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Editörden
Değerli Okuyucularımız;
Türkiye Kimya Derneği, Kimya ve Sanayi Dergisi beşinci sayısıyla sizlerin
karşısına çıkmanın mutluluğunu tekrar yaşıyor.
Bu sayımızda da kimyanın sahip olduğu geniş araştırma ve uygulama
alanlarından hareketle birçok farklı konu ile karşınızdayız. Gelecekte daha da
önemli uygulamalarla hayatlarımızın bir parçası haline gelecek biyopolimerler,
tarım uygulamalarına bilimsel bir ışık tutacak toprak kimyası araştırmaları, bakır
ve kalayın sanat tarihi ve arkeometri yönünden incelemesi ve grafen giysiler gibi çok
farklı ve her biri ayrı bir uzmanlık alanı olan konularla yeni sayımızı sizlere
sunuyoruz.
Dergimizin yayına hazırlık aşamasında aldığımız gurur verici haberlerle son
anda kapak değişikliği yaptık ve ülkemize ilk defa bilim alanında, Kimya Nobel
Ödülü gururunu yaşatan Prof. Dr. Aziz SANCAR’ı hem Türkiye Kimya Derneği
hem de Kimya ve Sanayi Dergisi olarak tebrik ederiz. Prof. Dr. Aziz SANCAR’a bu
büyük gururu ülkemize yaşattığı için teşekkür ediyoruz.
Bu gelişmeden kısa süre sonra ülkemizi gururlandıran bir haber de Doç. Dr.
Mete ATATÜRE’den geldi; Atatüre, ölçümü imkansız olarak nitelenen ışık
seviyesinin gürültü ölçümünü “ışığı sıkıştırma” yöntemiyle gerçekleştirerek fizikte
bir çığır açtı. Değerli bilim insanımızı tebrik ediyor, ülkemizi gururlandırdığı için
teşekkür ediyoruz.
Dergimize göstermiş oldukları ilgi ve özenden ötürü bu sayıda bizimle birlikte
olan yazarlarımıza, yazı ve bilim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum.
Bu sayımıza kadar özveriyle çalışarak; dergimizin her noktasıyla ilgilenen ve
dergimizi yayınladıktan kısa süre sonra vatani görevini yapmak üzere aramızdan
ayrılacak olan Y. Kimyager Eser ERGÜN’e tüm çalışmaları için çok teşekkür
ediyorum.
Ülkemizin içinde bulunduğu tatsız dönemde Türkiye Kimya Derneği olarak
terörü lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve
sevdiklerine baş sağlığı diliyoruz.
29

Ekim

Cumhuriyet

Bayramımızı

kutluyor,

sunmanın mutluluğuyla, keyifli okumalar diliyoruz.
Saygılarımla,
Hazal Özlem ERSAN ERUŞ

beşinci

sayımızı

sizlere

2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi
Prof. Dr. Aziz Sancar

Eser ERGÜN

faaliyetlerine dair temel bilgiler elde
ettiler.

Yüksek Kimyager

Bu

keşif

edilen verilerin

Kimya ve Sanayi Dergisi

sayesinde

kanser

elde

tedavilerinde

kullanılabilir olması da büyük umut

Editör Yardımcısı

verici.

Sancar,

Orhan

Pamuk’tan

sonra Nobel alan ikinci Türk oldu.

eserergun58@gmail.com

Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerinin
2015

yılı

Nobel

Kimya

açıklandığı

basın

toplantısında

Ödülü sahiplerini buldu. Nobel kimya

sergilenen DNA modeli

ödülü üç bilim insanına verildi ve bu

Nobel

üç

Aziz

açıklamada, insan DNA'sının her gün

Sancar. Çok önemli bir keşifle elde

ultraviyole ışınlar, serbest radikaller

edilen bu ödül, Prof. Dr. Aziz Sancar’la

ve

beraber Tomas

nedeniyle

kişiden

biri

de Prof.

Dr.

Lindahl ve Paul

Modrich’e geldi. DNA onarımı üzerine

Komitesi

diğer

tarafından

kanserojen
zarar

yapılan

maddeler

gördüğüne

işaret

edildi ve şöyle denildi:

çalışmalar yapan Aziz Sancar ve diğer
bilim insanları, yaşayan hücrelerin

"Ancak bu tür dış saldırılar olmadan
da DNA molekülleri, kalıtımsal olarak

değişken bir yapıya sahiptir. Hücrenin

hasarları onaran moleküler sistemler

genomunda

sayıda

barındırmasıdır. 2015 Nobel Kimya

değişiklik meydana gelir. Daha da

Ödülü, bu onarım sistemlerinin nasıl

ötesi insan vücudundaki hücreler her

işlediğini moleküler düzeyde gözler

gün milyonlarca kez bölünür ve bu

önüne

esnada

alanlarında

her

DNA

çok

kopyalanır.

kopyalanması
bozukluklar

gün

DNA'nın

sırasında
ortaya

çıkar.

bazı

seren

çalışmalarıyla

çığır

açan

üç

bilim

engel

olan

adamına verilmiştir."

