤z›n›n aç›lmas› sa¤lan›r.

Sepia (mürekkep bal›¤›): Hem üreme organlar›
hem de kan-lenf sistemi
üzerindeki etkisi kan›tlanm›ﬂt›r. Özellikle do¤um
s›ras›nda uygulanabilir.
‹neklerde cinsel döngü
bozukluklar› ve çiftleﬂme iste¤i döneminde görülen
düzensizlik durumunda uygulan›r. Karaci¤er yetersizliklerinde de önemli bir ilaçt›r. Ayr›ca do¤umdan
sonra yavrular›yla ilgilenmeyen köpeklerde ya da
yavrular›n› yiyen anne köpeklerde bu davran›ﬂ de¤iﬂikli¤ini ortadan kald›rmak amac›yla kullan›l›r. Erkek hayvanlarda libido düﬂüklü¤ü durumunda etkilidir. Bölgesel bozukluklarda düﬂük potenzler (daha
az suland›r›lm›ﬂ) kullan›l›rken, psiﬂik hastal›klarda
yüksek potenzler kullan›l›r.
Caulophyllum (aslan kula¤›): Özellikle do¤um s›ras›ndaki düzenleyici etkisi
önemlidir. Kas›lmalar› baﬂlatma ve düzene sokma
özelli¤i vard›r. Homeopatinin oksitosini (rahim kaslar›n› uyaran hormon) olarak da bilinir. Gebeliklerde
düﬂük yap›c› etkisinden dolay› dikkat edilmelidir.
Bufo rana (kuyruksuz
kurba¤a): Merkezi sinir
sistemi bozukluklar›, felçler ve aﬂ›r› cinsel uyar›mlarda kullan›l›r. Özellikle
virüs enfeksiyonlar›na
ba¤l› olarak geliﬂen ve
motor (harekete iliﬂkin)
iﬂlevlerle ilgili ve sinirsel
hastal›klarda uygulan›r.
Urtica urens (küçük ›s›rgan otu): Meme bezleri,
idrar yollar› ve deriyi etkiler. Yüksek potenzleriyle süt yap›m›n›
etkinleﬂtirebilirken, düﬂük potenzleriyle süt salg›s›n›n durdurabilece¤i ortaya konmuﬂtur. Yalanc›
gebelik tedavisinde de bu özelli¤inden yararlan›l›r.
Verilen bu s›n›rl› örnekler, homeopatinin art›k
önemli ve bilimsel dayanaklara oturmuﬂ bir yöntem
oldu¤unu ortaya koyuyor. Bilimsel yöntemlerle Leipzig’te son zamanlarda yap›lan bir çal›ﬂmada Prof.
Dr. Karin Nieber, C21 düzeyinde suland›r›lm›ﬂ olan
Belladona’n›n ba¤›rsak hareketlerini etkiledi¤ini,
hatta D90 düzeyinde suland›r›lm›ﬂ olan bu maddenin (bu suland›rmada art›k homeopatik madde rastlanmayacak düzeye düﬂer) ba¤›rsak hareketlerini etkileyerek durdurdu¤unu yapt›¤› ölçümlerle ortaya
koymuﬂ bulunuyor. (http://www.daserste.de/wwiewissen/thema_dyn~id,rx885gjvycgkn76p~cm.asp). Ayr›ca, homeopatik
preparatlar›n, özel laboratuarlar ve eczanelerde haz›rlanarak, belirlenmiﬂ ve her ülkenin kendine özgü
oluﬂturdu¤u sa¤l›k birimlerince ilaç kodekslerine geçirilmiﬂ ﬂekliyle kullan›ma sunuldu¤u unutulmamal›.

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: agulgun@tubitak.gov.tr
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Eskiﬂehir muhabirimiz Yeliz Erkoç’un koordine etti¤i Yok Olan Bir Mesle¤in Son Temsilcileri-Lületaﬂ› Projesi baﬂar›yla tamamland›. Projenin ilk tohumlar›, Yeliz’in 3 Kas›m
2001’de Kulübümüze gönderdi¤i ﬂu mesajla at›ld›: “Kulübünüzün duyurusunu gördü¤ümde çok heyecanland›m. ‹çine ö¤renmenin, araﬂt›rman›n ateﬂi düﬂmüﬂ insanlar› biraraya
getirme çaban›z heyecan verici... Sundu¤unuz bu güzel f›rsat› de¤erlendirmek ve bu kat›l›m›n bir üyesi olmak istiyorum. ‹lk projem, 5000 y›ll›k gizemli bir do¤a harikas› mineral olan lületaﬂ›n› incelemek, izlenimlerimi sizlere aktarmak olacak. Çal›ﬂmam› ocaklara gidip foto¤raflarla da desteklemek, lületaﬂ› iﬂçileriyle ve lületaﬂ›na hayat veren ustalarla röportajlar yaparak derinlemesine incelemek istiyorum. Bu konuda izleyece¤im yol hakk›nda ›ﬂ›k tutarsan›z sevinirim...” 5 Kas›m’da Yeliz’den ald›¤›m›z mesajdaysa, “Olumlu cevab›n›z beni çok mutlu etti. Ön bilgilerimi bu hafta sonuna kadar size ulaﬂt›rmaya çal›ﬂaca¤›m.” yaz›yordu. Ve üç günlük bilgi al›ﬂveriﬂinin ard›ndan Yeliz projesini baﬂlatt›. Aradan dört y›l geçti. Lületaﬂ› projesi gün be gün yol ald›. Geliﬂti ve sonuçland›. Muhabirimiz aﬂa¤›da bu projenin öyküsünü bizlere anlatacak. Hemen belirtelim, Bilim ve
Teknik Kulübü olarak biz gençlerimizin önünü açmak, seslerini duyurabilmek, eﬂgüdüm içinde çal›ﬂabilmelerini sa¤lamak için var›z, var olmay› da sürdürece¤iz.

