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TBAM SHIMADZU TEKNiK IŞBIRLiGI ANLAŞMASI 

Anadolu Üniversitesi ile Japon Shimadzu 

firma s ı arasında Teknik i şb irl iğ i 
Anlaşmas ı imza l a ndı. An l a şmaya göre, 

Üniversitede kurulacak üç adet modern 

ana liz cihazının kullanım ha kkı bir y ı l 

süreyle bedelsiz olarak Anadolu Üniver

sitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve ilaç 

Araştırma Merkezi (TBAM)'ne devredildi. 

An laşma süresince TBAM, Shimadzu 

fi rmasına ve firmanın Türkiye temsilcisi 

inceka ralar şi rketine bilimsel ve teknik 

destek sağ layacak. Taraflar cihaz i a rın 

k ull a nımı konusunda ortak seminerler 

düzenieyecek ler. 

Yenilenebi lecek a n laşma çerçe-

vesinde, her yı l TBAM'a firmanın üretti ğ i 

son model analiz cihaz i a rının kurulması 

mümkün olacak. 

Piyasa değe r i yaklaş ı k 200.000 dolar 

olan ve her türlü kimyasal analizi en has

sas bi çimde yapabilen üç c ihazın 

TBAM' ın araştırma-geliştirme kapasitesi-

ni güçlendirmesi bekleniyor. 

TBAM'ın sahip o lduğu u lu s l araras ı 

prestij ve saygının bir ispatı olarak 

görülen an laşmay ı Anadolu Üniversitesi 

ad ına Rektör Prof.Dr. Engin Ataç, 

Shimadzu ad ına firman ı n Orta Doğu 

Bölge Temsi lcisi Bay H.Tsuj i ve incekar

alar adına f i rmanın Yönetim Kurulu 

Başkanı Atti la incekara imzalad ı. 

TBAM Müdürü K.Hüsnü Can Başer , 

anlaşmanın iki y ıl süren görüşmelerin 

ürünü o lduğunu söyledi ve bu -t ip 

an laşmanın ülkemizde ilk kez uygula 

maya koyulduğunu sözlerine ekledi. 

1998 Ek im ay ı başında TBAM 

binasında kurulan ve Anadolu Üniversite

sine hiçbir mali yükümlül ük getirmeyen 

gaz kromatografisi, yüksek basınç l ı s ıvı 

kromatografisi ve gaz kromatografisi/ 

kütle spektrometrisi sistemlerinin tüm 

itha lat, bakım ve sigorta masrafları 

Shimadzu ve incekaralar firma l arı nca 

karşı lanacak. 

Anadolu Üniversitesi ile Japon Shlmadzu (Irması ve (lnnanın Türkiye temsilcisi 

incekaralar Ltd. Şti. arasında imzalanan anlaşma gereği dQzenlenen eğitim seminer

/erinin ikincisi 15-16 Temmuz 1999 tarihlerinde TBAM'da yapıldı. Öncelikle Tarım 

Bakanlığı olmak üzere muhtelif resmi ue llzel kuruluşlardan 40 teknik elemanın 

katıldığı seminerde Yüksek Basınçlı Sıuı Kromatogra(lsl ve Gaz Kromatogra{isi/Kütle 

Spektrometrisi teknikleri hakkında bilgiler verildi ve (Irmanın en yeni HPLC ve 

GC/MS sistemleri tanıtıldı. Bu vesileyle katılımcılar TBAM'ın modern imkanlarını da 

görme fırsatı buldular. Aynı anlaşma çerçevesinde dQzenlenen seminerierin ilki 1 O-ll 

Haziran 1999 tarihlerinde yine TBAM'da yapılmıştı. 
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Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer 

Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromalik Bitki ve ilaç Araştırma Merkezi (TBAM) , 26470 Eski şehir 

Daveti top l a ntının bir hafta öncesinde 

a lmıştım . Öyle bir za manda ge lmişti ki bir 

gün sonra 

Komisyonu 'nun 

Drog lar Uzman 

Avrupa Farmakope 

13B no' lu Bitk ise l 

Grup Toplant ı s ın a 

k atılmak üzere Fransa' nın Strazburg 

ulus l araras ı Bilim ve Yüksek Teknoloji 

Merkezi (ICS) ile B i rl eşmiş Milletler Sına i 

Ka l kınma Teşk i l at ı (UNIDO) ta ra fı ndan 

destekleniyordu . Sunacağ ım bildirinin 

ad ını top l a ntının temasına uygu n olsun 

diye "Uçucu Yağ l a rın Pazarlama 

Stratej ileri" olarak seçtim. 