Genetik

materyalin tam bir kimyasal kaosa
düşmemesinin nedeni, hiç durmadan
DNA'yı

izleyen

ve

meydana

gelen

HARİTAYI AZİZ SANCAR ÇIKARDI
İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, ödüle

çökmesine

layık görülen üç bilim insanını şöyle

moleküler bir makineyi keşfetmesini

tanıttı:

sağladı.

"1970'lerin başlarında bilim adamları,
DNA'nın

son

derece

istikrarlı

bir

molekül olduğuna inanıyordu ancak
Lindahl, DNA'nın aslında yeryüzünde
yaşamın gelişimini imkansız kılacak
bir

yavaşlıkta

bozulduğunu

ortaya

çıkardı. Öngörüsü, Lindahl'ın DNA'nın

sürekli
Aziz

Sancar,

hücrelerin

ultraviyole ışınlarının DNA'da neden
olduğu

hasarı

tamir

etmek

için

kullandığı nükleotid eksizyon onarım
mekanizmasının

haritasını

çıkardı.

Paul Modrich de hücrelerin, hücre
bölünmesi

esnasında

DNA'nın

kopyalanmasında

ortaya

çıkan

hataları nasıl düzelttiğini buldu."

olduğunu belirleyerek, DNA onarımı
potansiyelinin en az olduğu zaman
ilaç tedavisi uygulayarak, hem ilacın

Kanserle ilgili olarak ''DNA onarımı''

etkisini çoğaltmak, hem de yan etkileri

konusunda çalışma yaptığını bildiren

azaltmak'' şeklinde konuştu.

Sancar, şunları kaydetmişti;
''Kanser

tedavisinde

Bu
kullanılan

kapsamda

kalın

bağırsak

çalışmayı

öncelikle

kanseri

üzerinden

ilaçların çoğu DNA'yı tahrip ediyor ve

başlatacaklarını

vücutta

onarım

''Kalın bağırsağın biyolojisi ve DNA

mekanizmaları, o kanser hücrelerinin

onarımı saatleri konusunda daha çok

yaşamasını

bilgi sahibi olmamız nedeniyle bu

bulunan

DNA

sağlıyor.

Biz

bu

anlatan

Sancar,

mekanizmayı anlamak, aydınlatmak

kanser

için

başlatacağız. Araştırma çalışmalarına

bir

çalışma

başlattık.

Bu

mekanizmayı anlayınca onu "inhibe"
edip,

kanser

hücrelerinin

normal

hücrelerden daha önce öldürülmesini
sağlamaya çalışacağız. DNA onarımı

çeşidinden

çalışmalarımızı

2-3 ay içinde başlıyoruz'' dedi.
Sirkadiyen

saat,

güneş

ve

deri

kanseri

mekanizmasını aydınlatmak, kanser

Prof. Dr. Aziz Sancar, Sirkadiyen saat

tedavisi

önemli.

konusundaki çalışmalar deri kanserini

Gayemiz bu mekanizmayı açıklamak.''

önleme noktasında da faydalı olacak,

noktasında

Sirkadiyen

saat

konusunda

(günlük

önemli

yaptıklarını
sirkadiyen

çok

bir

bildiren
saatin

ritm)
buluş
Sancar,

DNA

onarımını

kontrol ettiğini ifade etti. Sancar, DNA
onarımının günün belli saatlerinde
arttığını, belli saatlerde de minimum
seviyeye indiğini söyledi.
Amaçlarının

bu

şekilde

hangi

güneşlenildiğinde
arttığı,
tespit

hangi

saatlerde

kanser

zamanlarda

edilebilecek’

dedi

hakkındaki

çalışmalardan

‘Fareler

üzerinde

araştırmalarda

riskinin

sabah

azaldığı
ve

konu

bahsetti:
yaptığımız

saatlerindeki

UV maruziyeti sonucu kanser riskinin
akşamüstü saat 4'teki tespit ettiğimiz

vücuttaki

DNA

oranlara göre 5 misli daha yüksek

onarımının minimum olduğu zamanı

olduğunu gördük. Yani farelerde deri

tespit edip, kanser hücrelerine ilaç

kanseri riskinin akşam saatlerinde

verip,

ölmesini

daha az olduğunu belirledik. Farelerde

sağlamak olduğunu belirten Sancar,

ortaya çıkan sonuçlar insanlarda tam

''Hedefimiz DNA onarımının ne zaman

tersidir. Buna dayanarak, insanlar

bu

minimum

hücrelerin

ne

zaman

maksimum

için sabah saatlerinin deri kanseri

Aziz Sancar Savur-Mardin'de, 1946

riski açısından daha düşük olacağını

yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini

söyleyebiliriz. Yani sabah saatlerinde

Savur

güneşlenmek, öğlen ve akşamüstüne

ardından

göre daha az risk taşıyor. Ancak bunu

Fakültesinde

kesin olarak söylemek için öncelikle

Savur'da

insanlar üzerinde deney yapmamız

çalıştıktan

lazım.