Lületaﬂ› Projesi Baﬂar›yla
Tamamland›

Dört y›l önce baﬂlayan, büyüyüp kök salan bir
öyküden söz etmek istiyorum. Ad›n› yaln›zca televizyondan duydu¤um, ama gözümle görüp, elimle tutmad›¤›m bir taﬂa, lületaﬂ›na merak sald›m. Hakk›nda
her ﬂeyi ö¤renmek istiyordum ve bunun için kaynak
taramaya baﬂlad›m. Araﬂt›rmalar›m sonucunda lületaﬂ›n›n dünyadaki en büyük kayna¤›n›n ülkemiz oldu¤unu ö¤rendim. Ama ne yaz›k pek çok konuda oldu¤u gibi, bu konuda da elimizdeki de¤erin fark›nda
de¤ildik. Lületaﬂ› ç›¤l›k at›yordu “buraday›m” diye,
onu iﬂleyen ustalarsa hergün azal›yor, art›k yeni usta yetiﬂmiyordu. Bu ç›¤l›¤› duyurmaya karar verdim.
Ve çal›ﬂmalar›ma, Bilim ve Teknik Kulübü’ne bir mesaj atarak baﬂlatt›m. Mesaj›ma hemen yan›t geldi ve
“Gizemli Mineral Lületaﬂ›” isimli bir makalem Aral›k
2001’de Bilim ve Teknik Kulübü’nün sayfalar›nda
yerini ald›. Bu yaz›da, lületaﬂ› genel olarak tan›t›ld›
ve sorunlar› gündeme getirildi. Yaz›ya gelen tepkiler
insanlar›n lületaﬂ› konusunda ilgisiz olmad›klar›n›
gösteriyordu. Bu arada benimle elele verecek genç
arkadaﬂlarla tan›ﬂt›m. Onlarla birlikte, bu kültürel
miras› bir noktaya taﬂ›mak için çal›ﬂmalar›m›za baﬂlad›k. ‹lk iﬂ olarak da bir web sitesi çal›ﬂmas›na baﬂland›. Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencisi Rasim Manavo¤lu arkadaﬂ›m›n haz›rlad›¤› “www.luletasi.projesi.com” adresindeki web sitemiz aç›ld›. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü de çal›ﬂmalar›m›za kat›ld›. Projemizi destekleyerek, bir konferans düzenlememizi sa¤lad›.
Y›llar içinde amac›m›za amaçlar ekledik. Lületaﬂ›n›n isminin gündem yaratmas›n› sa¤laman›n yan›
s›ra, onu uluslararas› bir platformda tart›ﬂmaya karar verdik. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Kulübü ve Anadolu Üniversitesi Avrupa Ö¤rencileri
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Formu Kulubü (AEGEE-Eskiﬂehir) olarak projemizi
oluﬂturmaya baﬂlad›k. Projemizi dünyaya tan›tman›n
yolu aç›lm›ﬂt›. Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik programlar›ndan yararlanabilirdik. Ancak bu konuda somut bir ad›m at›lmas› için daha çok fon ve bir ekip
gerekliydi. Öncelikle uzman bir kuruluﬂtan destek
alabilmenin yollar›n› arad›k ve sesimize yan›t veren
“Ulusal Ajans”’›n destekçimiz olmas› için çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Sonra hangi tip eylemi kullanaca¤›m›z›
planlad›k. AB E¤itim ve Gençlik Programlar›ndan Youth, Eylem 3-A¤ Kurma çerçevesinde projemizi haz›rlayabilece¤imize karar verdik. Çünkü, “A¤ Kurma”,
projenin uluslararas› boyutta yap›lmas› demekti. S›k›nt›l› bir proje yaz›m aﬂamas›ndan sonra baﬂvurumuzu gerçekleﬂtirdik. Ve kabul edildik. Lületaﬂ› Projesi, Türkiye’nin ilk A¤ Kurma Projesi olarak çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Proje tak›m›m›z, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü ile Avrupa Ö¤rencileri Forumu Kulübü (AEGEE-Eskiﬂehir) üyelerinden