şehrine hareket edecek- r------------ı *** 
tim. Acele cevap isteniy

ordu. Sekrete rime 

Ankara'daki Çin Büyükel-

ç i l i ği ni bağlamas ını 

söyledim. Zira, o gün vize 

alamazsam Çin 'e gide

mezdim. Yeş il pasaport 

sahipl eri iç in bir aya 

kada r vize mecburiyetinin 

o l madığını öğ renince 

hemen bi l gisaya rın başına 

geçtim ve Çin 'e 

"Geliyorum!" diye e-mail 

çektim . Konuşma metni

mi a rtık Strazburg 'da haz ırlayacaktım . 

*** 
Topla nt ı Çin ' in Pekin (Beijing) 

şeh rinde kurulu Çin Bi limler 

Akademis inin Tıbbi Bitki Ge li şt i rme 

Ensti tüsü (IMPLAD) 'nde 24-26 May ı s 

1999 tarihlerinde yap ıl acaktı. "Tı bbi ve 

Aromatik Bitkil erden Endüstriyel 

Yararlanma için i ş Ya ratımı " isimli work

shop ita l ya' nın Trieste şehrinde kurulu 

Strazburg dönüşü eve 

gitmeden önce TBAM'a 

uğradım. Hafta içinde fa k

sla yo ll am ı ş o lduğum 

konuşma metni bilgisa 

yara giri l m i şti ve Temel 

(Dr.Temel Özek) ile bir lik 

te renkli tepegöz say

damla rını h azır l ayıp saba 

ha karşı 2.30 sularında 

eve vardım. O akşam 

istanbu ldan Türk Hava 

Yollarının duraks ı z seferi 

ile Pekin 'e uçacaktım. 

*** 
Türk Hava Yolları Pekin'e tarihi ilk 

seferin i iki gün önce 19 Mayıs günü 

ya pmıştı. Bu 2. uçuşuydu. Ancak, her

halde ilk ticari seferi diye olsa gerek tüm 

yolculara "ilk Uçuş Sertifikas ı " dağıtı l dı. 

A ltı Türk televizyon kuru luşunun muhabir 

ve kameramanl a rı da uçaktaydı. Yol 

boyunca za man za man çek im yaptı lar. 

Bu seferi iyice belgelemek i stiyorlardı 
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besbelli. Uçuş 8 saatten fazla sürdü ama 

rahat bir yolculuktan sonra sabah saat 

9'da Pekin'e vardık. 

Toplantı Yazl ı k Saray ın o lduğu semtte 

IMPLAD'a ya kın bir otelde yapıl ı yordu. 

Uzman olarak benden başka 

Hindistan'dan Jammu-Tawi'deki Bölgesel 

Araştırma La boratuvarı (RRL-Jammu) 

Müdürü Prof.Dr.S.S.Handa, Hindistan 

Sağlık Bakanlığın ın Geleneksel Tedavi 

Sistemleri Müdürü Dr.Sharma, ingiltere'

den Kew Botan ik Bahçelerinde yeni kuru

lan Çin Drogları Teşhis Bölümü yetkilisi 

Dr.Christine J.Leon, isveç'ten lnBio 

Araşt ırma Şirketi Müdürü ve Uppsa la 

Üniversites i Eczac ılı k Fakü ltesinde 

Farmakognozi öğretim üyesi Prof.Dr.Jan 

Bruhn, Taiwan'dan Dr.Chiu Shen Hiu ile 

Hong Kong Çin Üniversitesinden Bayan 

Dr. Min Zhu çağrılmı ştı. Ayrıca, Çin'in 

muhtelif şehirl e ri ndeki Eczac ıl ık 

Okullarından ve endüstriden konuşmacı 

ve dinleyic it erin katıl ı mıy l a top l antı 

yapıldı. Pazar gününe kadar 

kalacağımdan IMPLAD Müdürü Prof.Shilin 

Yang benim için dolu dolu bir program 

hazırlamıştı. Programda Pekin Botanik 

Bahçesin in gezilmesi, Geleneksel Çin 

Tıbbı uygulama l arı yapan büyük bir has

taneyi ziyaret ve Pekin Tıp Üniversitysi 

Eczacı l ık Bilim leri Fakültesinde bir kon 

ferans vermek de vardı. 