Üniversitesinde doktorasını, Moleküler

Bu

başladık

konuda
ve

çalışmalara

Amerikan

Sağlık

ve

Biyoloji

Mardin'de
İstanbul

tamamladı,

Üniversitesi

eğitimini

iki

yıl

sonra,

Tıp

tamamladı.

doktor

olarak

Dallas'ta

Teksas

dalında,

DNA

onarımı

Bakanlığı’ndan izin aldık, derilerindeki

üzerinde 1977 yılında tamamladı. Dr.

DNA onarımlarının gün boyu nasıl

Sancar Yale Üniversitesi'nde yine DNA

olduğunu ölçmek için çalışma yapmak

onarımı

üzere gönüllüler topladık.

tamamladı. 1982 yılında UNC Chapel

Yani DNA onarımı konusunda kalın
bağırsakta
kanserin

yapacağımız
tedavisini,

çalışma

cilt

üzerinde

yapacağız çalışma da kanseri önlemeyi
amaçlıyor.

Hill'de

dalında

doçentlik

Biyokimya

ve

tezini

Biyofizik

alanlarında çalıştı. Burada da DNA
onarımı,

hücre

dizilimi,

kanser

tedavisi ve Biyolojik saat üzerinde
çalıştı.

Aziz

Sancar,

kanser

tedavisinde 'ritmik saat' 'DNA tamiri'
ve 'hücre döngüsü kontrol noktası'
gibi konularda buluşuna imza atarak
dünyaca

çapında

üne

kavuştu.

AZİZ SANCAR KİMDİR?
Aziz

Sancar,

Kuzey

Karolayna

Aziz Sancar 288 makale ve 33 kitap

Üniversitesi Tıp Okulu Biyokimya ve

yayınladı. Prof. Sancar, ABD'de Ulusal

Biyofizik

Bilimler

profesörüdür.

Yurtdışında

Akademesi

ve

Amerikan

yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal

Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk

Bilimler Akademisi’ne kabul edilen üç

Bilimler Akademisi üyesi ve Vehbi Koç

Türk’ten biri olmuştur.

Vakfı'nda

2007

yılında

ödül

aldı.

Sancar,

Chapel

Hill'de

eşi

Gwen

milyon İsveç Kronu (yaklaşık 3 milyon

Sancar ile yaşıyor ve UNC-Chapel

TL) para ödülünü de kazanan Aziz

Hill'de bir profesördür. Aziz Sancar

Sancar, DNA

son olarak da Nobel Kimya Ödülü'nü

çalışmaları

kazandı.

mekanizmayı 35 yılda çözdüklerini

onarımı

üzerinde

doğrultusunda bu

açıkladı ve ancak bunun hastalara

Aziz Sancar Ödülleri

ulaşmasının biraz zaman alacağını

ABD Ulusal Bilim Vakfı – Genç

ifade etti. Üstelik çok çalışmış olsa da

Araştırmacı Ödülü (1984)

Nobel ödülü alacağını düşünmeyen

Amerikan Fotobiyoloji Derneği

Sancar,

Ödülü (1990)

bilmiyordum

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü

bulundu.2014 yılı Nobel Kimya Ödülü

Ödülü (1995)

‘nano dünyayakapı aralayan’, ‘süper



TÜBİTAK Ödülü (1997)

çözünürlüklü



ABD Fen ve Sosyal Bilimler

geliştiren çalışmaları nedeniyle ABD'li

Akademisi Ödülü (2004)

kimyagerler Eric Betzig ve William E

ABD Ulusal Bilimler Akademisi

Moerner ile Alman kimyager Stefan W.

Üyesi (2005)

Hell'e verilmişti.








Türkiye

Bilimler

Akademisi

aday

gösterildiğimi

dahi

açıklamalarında

floresan

mikroskobu’

Kaynak:

Ödülü (2006)


Vehbi Koç Ödülü (2007)



Nobel Kimya Ödülü (2015)

http://www.teknobeyin.com/2015nobel-kimya-odulu-sahibi-prof-draziz-sancar-kimdir.html
http://www.webcitation.org/6c7VL85
KV
http://www.tuba.gov.tr/news/tubaseref-uyesi-prof-dr-aziz-sancar-2015nobel-kimya-odulu-nukazandi/id/1361
http://www.nobelprize.org/

ÖDÜLÜNÜ 10 ARALIK'TA ALACAK
Bu

yılın

Ödülü'nü

başarılı
Alfred

isimleri

Nobel

Nobel’in

ölüm

yıldönümü olan 10 Aralık'ta teslim
alacak.

Nobel

ödülüyle

birlikte
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Biyopolimerler; Doku Mühendisliği ve Tıbbi
Tedavide Kullanımları

Barbaros YİĞİT1, Pınar ASLAN KOŞAR1, Ayşe YİĞİT2, Hasan Basri SAVAŞ3
drhasanbasrisavas@hotmail.com
1.