oluﬂuyordu: Genel Koordinatör: Yeliz Erkoç, Genel
Sekreter: Yusuf ‹ﬂeri, Kutay Deniz Atabay, Halkla
‹liﬂkiler (Bas›n): Elif Murat, Ezgi Aktaﬂ, Halkla ‹liﬂkiler (Tasar›m): Hasan Yüngeviﬂ, Sinan Alpaslan, E¤itim Koordinatörü: Ülker Korkmazel, Ulaﬂ›m Ve Konaklama Koordinatörü: Fatih Tunca, Atakan Ilgaz,
Sosyal Etkinlik-Yemek Koordinatörü: Mustafa Tutumlu, Sayman: Nurcan Mehel, Fon Yaratma Koordinatörü: ‹lken Yörük, H. Yaﬂar K›l›nç, Fad›l Dalay, Dan›ﬂmanlar: Engin Abat, Gökçecan Gürsoy, Sinem Kaya,
Ayça Göçmen, Caner Aldagül, Yelda Börekçi.
Proje tak›m› h›zla çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Projenin
temel amac›, yitirilmekte olan lületaﬂ› mesle¤ini gelece¤e taﬂ›makt›. Bunu sa¤lamak da “lületaﬂ› iﬂlemecili¤i sanat›n›n gençler aras›nda yayg›nlaﬂt›r›lmas›yla
olas›” fikriyle harekete geçildi. Proje kapsam›nda
dünya lületaﬂ› rezervlerinin %70’lik ve en kaliteli k›sm›na sahip olan Eskiﬂehir’de atölye çal›ﬂmalar› düzenlendi. Talat Ürersoy, Muharrem Y›lmaz, Ertu¤rul
Cevher, Fikri Baki Çetinkaya, Erdo¤an Ege, Salim
ﬁener e¤itmenlerimiz oldu.
Lületaﬂ› 300 y›l boyunca Avusturya’ya ham olarak ihraç edilmiﬂ. Dolay›s›yla Avusturya ile kültürel
ve ekonomik ba¤lar› bulunmakta. Lületaﬂ› iﬂlemecili¤i mesle¤inin gelece¤e taﬂ›nmas›, lületaﬂ› gibi kültürel bir miras› paylaﬂan bu iki ülke için de çok önemli. Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft
Üniversitesi’nden ortaklar›m›zla birlikte bu önemli
kültürel miras›n bilincinde hareket ettik. Proje çerçevesinde lületaﬂ› ustas› olma potansiyeline sahip, Eskiﬂehir’de yaﬂayan 16 - 25 yaﬂ aras›nda olan ve olanaklar› k›s›tl› gençlere, profesyonel lületaﬂ› ustalar›
ve alan›nda deneyimli e¤itmenler taraf›ndan atölye
çal›ﬂmas› ﬂeklinde e¤itimler verildi. Yine program
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çerçevesinde Avusturyal› ortaklar›m›z lületaﬂ›n› tan›y›p, lületaﬂ›n›n ç›kar›ld›¤› köyleri, ocaklar› ziyaret ettiler. Paralel olarak hedef kitlemiz olan lületaﬂ› iﬂlemecili¤i konusunda yetenekli ve olanaklar› k›s›tl›
gençlerimizden Ekrem Aktaﬂ, Emrah Tunçer, Gökçe
Demir, Görkem Y›lmaz, Neﬂet Aktaﬂ, Ruhi Soyal,
Serkan ﬁengül, Ufuk Bolat, Ziya Kurt ve proje tak›m›m›zdan baz› arkadaﬂlar›m›z Avusturya’ya giderek
bu ortak kültürel miras›n oradaki etkilerini incelediler. (16-25 yaﬂ aras›, olanaklar› k›s›tl› gençler için
haz›rlanan bir Eylem 3-A¤ Kurma projesi olan projemizde, e¤itim alan gençlerden dördü, olanaklar›n›n
k›s›tl› olmas› (!) nedeniyle vize alamad› ve projenin
Salzburg aya¤›na ne yaz›k kat›lamad›lar.) Gençler,
Avusturya Salzburg’da bir hafta boyunca çeﬂitli müzeleri ve tarihi mekanlar› ziyaret ettiler. Avusturyal›
sanatç›lar taraf›ndan yap›lan antika lületaﬂ› eﬂyalar›
inceleme f›rsat› buldular. Proje tak›m› ve gençler, FH
Salzburg Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirilen bir toplant›ya da kat›ld›lar. Toplant›da bugüne kadar Eskiﬂehir’de lületaﬂ›na dair neler yap›ld›¤›, lületaﬂ›n›n ç›kar›l›ﬂ›, iﬂleniﬂi, sorunlar› aktar›ld›. Ayr›ca proje kapsam›nda neler yap›ld›¤› ve elde edilen tüm bilgiler FH
Salzburg Üniversitesi’yle paylaﬂ›ld›. Üniversite, Lületaﬂ› Projesi’nden elde edilen bilgilerle yeni bir proje
haz›rl›¤› içine girdi. Önümüzdeki günlerde projenin
kesin çizgileri belli olacak.
Salzburg ziyaretinin ard›ndan proje tak›m› ve ka-