*** 
Bu ben im Çin'e 3. gelişimdi. ilki 1988 

y ı lında O zamank i Rektörümüz ş imd i nin 

Eskişeh i r Büyükşehir Belediye Başkan ı 

Prof. Dr. Yı lmaz BüyÜkerşen ile olmuştu. O 

\~TAB BÜLTENi 2/ 2000 

gezide IMPLAD'dan başka Pekin ve 

Tianj in şehi rle rindek i gelenekse l Çin 

tıbb ı y l a ilgili enstitü , fabrika ve eczaneleri 

gezm i şt i k. Maa'nun on yı l süren kültür 

devrimine yeni son verildiği için etrafta 

büyük bir serbesti duygusu hakimdi. 

Sokakta gezerken Çinli gençler yan ım ıza 

gelip birkaç kel ime ingilizce 

konuşabilmek için can atıyorlard ı. Sanki 

komünist Çin'e moral pompa lanm ı şt ı . 

Herkesin yüzü gülüyordu. Herkeste büyük 

bi r iy imserlik havası hakimdi. Bu tabioyu 

görünce, Çin'in on yıl içinde Asya'nın en 

büyük ekonomik ve sına i gücü o lacağ ı 

tahminin i yapm ı şt ı m. 

Çin'e ikinci ge li şim Tian an Men olay

l arının sonras ı na, 1991 y ıl ına rastlam ı ştı. 

Sağ lı k Bakan lığından Müsteşar Yardımcısı 

Prof.Dr. Ferhan Özer, ilaç ve Eczacılık 

Genel Müdürü Kema lett in Aka lın ile Türk 

ilaç işverenleri Sendikası Genel Sekreteri 

Sabahattin A lpan'dan o luşan bir heyet 

ha linde Çin Devlet ilaç idaresi (SPAC)'nin 

davetine icabet etmiştik. Çok iyi 

ağ ı r l anmış, Pekin, T ianj in , Şic i acuan, 

Şenyan ve Harbin şehirlerinde inceleme

ler yapmıştık. Bir y ıl önce. üniversiteli 

gençlerin biraz daha özgürlük için Pekin'in · 

en büyük meydanı olan ve etrafında 

Yasak Şeh ir (yani, eski Çin imparatorluk 

Sa rayı), Maa'nun anıt kabri ve Çin Halk 

Mecl isi (Parlamento)'nin bulunduğu Tian 

an Men meydanında Çin 'in henüz daha 

fazla özgürlüğe haz ı r olmad ı ğın ı n mesaj ı 

kan lı bir şekilde veri l mişti. ilk geli şimdeki 

izlenimlerim yerini ka ramsar bir tabloya 

bırakmıştı. Gerçek bir komünist Çin tablo-
_. 

TAB BÜLTENi 2J~OOO 

suydu bu ... Bunu rejimleri değişmeden 

önce Bulgaristan ve Romanyada da 

görmüştüm. Soğuk, donuk, gri renkli bir 

havayd ı o zaman Çin'e hakim olan. 

Aradan geçen 8 y ı lda ne olduysa 

o l muş Çin i nan ıl maz ölçüde ge l işme 

gösterm i şti. Pekin tanınmayacak ölçüde 

değişm i ş. Muazzam bir çevre yoll a rı. ağ ı 

Pekin 'i içten dıştan sarma lamış. Yüksek 

binalar şehre 21. yüzyıl havası veriyor. 