Süleyman Demirel Üniversitesi (S.D.Ü.) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D.,
Isparta.
2. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik A.B.D., Isparta.
3. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D., Isparta.

ÖZET
Hücre kültür tekniklerinin gelişmesi, dokulardaki fizyolojik ve patolojik
değişiklikleri in vitro ortamda ve moleküler düzeyde inceleme olanağı sağlamıştır.
Bunun yanında çeşitli dokuların ve organların replasmanı amacıyla, in vitro
ortamda yapay doku oluşturma çalışmaları hızla devam etmektedir.

Bu

araştırmalarda biyopsi ile alınan doku, kültür teknikleri ile üretilip çoğaltılarak,
uygun taşıyıcı biyopolimerler üzerine aktarılmakta ve doku onarımı amacıyla
kullanılmaktadır. Üç boyutlu hücre iskeleleri olan ve nanoteknolojik olarak üretilen
biyomalzemeler,

hücrelere

yapısal

destek

sağlamakla

birlikte

hücrelerin

yapışmalarını ve çoğalmalarını da desteklerler. Polilaktik asit (PLA), Poliglikolik asit
(PGA)

ve

bunların

kopolimeri

olan

Polylactic-co-glycolic

asid

(PLGA)

gibi

biyobozunur ve biyouyumlu polimerler ile son yıllarda oldukça çok çalışma
yapılmıştır. Özofagus, karaciğer, mesane, intestinal sistem, üretra ve diğer
organlardan biyopsi ile alınan hücreler farklı biyomalzemeler üzerinde üretilerek,
mevcut organ şekillerini almaları sağlanmaktadır. Doku mühendisliği başlığı
altında yapılan tüm bu araştırmalar, multidisipliner olarak temel bilimcilerin
klinisyenlerle birlikte çalışması sonucu, organ transplantları için yeni umut ışığı
olmaktadır.
Anahtar

kelimeler:

Biyopolimerler,

doku

mühendisliği,

tıbbi

tedavi.

Biopolymers; Tissue Engineering

multidisciplinary, carried out under

and Medical Treatment Uses

the heading of “tissue engineering”
offer new hope for organ transplants.

ABSTRACT
The development of cell culture
techniques

has

provided

the

Keywords:

Biopolymers,

tissue

engineering, medical treatment.

opportunity to examine physiological
and pathological changes in tissues in
vitro

and

at

the

molecular

level.

1.GİRİŞ:

Moreover, in order to replace various

Son

yıllardaki

doku

tissues and organs, studies continues

mühendisliği tekniklerinin gelişimi ile

rapidly to create artificial tissues in

yapay

vitro. In these studies, tissues taken

üretra,

by biopsy are reproduced by culture

oluşturulmasına

techniques,

are

dikkati çekmektedir (Evans et al.,

transferred to the appropriate carrier

1992, Grikscheit et al. 2001). 1900’lü

biopolymers and are used for tissue

yıllarda

repair. Biomaterials that are three-

kültürü çalışmaları, 1980’li yıllarda

dimensional

yapay

produced

and

then

cell

they

scaffolds

using

and

karaciğer,

intestinal

mesane,
yönelik

başlayan
cildin

özafagus
çalışmalar

doku

üretilerek

sistem,

ve

organ

yanıklarda

nanotechnology

kullanılmaya başlanmasıyla, son 20

support the adhesion and proliferation

yılda çok büyük aşamalar kat etmiştir.

of cells, while providing structural

Tüm

support to the cells. In recent years

mühendisliğinin

many studies were conducted using

bilim dalı haline geldiğinin göstergesi

polylactic acid (PLA), polyglycolic acid

olmuştur.( Perez et al., 2002, Warner

(PGA) and their copolymers Polylactic-

BW. 2004).

co-glycolic

acid

biodegradable

and

(PLGA)

bu

biocompatible

bileşenleri kullanarak karmaşık insan

esophagus,

yenilemeyi

tract,

bir

Bu bilim dalı, sentetik ve canlı
doku

gastrointestinal

multidisipliner

doku

as

polymers. Cells taken by biopsy in
liver,

çalışmalar;

bladder,
urethra

fonksiyonlarını
veya

sürdürmeyi,
iyileştirmeyi

and

amaçlamaktadır (Langer and Vacanti,

other organs are produced on different

1993). Hücreler, iskelet yapı (matriks),

biomaterials, providing to take the

sıvı destek ve düzenleyici elemanlar

form of existing organs. All these

(büyüme faktörleri vs.) ile çevresel

researches, results of to work together

faktörlerin

basic scientists with clinicians as a

geliştirilmesi doku mühendisliğinin en

(bioreaktörler

vs.)