Moseley Çal›ﬂtay›
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Fizik Bölümü, Dünya Fizik Y›l› Etkinlikleri kapsam›ndaki uluslararas› kat›l›ml› “Moseley Çal›ﬂtay›”n›,
29 Eylül-1 Ekim tarihleri aras›nda, ÇOMÜ Terzio¤lu Kampüsü Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂtirecek. Prof. Dr. Mehmet Emin Özel ve çal›ﬂma arkadaﬂlar› taraf›ndan organize edilen çal›ﬂtaya yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndan birçok biliminsan› ve fizikçi kat›lacak. Çal›ﬂtayda iﬂlenecek konularsa ﬂu baﬂl›klarda
toplanm›ﬂ: “Moseley’in Hayat› ve Bilime Katk›lar›”,
“Moseley’den Bu Yana X-›ﬂ›n Kristalografisi”, “Kuantum Fizi¤ine Katk›lar›”, “Periyodik Tablodan Kuarklara: Maddenin Yap›s›”.
‹lgilenenler için: Web: http://physics.comu.edu.tr/moseley
e-posta: moseleytr@yahoo.com,
okocahan@comu.edu.tr (Özlem Kocahan)
btk_arif@yahoo.com
(Arif Solmaz)
Tel: (286) 218 00 18 - 1845 Faks: (286) 218 05 33

Atom-Molekül ve Çekirdek
Sistemlerinin Yap›lar› ve
Spektrumlar› Çal›ﬂtay›
Biliminsanlar›, 19. yüzy›l›n sonunda, fizik hakk›nda bilinmesi gerekenlerin ço¤unu ö¤rendiklerine inan›yorlard›. Aralar›nda fizi¤in gelece¤inden
kuﬂku duymayan yoktu. Newton’un hareket yasalar› ve evrensel çekim kuram›, Maxwell’ in elektrik
ve manyetizmay› birleﬂtiren kuramsal çal›ﬂmalar›,
termodinamik yasalar› ve kinetik kuram pek çok
olay› aç›klamada oldukça baﬂar›l›yd›. Bununla birlikte 20. yüzy›lda büyük devrimler fizik dünyas›n›
derinden etkiledi. Einstein 1905’te göz al›c› özel
görelilik kuram›n› fizik dünyas›na arma¤an etti.
Einstein o günlerin heyecan›n› “yaﬂamak için ola¤anüstü bir zamand›…” sözcükleriyle ifade ediyordu. Fizikte baﬂka bir devrim 1900 ile 1930 aras›nda oldu. Planck 1900’de kuantum kuram›n›n
temel düﬂüncelerini ortaya att›. Bu yeni dönem,
kuantum mekani¤i denen daha genel bir düzenin

t›l›mc› gençler, Avusturya proje tak›m›yla Eskiﬂehir’e
geri döndüler. FH Salzburg Üniversitesi proje tak›m›na öncelikle Eskiﬂehir ve Anadolu Üniversitesi tan›t›ld›. Ard›ndan “Lületaﬂ› Müzesi”, lületaﬂ›n›n ç›kar›ld›¤› köyler, ocaklar ve lületaﬂ›n›n iﬂlendi¤i atölyeler
gezildi. Avusturyal› kat›l›mc›lara Eskiﬂehir’de lületaﬂ›
ad›na neler yap›ld›¤› görsel olarak aktar›ld›.
Projenin son aya¤›, Avusturya proje tak›m›n›n da
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen sempozyum program› oldu. Sempozyum, tan›t›m›n›n ard›ndan, birinci oturumla baﬂlad›. Bu oturumda lületaﬂ› konusunda bilgilendirme yap›ld›. Oturum Baﬂkan› Doç. Dr. Ertu¤-

rul Algan yönetiminde, “Lületaﬂ›n›n Sanayide Kullan›m›” Doç. Dr. Eyüp Sabah, “Lületaﬂ›n›n Oluﬂum
Aﬂamalar› ve Özellikleri” Doç. Dr. Selahattin Kadir,
“Geleneksel El Sanatlar› ‹çerisinde Lületaﬂ› ‹ﬂlemecili¤i” M. Tekin Koçkar, “Lületaﬂ›n›n Sanatsal Yönü”
ﬁahabettin Tosuner taraf›ndan anlat›ld›. Son olarak
da Oturum baﬂkan› Doç. Dr. Ertu¤rul Algan “Lületaﬂ› ‹ﬂlemecili¤inde Yeni Yaklaﬂ›mlar” konusunda bilgi
verdi. Sempozyumun ikinci bölümü tart›ﬂma oturumu olarak gerçekleﬂtirildi.