Araç sayısı katlanarak a rtmış, trafik 

sıkış ıklık la rı yaşanıyor. En önemlisi 

insanla rın yüzü yine gülüyor. Gözlerde 

umut yeniden okunuyor. Televizyonda 

25'i aşkın kanaldaki yayınla rın bizimkiler

den farkı yok. Sadece dil Çince. Tüm 

dünya marka l arın ı bulmak mümkün artık 

Çin 'de ve ülke h ız l a bir tüketim toplumu 

haline gelmekte ... Eskiden Pekin'de 

devlete ait ve sadece yabanc ı ların pasa 

portl a girebiirl i ği 11 Dostluk 11 mağazası 

va rken ş imdi süpermarket ve büyük 

mağaza l ar saymakta bitmiyor. Hepsinde 

de raflar tıklım t ı klım mal dolu. Rejim 

komün izm olsa da Pekin'in bu haliyle her

hangi bir batı başkentinden farkı yok gibi. 

Şanghay da böyle imiş. Hatta 

gel i şmen in Pekindekinden daha faz la 

o l duğunu öğrendim. Orası Çin'in iş 

merkezi. Ancak Çin 'de tüm yatırımlar 

Çiniiierin çoğunlukta olduğu doğuya 

yapılı yormuş. Bat ıda Uygurla r gibi 

azınlık l arın yaşad ı ğı bölgelerin hala geri 

ka l mışl ığ ı sürdü rdüğü söylendi. Bunu 

söyleyenler tabi i ki Çin li değ il. 

*** 
IMPLAD son gördüğümden beri 
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epeyce büyüyüp genişlem i ş. Bi r zaman

l a rın minik tıbbi ve aromatik bitkiler den

eme bahçesi ş imdi halka aç ı k büyük bi r 

botanik bahçesine dönüşmüş. O zaman

lar sadece s ı vı Ginseng ilaç l a rı üreten fab

rikan ı n yanında bi ri yabancı ortak lı iki 

yen i ilaç fabrika sı yükseliyor. Dört katlı 

yen i enstitü binasında yönetim birimleri 

ve laboratuvarlar ye r a lı yor. IMPLAD 

Müdürü Prof.Shilin Yang'ın haz ı rladığ ı Çin 

Drogları CD'sinin ilki piyasaya çıkmış 

bile. Herbaryum yerli bitki ler konusunda 

Çin'in en önemli kolieksiyanlarından biri

ni barındırıyor. Kültür bahçelerinin birinde 

hastaneler için taze t ı bbi ve aromatik bitki 

yetişti riliyor. Her sabah hasat edilen yeteri 

kadar bitki taze taze talep eden kliniklere 

yo llan ıyo r. Çin Hükümetinin a l d ı ğ ı bir 

karara göre her enstitü kendi gelirini 

sağ lamak zorunda. Devlet emeritüs pro

fesörterin maaşı dışında hiçbir mal i 

destekte bulunmama kararı a l mış. 

Haz iran 1999 sonuna kadar tüm 

araştı rma enstitülerinin devletin veya özel 

sektörün sanayi kuruluşlarıyla i şbi rli ğine 

gitmesi ve kendin i idame ettirecek parayı 

kazanması konusunda devlet çok cidd i. 

Bu yüzden enstitünün her bi rimi kendile

rine gelir getirecek arayışlar içinde. Bu 

i ş le r bu enstitü için yeni değ i l. Ku ru l uş 

y ıll arında da enstitünün geniş arazilerini 

tavuk çiftl i ği haline getirmiş l er. Hem 

tavukları ve yumurtal arı satarak gelir 

temin etmişler. hem de tavukların 

gübre l ediğ i topraklarda daha sonra bitki 

yet i şt i rmişler. Enstitünün şeref başkan ı 

Prof.Xiao Pei Gen bunu gururla an l at ıyo r . 
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Geleneksel Çin tıbbının kök lü bir 

geçmiş i var. Halen sadece Çin'de değ il , 

Çin as ıllı nüfusu barındıran Uzak Doğu 

Asya ülkelerinde, ABD'de ve Avrupa'da 

Çin ilaçla rı yayg ın şekilde kulla nılıyor. Yin 

ve Yan adı ver ilen birbirine zıt iki enerji 

kitlesinin dengede olm asıyla vücudun 

sağlıklı olduğu temel prensibine dayalı 

Çin tababeti su, ateş, toprak , hava gibi 

maddeler ile s ı cak/soğuk , kuru/ nemli gibi 

özelliklerin kullanımıy l a ha sta lıkl arı 

tan ımlıyor ve bitkileri de bu özell iklerine 

göre ni te lendiriyor. Hastal ığın tabialına 

göre uygun bitkiyi veya bitki karışımını 

kullanarak yin/yan dengesin i düzenliyor. 