önemli
Bu

konularını

nedenle

oluşturmaktadır.

araştırmacıların

çoğu,

çalışmalarında

(biyosinyal

birleştirerek

“gelişmiş

iskeleleri”

elde

molekülleri)
hibrid

etmeye

doku
yönelik

çalışmalara yoğunlaşmışlardır (Lee et
al. 2002, Midha et al., 2003, Zhang
and Ma, 2004).

hastadan veya
alınan

temel

başka bir
hücrelerin

bir yapı iskelesi (scaffold) üzerinde
hücre

geliştirilerek
üretilmesi,

kültür

üç
bu

ortamında

boyutlu

dokuların

dokuların

hasarlı

dokuları onarmak için kullanılmasıdır.
Doku mühendisliği dinamik bir

yüksek yüzey alanına ve gözeneklere
sahip olup, gerekli yapısal dayanımı
da

sağlamalıdır

et

al.

2010,

Fonksiyonel olarak yetersiz bir
hücre,

doku

farklı

geliştirebilmektedir.
konuda

mühendisliği
yürütülmektedir.

nedeniyle
doku

çalışmaları
Bunlara

örnek

yada

organ

varsa

hastanın normal sağlıklı dokusundan
bu

eksiklik

giderilebilir.

Bu

basit

düşünceden dolayı doku mühendisliği
ilgi çekici bir bilim dalı olmuştur.
Aslında doku mühendisliği çok yeni
değildir.
olarak

1900’lerin
Alexis

başlangıcını

gelişmeler

kullanılan

(Mironov et al., 2003).

bilimlerindeki

sürekli

seramikler,

malzemeler arasında yer almaktadır

bugünün

Birçok

(Li

polimerler,

bilim dalıdır çünkü tıp ve malzeme
kendini

doku

iskeleleri 3-boyutlu yapıda olmalıdır,

hazırlanmasında

“biyouyumlu / biyobozunur” polimerik
uygun

kullanılan

metaller ve kompozitleri doku iskelesi

mühendisliğinde

vericiden

mühendisliği

uygulamalarında

sentetik

2.1. Doku Mühendisliği

prensip,

Doku

Hutmacher 2000). Doğal polimerler,

2.GENEL BİLGİ:

Doku

stratejilerin

geliştirilmesi söz konusudur.

doku iskelelerini biyolojik olarak aktif
moleküllerle

farklı

başlarında

Carrel

doku

ilk

tarafından

mühendisliğinin

oluşturacak

çalışmalar

yapılmıştır (Nightingale et. al. 1996,
Kaihara et. al. 1999). Daha sonra
Charles

Lindbergh,

öncülüğünde

devam

Carrel’in
etmiştir.

olarak, deri, kemik, kıkırdak, sinir ve

Rockefeller Enstitüsünde Newyork’ta

kan damarları örnek verilebilir. Bahsi

invitro canlı doku ve organ elde etmek

geçen her dokunun kimyasal bileşimi,

amacıyla çalışmışlardır (Kaihara et. al.

fiziksel özellikleri, hücreleri ve iyileşme

1999, Cheng et. al. 1974). 1980’lerin

mekanizmaları

başında

olduğu

için

birbirinden
doku

farklı

mühendisliği

kullanımı

yapay
ile

cildin
doku

hastalarda
mühendisliği

interdisipliner

bir

çalışma

alanı

implante

edilen

hücreler.),

kök

olmuştur.

hücreler (Kök hücreler, organizmadaki

Doku mühendisliğinin ana bileşenleri:

her

Hücreler, iskelet yapı (matriks), sıvı

kaynağıdır.), embriyonik kök hücreler,

destek

yetişkin

ve

(büyüme

düzenleyici
faktörleri

elemanlar

vs.),

faktörler (biyoreaktörler

çevresel

vs.) olarak

sınıflandırılabilirler.
Doku

mühendisliğinde

kullanılacak

hücreler,

donörün

kendisinden elde edilmiş olup, bunlar
bireyin kendisinde direkt aynı bölgede
implante

edilmiş

ortamında

ya

çoğaltılıp

da

kültür

geliştirilmiş,

destek matriks içinde yerleştirilmiş ve
ekspansiyon

(çoğaltılma)

sonrası

reimplante edilmiş olmalıdır. İmplante
edilmiş olan doku heterolog, allogenik
veya otolog olabilir. İdeal olan bu
yaklaşımın

kaybedilen

doku

tamamen

yerine

fonksiyonunu

koyabilmesi ve sınırlı komplikasyona
yol açmasıdır
2.1.1. Doku Mühendisliğinde
kullanılan hücreler ve kaynaklar:
Doku

mühendislik

çalışmalarında

kullanılan hücre kaynakları aşağıda
belirtildiği

şekilde

gruplandırılmaktadır.

hücre,

hücreler:

doku

kök

ve

hücreler,

amnion

organın
fetal

mayi

kök

ya

da

plasentadan izole edilen hücreler.
2.1.2 Doku Mühendisliğinde
kullanılan kök hücreler:
 Kök hücreler kültür ortamında
sınırsız çoğalabilirler ve belli
hücre türlerine farklılaşabilirler
 Multipotent: pek çok
türüne farklılaşabilir

hücre

 Pluripotent: organizmadaki her
dokuyu oluşturabilir
 Embriyo kaynaklı kök hücre:
pluripotent
 Fetal doku kaynaklı kök hücre:
pluripotent, multipotent
 Erişkin doku kaynaklı
hücre: multipotent

kök

Yetişkin kök hücreleri, pek çok
dokuda

hücrelerin

yenilenmesinden

sorumlu olup multipotent hücreler
şeklinde
düşük

mevcuttur.