ça¤› oldu. Bu yeni yaklaﬂ›m atom, molekül ve çekirdeklerin davran›ﬂ›n› aç›klamada oldukça baﬂar›l›yd›.
Do¤ay› anlamam›zda her iki düﬂüncenin de derin etkileri oldu. Bu kuramlar, atom fizi¤inde, çekirdek fizi¤inde ve yo¤un madde fizi¤inde yeni geliﬂmelere ve kuramlara esin kayna¤› oldular. Bu konular üzerinde çal›ﬂmalar›n› sürdüren çeﬂitli biliminsanlar› “Dünya Fizik Y›l›” nedeniyle Çanakkale
On Sekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. ‹srafil
Hüseyin baﬂkanl›¤›ndaki araﬂt›rma gurubunun düzenledi¤i ‘Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin
Yap›lar› ve Spektrumlar›’ konulu ulusal çal›ﬂtayda
bir araya gelerek çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verdiler. Türkiye’nin çeﬂitli üniversitelerinden davet edilen kat›l›mc›lardan, ça¤r›l› konuﬂmac›lar ve konular› ﬂöyleydi: ﬁakir Erkoç (ODTÜ) “Atomlarda Rezonanslar”, Fevzi Köksal (OMÜ) “Paramanyetik Maddelerin Elektron-Paramanyetik Yöntemi ile ‹ncelenmesi” ve Sevim Buluç (‹Ü) “Moleküliçi ve Molekülleraras› Etkileﬂimlerin Titreﬂimsel Spektroskopi ile
‹ncelenmesi”.
‹ki gün boyunca süren çal›ﬂtay›n sonunda ﬂu genel de¤erlendirme yap›ld›: “Bugünün teknolojisinin
temeli, kuantum ilkeleri ve maddenin kuantum do¤as›n›n anlaﬂ›lmas› üzerine kurulmuﬂtur. Toplumumuzun, bilgisayarlar› ve elektronik iletiﬂimi olanakl› k›lan kuantum fizi¤ine dayanan devreler olmadan
yaﬂamas› ya da bir kimya mühendisinin moleküllerin mikroskobik yap›s›n› bilmeden yeni moleküller
oluﬂturmas› art›k düﬂünülemez. Mühendisler köprüler yapmay› sürdürürken, bu köprüler kendilerini
oluﬂturan malzemelerin mikroskobik davran›ﬂlar›n›n anlaﬂ›lmas› üzerine ve elektronik temellere dayanan bilgisayarlar yard›m›yla yap›lmaktad›r. Kuantum mekani¤i düﬂüncelerinin pek çok alana nas›l
uyguland›¤›n› ö¤renmeyi sürdürüyoruz. Bu ba¤lamda kuantum mekanik yasalar› “kuantum kimyas›,
kuantum biyolojisi – biyokimyas› (genetik-DNA’n›n

yap›s›), kuantum nörolojisi, kuantum eczac›l›¤›
(hastaya özel ilaç dizayn›..) ve kuantum astrofizi¤i
alanlar›nda yükseliﬂini sürdürüyor ve bu dünyada fizikçilerin yapaca¤› çok ﬂey var. Kuantum dünyas›na
yolculuk ›ﬂ›k h›z›nda devam ediyor. Bu alanda çal›ﬂmak isteyen fizik ö¤rencileri de bu h›za ayak uydurduklar› takdirde s›k›nt› çekmeyecekler. Tabii bu
iﬂin zorluklar›n› da dikkate alarak.”
Arif Solmaz / BTK Çanakkale Muhabiri

(Yok Olan Bir Mesle¤in Son Temsilcileri-Lületaﬂ› Projesi hakk›nda tüm
bilgi ve foto¤raflar için; www.luletasiprojesi.org)