Bunun sonucu hastal ı k ortadan kalk ı yor. 

Batı tıbbındaki gibi semptomatik değil, 

holistik bir tedavi uyguluyor Çin t ı bbı.. 

Çinl iler yeme, içme adetle rinden 

yatma/kalkma ve spor/ekze rsiz 

alışkanlık ianna kadar belli bir ge l eneğin 

gereklerini yerine getiri yor. Sa bahın erken 

saatlerinde şehir meydanlarına ç ı karsanız 

yüzlerce Çinlinin toplu halde veya tek tek 

Tai-Ç i yapt ığ ını görürsünüz. Kol ve 

bacakların çok yumuşa k, yavaş ve ritmik 

hareketlerle eğ i l ip bükülmesine daya lı bu 

ekıe rsizi n sadece vücudun değil aynı 

zamanda beynin ve dimağın da dengesini 

sağ lad ı ğ ına inan ı yo rl a r . Yollarda motorlu 

taşıtlar çoğa lmasına rağmen Çinli hala 

bisiklete biniyor. Bin lerce Çinlinin i şe 

gidip dönerken oluştu rduğu bisiklet kon

vayları Çin şeh i rlerinin a lı ş ılmı ş bir man

zaras ı. Çiniiierin zayıf ama çelimsiz olma

ma la rın ı n s ı rrı bu olsa gerek. 

TAB B~ÜLTENİ 2f.?poo . 

Pekin'in 200 km güneyindeki An Guo 

şehrine drog pazarı görmeye gideceğimiz 

söy l endiğinde doğrusu açık pazarda en 

çok 50-60 tezgahta veya yaygılar 

üzerinde s ınırlı say ıda droğun satıldığı bir 

paza r yerini düşlemiştim. Oraya varınca 

nas ıl yan ı ldı ğımı anladım . 

Sabah 6.30'da Dr.Lei ve Prof.Bruhn ile 

birlikte resmi bir arabay la otelden 

ay rıl dık. Hava çoktan aydınla nmı ş ve 

güneş kızgın yüzünü göste rmeye 

baş l amıştı. Pek in'in içinden geçip güneye 

gitmemiz gerekiyordu. Son on y ılda 

Pekin'de ya pılmış olan sayıs ız çevre yol

larından biri üzerinde şehri terketmeden 

önce bir sabahçı lokantasında Çin usulü 

kahva ltımı z ı yaptık. Tek y iye bildiğim 

biraz soya çorbas ı ile bizim tava çöreği 

benzeri hamurlu oldu. Para l ı karayolu 

Çin 'in uçsuz bucaks ız düzlüğünü milim 

yükselip alça lmadan geçerek güneye 

doğru akıyordu. K l ima lı arabada uça r

casına yol alıp üç saatlik bir yolculuktan 

sonra An Guo'ya vard ı k. Şeh i r geniş bul 

varlara sahip bir kaç yüz bin nüfuslu bir 

kent. 

Ya nım ıza mihmandar olarak ba y 

Zhang'i (Çeng okunur) ald ık. Kendisi 

drog ekstreleri üreten bir fabrikanın 

müdürü. Şehrin merkezinde büyük ve 

yüksek bir binan ı n önüne geldik. Binanın 

çevresinde epeyce hareket va rdı. içeri 

girdiğim izde gözlerime inanamad ım. Bu 

çok geniş kapalı alanda yüzlerce tezgahta 

binlerce bitkise l drog se rgilen iyordu. 

Sanki Çin ' in bütün geleneksel ilaç ham

maddeleri burada pazarlan ı yordu. Kuru ... 