Dokularda

sayıda

ise

bulunurlar.

Tanımlanarak izole edilme protokolleri
yeni

geliştirilmektedir

Kültür

Otolog hücreler, (kendisinden alınıp

ortamında vücuttakinden daha yavaş

hastaya

prolifere olurlar.

implante

edilen

hücreler),

allojenik hücreler, (Başka insandan
alınıp

hastaya

hücreler.),
(Hayvanlardan

implante

zenogreft
alınıp

edilen
hücreler,
hastaya

2.2.

Doku

Mühendisliğinde

Biyomateryaller:
Hücre

tekniklerinin

gelişmesi, dokulardaki fizyolojik ve
patolojik değişiklikleri in vitro ortamda
ve moleküler düzeyde inceleme olanağı
sağlamıştır.
dokuların

yanında

replasmanı

çeşitli

amacıyla,

in

vitro ortamda yapay doku oluşturma
çalışmaları hızla devam etmektedir.
Bu araştırmalarda biopsi ile alınan
doku, kültür teknikleri ile üretilip
çoğaltılarak,

uygun

taşıyıcı

biopolimerler üzerine aktarılmakta ve
doku

onarımı

kullanılmaktadır

amacıyla

(Korkmaz

et

al.

2007).
 Üç boyutlu hücre iskeleleridir.
 Hücrelere yapısal destek sağlar.
 Hücrelerin

yapışmalarını

ve

çoğalmalarını destekler.
Biyomateryaller,
sağlayan

bir

hücre

maddelerdir.

Hücrelerin geniş dağılımını ve vücutta
istenilen

alanlarda

etkili

sağlayabilmektedir.

olmasını

Biyomateryalle

hazırlanmış dokuya kılavuz olurlar ve
in vivo yapılara karşı mekanik destek
sağlarlar.
gelişimi
sürdürür.

Böylece

üretilen

doku,

sırasında

istenilen

yapıyı

Biyomateryaller

fonksiyonları
adhezyon

biyoaktif

sinyaller

düzenleyen

peptidleri

ve

araştırıcının arzusu doğrultusunda bu
materyellere
maddelerle

dışarıdan
ilgilidir.

hücresel
hücresel
büyüme

eklenen

Biyomateryalin

seçimi ve düzenlenmesi planlanmış
doku yapısının gelişmesinde önemlidir
( Warner BW 2004).
Doku

mühendisliği

çalışmalarında

kullanılan

biyomateryal malzemelerin tümü biyo
uyumlu olmalı, hücresel etkileşimi ve
doku

gelişimini

mümkün

desteklemelidir.
biyomateryelin

derece
Seçilen

biyoçözünürlüğü

ve

biyoemilimi olmalı, ürünün çözünmesi
inflamasyona

ve

toksisiteye

sebep

olmamalı nihai olarak da vücuttan
metabolik

Taşıyıcı materyaller:

bağlantısını

gibi

içerebilirler. Bu fonksiyon tamamen

kültür

Bunun

faktörleri

yollarla

uzaklaştırılabilmelilerdir.
Doku

mühendisliğinde

kullanılan

biyobozunur

biyomalzemelerin çalışma alanları 3
grupta toplanmaktadır.
1. Doğal yoldan elde edilen materyaller
2.

Desellüler

doku

matriksleri

:

Mesane submukozası ve ince barsak
submukozası
3. Sentetik polimerler : Polyglycolic
asid ( PGA ), polylactic asid ( PLA),
polylactic-co-glycolic asid ( PLGA ).
Bu materyeller arasında insan
vücudunda yapısal olarak en yoğun
bulunan, doğal yollardan elde edilen
protein kolajendir. İnsan ya da hayvan
dokularından elde edilebilir. Alginat,

ise

yosunlardan

elde

edilen

bir

dağılım sistemleri için en yaygın

polisakkarittir. Hücresel enjeksiyon ile
aracı

ve

hücresel

olarak araştırılan sistemlerdir.

immobilizasyon

PLGA;

biyolojik

olarak

matriksi olarak kullanılmıştır. Alginat

parçalanabilmesi, biyouyumlu olması

nispeten biyouyumlu bir biyomateryal

ve

ve insanda yara iyileştirici materyal

parçalanabilmesi nedeniyle, yeni ilaç

olarak FDA onaylıdır.

taşıyıcı

Desellülerizasyon ile doku ya da
organın

tüm

uzaklaştırılır.

hücresel
Hücresel

yapıları

toksik

olmayan

sistemlerde

kullanılan

ve

ürünlere

yaygın

FDA

olarak

tarafından

da

onaylanmış bir biyopolimerdir.

antijenlerin

PLGA kopolimerleri gerek yağda,

tümü ayrılırken ekstrasellüler matriks

gerekse suda çözünen etkin maddeler

yapısı mümkün olduğunca korunur.

ile

Hücre membranı, nükleer ve hücresel

hazırlanmasında uygun taşıyıcılardır.

materyal kimyasal, enzimatik yollarla

PLGA vücutta laktik asit ve glikolik

yıkılarak

asit

uzaklaştırılır.

ekstrasellüler

fonksiyonel proteinler, glikoproteinler

girerek

ve glikozaminoglikanlardan oluşan üç

karbondioksit (CO2) ve suya (H2O)

boyutlu

parçalanmaktadır.

yapısını

(Uygun et. al. 2010,

oluşturur

Faulk et. al.