RF ve Mikrodalga Ölçümleri
Bu y›l birincisi düzenlenecek olan “1. RF ve
Mikrodalga Ölçümleri Ulusal Çal›ﬂtay›”, 26 - 28 Eylül tarihleri aras›nda TÜB‹TAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde (UME) yap›lacak.
Çal›ﬂtay, Türkiye'deki RF ve mikrodalga sanayiinin, önümüzdeki
y›llarda yapmas›
gereken at›l›mlar›
belirlemek amac›yla yürütülen çal›ﬂmalar›, mümkün
oldu¤unca geniﬂ
bir perspektiften
bakarak ayr›nt›l›
olarak tart›ﬂmak
hedefiyle düzenleniyor. Sanayiyi ve buna destek
olan TÜB‹TAK UME'yi bu perspektife haz›rlamak;
sanayi taraf›ndan uygulanabilecek öncelikli teknolojileri tan›tmak ve yol haritalar›n› ortaya koymak, sanayicilerimize yat›r›m kararlar›nda ve uzun dönemli ﬂirket stratejilerini belirlemede önemli rekabet
avantaj› kazand›rmak ve radyo frekans (RF) ve mikrodalga konusunda bir "Ulusal Teknik Komite"
oluﬂturmak çal›ﬂtay›n di¤er amaçlar›n› oluﬂturuyor.
‹lgilenenler için: Dr. Erkan Danac›
TÜB‹TAK UME TÜB‹TAK Gebze Yerleﬂkesi Pk 54 Gebze Kocaeli
Tel: (262) 679 50 00 / 4550-4553-4501 Faks: (262) 679 50 01
e-posta: rfmd_uc@ume.tubitak.gov.tr http://www.ume.tubitak.gov.tr/meeting/emd/EMDworksho
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TÜbitak’›n DO⁄A E⁄‹T‹M‹
PROJES‹ TAMAMLANDI
‹zmir Muhabirlerimiz Fatih Bozyi¤it ve Efe Güçlüer, TÜB‹TAK-ÇAYDAG ve Kastamonu Valili¤i
‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü iﬂbirli¤i ile 18 Temmuz - 8 A¤ustos tarihleri aras›nda, iki dönem
halinde gerçekleﬂtirilen “Küre ve Ilgaz Da¤lar›nda Ekoloji Temelli Do¤a E¤itimi” projesine
kat›ld›lar. Muhabirlerimiz, baﬂar›yla tamamlanan bu projeyi tan›t›yorlar ve hem de proje
kapsam›nda edindikleri izlenimleri aktar›yorlar. Fatih konuyla ilgili olarak Kastamonu Valili¤i ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü ﬁube Müdürü Dr. ‹smail Menteﬂ ile bir röportaj da yapt›.