TAB BÜLTENi 2/2000 

kökler, yaprakl ar, kabuklar, çiçek ler, 

odunlar, tohum ve meyva lardan yay ıl an 

kokular birbirine karışıya r ve h avay ı 

zeng inl eşti riyo rdu. Dijita l kamera mın 

küçük ekran ı dikkatlerini çektiğinde bir

den ilgi odağ ı ha line geliverdim. Aniden 

çok sa yıda Çinli hayra n ı m oluverdi. 

Etrafı mız sarıld ı ğından yavaş yavaş iler

ley ip tezgahl arın arasındak i yo l l a rı katet

tik. Eğer va rsa, Farmakognozi cenneti 

buras ı olma l ıydı. Yok yoktu. Fiyatiarsa 

Pekinde eczanelerde satılan l arı n çok 

a ltınday dı. Seçtiğ imiz drogları almaya 

ka lktığımızda bay Zhang "Ben sonra 

atırım. Burada cüzdanınızı çıkarlmayınil 

diyerek bizi uyardı. Muazzam yapının 2. 

katına çıktık. Burada pahalı bitkisel ve 

hayvansa l drogla r sa t ıl ıyordu. Yine 

yüzlerce tezgah ve üzerlerinde inci tozun 

dan geyik kanına , y ı l andan geyik peni

sine, ay ı sa frasından kap lumbağa 

ka buğuna ve irili ufak lı böceklere kadar 

hemen herşey sat ıl ıyo rdu. Her ka litede 

Kore ve Amerikan ginsengini bulmak 

mümkündü. Burada bir Çin drog ları 

u zmanı olmak için neler vermezdim. Belki 

de dünyadaki tüm hastalıkla rın çaresi bu 

binadayd ı. Yeterki neyi nasıl ve neyle 

karıştırıp a l acağın ı bil. Tezga hl a rın 

a ra sındaki yollarda iskarnbi l oyunu ve 

damina oynayan, örgü ören, çocuğunu 

emziren Çiniileri s ıkça görmek 

mümkündü. Gözlerimiz yeterince çekik 

olmad ığ ından iki Avrupa lı boya l ı kuş gibi 

meydandaydık. Herkesin ilgi odağıydık 

ister istemez. Belli ki buras ı yabanc ı l a rın 

her gün geldiği bir yer değ ildi. Binanın 

15 

dışında ise drogları hazırlama kta 

kullanılan boy boy demi r rendeler, pirinç 

havanlar, elekler, tek kefeli el terazileri, 

vs. satılıyordu. Ağ ı r olmasa lar gönül hep

sinden almak istiyordu . 

Şehir meydanının ortasına bir beyaz 

heykel dikmiş le r. Büyük bir ginseng 

kökünün dibinde tosun tosuncuk sağ lı k lı 

bir bebeği koşarken tasvir eden heykel 

şehri çok güzel sembolize ediyor. 

Heykelin önünde res im çekildikten sonra 

yakındaki drog işleme deposuna gittik. 

Burada 1 OOO'i aşkın Çin d roğu kurutulup, 

temizlenip, ayıklan ıp , paketlendikten 

sonra satı şa sunuluyor ve dünyanın her 

yerine ihraç ed ili yormuş. Bu fabrikanın 

y ıllık satı ş tutarı 20 milyon Yuan (2.5 

milyon dolar) m ı ş. 

Şehrin soka kla rında kurutulan droglar 

yayıl ı. Hemen her dükkanda drog 

sat ıl ıyor. Drogdan kasdım ilaç hammad

desi olan bitki k ı s ımları. Bu yüzden olsa 

gerek şehrin adı Türkçeye çevrildiğinde 

11 Drog Şehri 11 anlamında. Çinde mevcut 

dört büyük drog satı ş merkezinin en 

büyüğü imi ş bu şehir. Çin' in her 

tarafından getirilen ve yurt dışından ithal 

edilen droglar bu şehirde 

pazarlan ıyormuş. Bu şehir bence 

Farmakognozinin başşehri. 

*** 
Çinden güzel anı l a r l a, taze bilgi lerle ve 

yeni dostluk larla mutlu bir şe k il de 

ayrıldım. Nasip olur da tekrar bu ülkeye 

gelirsem, çok daha farkl ı ve geli şmiş bir 

Çin bulacağ ımdan şüphem yok. 

••• 