2014).

da

parçalanmakta

bunlar

ağ

yapısal

monomerlerine

sistemlerin

ve

bir

matriks,

Kalan

nanopartiküler

sitrik

asit

döngüsüne

metabolize

olarak

PLA ve PLGA ile karşılaştırmalı
olarak özofagus hücre kültürlerinde

2.3.

Doku

Mühendisliğinde

Biyopolimerler:

özofagus düz kas hücreleri ile daha
etkili

Üç boyutlu hücre iskeleleridir.
Hücrelere

yapılan çalışmalar sonucu PLGA’nın

yapısal

destek

sağlar

bir

yapı

oluşturdukları

gözlenmiştir (Korkmaz et. al. 2007).
Bu

polimerlerin

tümü

ısıyla

böylece Hücrelerin yapışmalarını ve

şekillenebilir. Çeşitli tekniklerle mikro

çoğalmalarını desteklerler.

yapıları,

asit

(PGA)

yada

 Poli(d,l-laktik-ko-glikolik
gibi

biyouyumlu
üretilen

biyobozunur

asit)
ve

polimerlerden

nanopartiküller

ve

yapılar haline kolayca getirilebilirler
(Sellaro

bunların kopolimeri olan
(PLGA)

görünümleri

boyutları şekillendirilerek üç boyutlu

 Polilaktik asit (PLA),
 Poliglikolik

kabaca

ilaç

et.

al.

mühendisliğinde

2007).

birçok

Doku

durumda,

özellikle yüzey alanı geniş ve gözenekli
yapılara

ihtiyaç

duyulmaktadır.

Polianhidrid ve poli orto-esterler gibi
biyo çözünürlüğü olan diğer polimerler

de doku mühendisliğinde kullanılabilir

 Klinik olarak şekil ve boyut olarak

( Hori et. al. 2001, Korkmaz et. al.

hazırlanması kolay mimariye sahip

2003).

olmalı

Polimerik

yapılar,

mühendisliği

doku

uygulamalarından

Biyobozunma, bir malzemenin
yaşayan

organizmalar

tarafından

başarılı olabilmek için birçok kilit

kimyasal olarak kırılması ve fiziksel

özelliğe sahip olmalıdırlar (Jenkins M,

özelliklerinin

Nair and Laurencin). Bu özellikleri

tanımlanır

sıralayacak olursak;

Polimerik

 Yapı,

vücuda

değişmesi
(Coury

et.

olarak

al.

2004).

biyomalzemelerin

yerleştirildikten

biyobozunması, polimer zincirindeki

sonra her hangi bir alerjik ya da

bağların hidrolitik ya da enzimatik

toksik etki göstermemeli

olarak kırılması ve polimerin erozyona

 Kontrollü

bozunma

kinetiğine

uğraması ile gerçekleşir. Bu nedenle

sahip biyouyumlu ve biyobozunur

de

yapıya sahip olmalı

bozunma

 Yapının

kabul

edilir

raf

ömrü

olmalı

polimerik

olarak

biyomalzemeleri

kinetiğine
bozunan

göre

hidrolitik

polimerler

ve

enzimatik olarak bozunan polimerler

 Hücre bağlanması, büyümesi ve

diye de ikiye ayırabiliriz. Doğal esaslı

farklılaşması için uygun kimyasal

polimerlerin çoğu enzimatik olarak

yüzey özelliğine ( üç boyutlu )

bozunmaya uğrarlar. Bu polimerlerin

sahip olmalı

kimyasal modifikasyonu ile bozunma

 Uygulama

esnasında

hücrelerin

hızları önemli derecede değiştirilebilir.

yardımcı

olabilecek

Doğal polimerlerin sahip oldukları en

ayrılacak

güzel miraslardan biri sahip oldukları

büyümesine
besinlerin

ve

yapıdan

olan bozunma ürünlerinin geçişini

biyoaktiviteleri,

sağlayacak

bağlanabilen ligant içerip hücrelere

gözeneklerin

yapıda

mevcut olması

reseptörlere

bağlanabilmeleri

ve

hücreden

 Yapının bozunma zamanı iyileşme

başlayacak

şekilde

proteolitik

ya da rejenerasyon proses süresi

bozunmaya

karşı

duyarlılık

ile birbirini tamamlıyor olmalı

gösterebilmeleridir. Ancak, bu doğal

 Bozunma

ürünleri

toksik

polimerlerin biyoaktiviteleri, kendine

olmamalı, metabolize olabilmeli ve

özgü

vücut tarafından temizlenebilmeli

olmaktadır.