TÜB‹TAK-ÇAYDAG ve Kastamonu Valili¤i ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü iﬂbirli¤i ile 18 Temmuz - 8
A¤ustos tarihleri aras›nda, iki dönem halinde gerçekleﬂtirilen Küre ve Ilgaz Da¤lar›nda Ekoloji Temelli Do¤a E¤itimi projesi tamamland›.
Proje çerçevesinde kat›l›mc›lara önce genel bilgiler verilerek, çevreye bak›ﬂ aç›s›n›n oluﬂturulmas›
sa¤land›. Ard›ndan bu bilgiler sahada uygulama
yoluyla pekiﬂtirildi. Ayr›ca günümüzde insan›n do¤ay› istedi¤i ﬂekilde, düﬂüncesizce kullanmas› ve iﬂi
bittikten sonra sanki bir daha kendisine gerekli olmayacakm›ﬂ gibi tav›r tak›nmas› da akl›m›z› kurcalamaktayd›. Bu ba¤lamda daha yeni milli park ilan
edilmiﬂ bu yörenin halk›n›n düﬂüncelerini ö¤renmek
için araziye ç›kt›k ve “Azdavay-P›narbaﬂ› Su¤la Yayla ﬁenli¤i” ve “Cide ilçesi Loç Yöresi Birlik Günü”
ne kat›ld›k. Burada do¤ayla birebir iliﬂkisi olan insanlarla görüﬂtük. Gözlemlerimiz sonucunda; bu yörenin insan-do¤a etkileﬂimine örnek teﬂkil edebilece¤i kan›s›na ulaﬂt›k. Çünkü ilgili kurum ve sivil toplum örgütlerince halka gerekli e¤itim verilmiﬂ, hatta halk daha önce milli park ilan edilen yerlere götürülmüﬂ ve bizzat bu alanlar› görmeleri sa¤lanm›ﬂt›. Ayr›ca insanlar ekoturizm hakk›nda bilgilendirilmiﬂ, bu do¤al hayat›n ve ormanlar›n korunmas›-geliﬂtirilmesi sonucunda kendilerinin de ekonomik aç›dan geliﬂebilecekleri anlat›lm›ﬂt›. Bu tip ﬂenlik ve
birlik günleriyle de her y›l di¤er illerde bulunan akrabalar ve hemﬂehrilerle buluﬂma, ormanl›k sahalarda yap›lmaktayd›. ‹nsan›n do¤ay› yok etmeden nas›l
kaliteli ve nitelikli yaﬂad›¤› konusunda kendi aralar›nda fikir al›ﬂveriﬂini bu tip günlerde yapt›klar›n›
ö¤rendik. Ayr›ca bu durum çevre-kültür iliﬂkisi içerisinde çevre-insan etkileﬂiminin de olumlu yüzünü
göstermekteydi.
Dünyan›n 4. büyük ma¤aras› aday› olarak gösterilen Ilgarini Ma¤aras› t›rman›ﬂ›ndaysa bu yörenin
karstik kayal›k yap›s›n› ve bu yap›n›n içinden her f›rsatta f›ﬂk›ran a¤aç formlar›yla karﬂ›laﬂt›k. Öyle ki
kaya yap›s›n›n içinden toprak olmadan yetiﬂmiﬂ
a¤açlar ve henüz kabu¤unu k›r›p özgürlü¤e koﬂmaya çal›ﬂan fidanlar mevcuttu. ﬁimﬂir ormanlar›n›n
geçit vermez dallar› aras›nda ilerlerken, yürümeyi
bile yer yer olanaks›z k›lan Karadeniz ormanlar›, yine insano¤lunun iﬂbirli¤i, yard›mlaﬂmas› ve zekâs›yla, içinde yeni yeni patikalar oluﬂturmaktayd›. Ma¤araya ulaﬂt›¤›m›zda d›ﬂ ortam s›cakl›¤› 30 derecedeyken, iç ortamda bunun 16 dereceye kadar düﬂtü¤ünü gözlemledik. Ma¤ara içinin do¤al bir buzdolab› olmas›, içinde gezen insan›n kendine gelmesini sa¤l›yordu. Ayr›ca bu ma¤aran›n 400 metre derinli¤inde bulunan ilk insanlara ait yap›lar da bir
hayli ilgimizi çekmiﬂti.
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Benzer bir t›rman›ﬂ da Valla Kanyonu taraf›na
gerçekleﬂtirilmiﬂti. Yine gitti¤imiz bu güzergahta
vahﬂi yaﬂam›n el de¤medi¤i alanlarla karﬂ›laﬂm›ﬂt›k.
Bizler de çevreciler olarak do¤al yaﬂama en alt düzeyde ve en az miktarda zarar verme düﬂüncesiyle
ilerledik. Bu nedenle yer yer sessizlik içerisinde yürüdük. Gerçekten e¤itilmiﬂ insan›n, çevresi için son
derece yararl› oldu¤unu buradaki gözlemlerimizle
de tespit ettik. Önceden e¤itilmiﬂ yöre insanlar›na,
girmenin ve kesimin yasak oldu¤u alanlara girmemeleri söylendi¤i zamandan bu güne kadar kimsenin bu yasa¤› delmedi¤ini ö¤rendik. Milli park ilan
edilmeden önce yer yer a¤açs›z ve bitki örtüsüz olan
bu yerin, ilan›n 3. - 4. y›l›nda yeﬂilin binbir tonuyla
örtüldü¤ünü gördük. Demek ki insan, bitki örtüsü
konusunda birinci düzeyden etkili bir faktördü. Do¤an›n, kendi baﬂ›na b›rak›ld›¤› zaman kendi kendine
yetebilen, canl›, dinamik ve etkileﬂimli bir durum ald›¤›n› gördük.
Projenin di¤er bir basama¤› da bunlara z›t bir
bölgeydi. S›ra Ilgaz Da¤›’yd›. Ilgaz Da¤lar›na t›rman›ﬂ›m›z s›ras›nda ﬂimﬂir, porsuk, gürgen, meﬂe, göknar, karaçam, ormangülü, Türk fesi, al›ç, rubus, sarmaﬂ›k, çan çiçe¤i gibi türlerle karﬂ›laﬂt›k. 2500 metrede bile hâlâ yer yer çam formlar› gözlenmekteydi.
Ilgaz Da¤›’n›n alpin zon tabakas›ndaysa bu sefer hal› gibi önümüze serilmiﬂ kekik, gelincik, papatya, y›ld›z çiçe¤i, mad›mak, peygamber çiçe¤i, sar› centiyon gibi çeﬂitli bitkiler bizi karﬂ›lamaktayd›. Bak›,
rüzgâr, s›cakl›k ve di¤er faktörler nedeniyle art›k bu
noktadan sonra baﬂlayan ‹ç Anadolu bölgesi ne
yaz›kki Ilgaz Da¤›’n›n ön yüzündeki zenginli¤i içermemekteydi.

Sonuç olarak, do¤a canl› - cans›z tüm etkilerle
birlikteydi; ancak insa, bu ba¤lamda en önemli etkiye sahipti. Bu nedenle öncelikle bu insanlar›n gerekli konular hakk›nda e¤itilmesi gerekiyor. Ard›ndan
etkili bir planlama ve do¤a için gecesini gündüzüne
katarak çal›ﬂmay› kabul eden insanlarla Anadolumuz tekrar eski günlerine dönecek. ‹ﬂte bu yörede son 10 y›ld›r etkili bir ﬂekilde çal›ﬂan Kastamonu
Valili¤i ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü ﬁube Müdürü
Say›n Dr. ‹smail Menteﬂ ile Bilim ve Teknik Kulübü
ad›na bir röportaj da yapt›k.
BTK: Projenin kimli¤i ve verilen e¤itimin amac› ne?
‹M: Kastamonu ilinde ilk kez uygulanmakta olan
‘Ekoloji Temelli Do¤a E¤itimi’ projesi, Kastamonu Valili¤i ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü ile TÜB‹TAK iﬂbirli¤ince yürütülen bir proje. Projenin bütçesi tamamen
TÜB‹TAK taraf›ndan karﬂ›lan›yor. Proje Ilgaz Da¤› ve
Küre Da¤lar›’n›n yak›n çevresinin sahip oldu¤u do¤al
ve kültürel de¤erlerin e¤itim amaçl› kullan›larak do¤a
koruma ve çevre bilincinin art›r›lmas›n› amaçl›yor.
Her ikisi de milli park olan bu iki da¤l›k bölgenin do¤al ve kültürel kaynaklar›n›n bu ekoloji temelli e¤itim
çerçevesinde anlat›lmas› ve tart›ﬂ›lmas› öngörülmekte. An›lan bölgelerin Da¤ Alanlar› Yönetimi çerçevesinde kullan›lmas›n›n yöntemleri de bu e¤itim projesinde tart›ﬂ›lacak. Proje kapsam›nda gerçekleﬂtirilecek e¤itimle; insan›n do¤an›n bir parças› oldu¤u, akl›n insana verdi¤i güçle ona salt egemenlik kurarak
tek yanl› yararlanman›n sürdürülebilir olamayaca¤›,
ancak olaylar›n do¤ada neden-sonuç iliﬂkisi içinde
sorgulanmas›n›n insan›n çevre bilincinin geliﬂmesinde
yararl› olmas›n›n yan› s›ra do¤a üzerinde yap›lacak
mühendislik projelerinin de sürdürülebilir olmas›na
hizmet edece¤i öngörülüyor.
BTK: Ilgaz ve Küre da¤lar›nda insan-do¤a etkileﬂimi hakk›ndaki gözlemleriniz neler?
‹M: Küre Da¤lar›n›n co¤rafi yap›s›n›n getirdi¤i
güçlükler ve bölge insan›n uzun y›llardan bu yana
ekonomik nedenlerden dolay› göç etmesi biyolojik
çeﬂitlili¤i olumlu yönde etkiledi. Özellikle yaban hayat› populasyonunda kayda de¤er art›ﬂlar meydana
geldi. Oysa Ilgaz Da¤lar› için ayn› de¤erlendirmeyi
yapmak oldukça zor. Özellikle Ilgaz Da¤› Milli Park›n›n baz› bölümlerinde yanl›ﬂ rekreasyonel kullan›m sonucu bozulmalar sözkonusu. Di¤er yandan ormanc›l›k çal›ﬂmalar›ndaki uygulamalarda Ilgaz Da¤›’nda istenmeyen sonuçlar ortaya ç›k›yor.
BTK: Bu yörenin endemizm aç›s›ndan önemi ne?
‹M: Ilgaz Da¤› ayn› zamanda bir geçiﬂ zonu özelli¤i taﬂ›makta. Dolay›s›yla endemizm aç›s›ndan da
önemli bir alan. Küre Da¤lar›ysa endemizm aç›s›ndan Ilgaz Da¤lar› kadar zengin olmasa da tür zenginli¤i ve bakir yap›s›yla dikkati çekiyor.
BTK: Çal›ﬂmalar›n›z›n bölge halk› üzerindeki etkisi?
‹M: Do¤a koruma bilinci anlaml› bir ﬂekilde
art›yor. Taraf›m›zca gerek kamu kuruluﬂu gerekse
sivil toplum kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla yap›lan e¤itim
çal›ﬂmalar›n›n halktaki pozitif bak›ﬂta büyük rol oynad›¤›n› söyleyebiliriz.
BTK: Son y›llarda insanlar deniz, sahil turizminden kaç›p yayla turizmine do¤ru yönelmekte, bunun
kökeninde yatan neden ne olabilir?
‹M: Teknolojik geliﬂmelerin sundu¤u olanaklar
ve kent yaﬂam›n›n verdi¤i stres, do¤aya ilgiyi
art›r›yor.
Katk›lar›ndan dolay› Say›n Selda Çakal’a ve Say›n Bilal ﬁahin’e teﬂekkür ederiz.