 Yapı,

uygulandığı

uygun
sergilemeli

mekanik

ortama

bir

olumsuz
Bazı

özelliğe

neden

polimerler

ile

göre

birleştirilince çok güçlü immünojenik

özellikler

tepkiler oluşabilmektedir, saflaştırma
esnasında bazı kompleks durumlara

sahiptirler

ve

hastalık

geçirme

olasılıkları vardır.

oranlarda glikolid yapısı taşımaktadır.

Sentetik
özellikleri
toplu

biyomalzemelerin

daha

olarak

kestirilebilirdir

her

alanda

ve

aynıdır.

Spesifik uygulamalara göre özellikleri
değiştirilebilir.

İmplant

enzimatik

bozunabilir

nazaran

daha

bozunabilir
edilmektedir.

olarak
polimerlere

çok

hidrolitik

polimerler
İlk

tercih

sentetik

esaslı

biyomalzeme olarak poli (glikolik asit)
ameliyat

PLGA, %25-75 arasında değişen

iplikleri

1960’lı

yıllarda

sentezlenip kullanılmış ve ardından da

PLGA

kopolimerinin

kristalinitesi,
monomer
molar

sonuç

kopolimer

zincirinde

bileşenlerinin

oranına

tipine

bağlıdır.

D,L-PLA'yı

içeren kopolimer daha amorf yapıdadır
(Astete et. al. 2006).
2.4.

Doku

Mühendisliğinde

Biyopolimerlerin kullanım alanları:
2.4.1.

Özofagus-Biyopolimer

Çalışmaları:
Özofagus

üzerinde

yapılan

ortopedik ve diğer tıbbî uygulamalar

biyomühendislik

için yeni polimerik malzemeler üretilip

maddelerini sıralayacak olursak;

geliştirilmiştir.

PLGA başlangıç materyalleri olarak
dimerlerin

(laktik

ve/veya

glikolik asitlerin siklik diesteri) halka
açılma

polimerizasyonu

veya

direk

polikondenzasyon

metodları

ile

glikolik

laktik

asit

ve

asitten

sentezlenirler (Saltzman et. al.1997).
PLGA

en

sık

kullanılan,

biyoparçalanabilir

polimerdir.

Literatürde PLGA’nın molekül ağırlığı,
laktid/glikolid
fonksiyonel

çalışmaların

ana

 Uzun segment özofagus atrezisi

Orta ve yüksek molekül ağırlıklı
siklik

ve

oranı

ve

grup

terminal

gibi

farklı

 Kostik

sonrası

 Şiddetli darlık
 İnfeksiyon

ve

inflamatuar

hastalıklar
 Travma,

konjenital

darlık,

akalazya
 Tümör
Olmak

üzere

özetlenebilir.
oluşumlar

karakterizasyonları

oluşturulacak

olan

içimi

darlık ve disfonksiyon

özelliklerinin ilaç taşıyıcı sistemlerin
üzerine

madde

6

Tüm

başlık

altında

bu

patolojik

sonucunda

yeniden

olan

özofagus

için

etkileri incelenmiştir (Bansal et. al.

replasman seçenekleri ise a) Kolon, b)

2011, Dhar et. al. 2008).

Jejenum, c) Serbest jejunal tüp, d)

Mide,

e)

Gastrik

tüp

şeklinde

sıralanmaktadır.

üreme kinetiklerini karşılaştırdıktan
sonraki

Deneysel araştırmalar:

PLGA-hücre

omentuma

sabitledikten

 Salama ve ark.: İçi ve dışı
Dacronla kaplı silikon tüp

özofagus

üretilmiş

(Şekil-2,3).

Polimere

özofagus segmentinin şeklini verdikten
sonra polimerin eriyerek hücrelerin
özofagus segmenti şeklini alması için

 Miki ve ark.: PGA ve kollajen
üzerinde

sonra bu hücrelerin kanlanmalarını
sağladılar

kollajen matriks-silikon tüp

epiteli

çalışmalarda

bleşimini

 Natsume ve ark.: Poröz yapılı

matriks

sonra PLA ve PLGA biyopolimerlerinde

omentumda

bir

müddet

bekletildi

(Korkmaz et. al. 2003).

tüp

kullanmışlar.
 Yamataka ve ark.: ratlarda fetal
özofagus segmentinin omentum
içinde gelişimini sürdürdüğünü
göstermiştir.
 Badylak

ve

ark.:

köpeklerde

ekstrasellüler matriks ve otolog
kas

dokusu

ile

oluşturulan

segmenti özofagus onarımında
kullanmışlar.

Şekil 2: Özofagus segment biyopsisinin
hücre
kültüründe
üremesi
ve
immunoistokimyasal boyanması

 Grikscheit ve ark.: ratlarda fetal
özofagus

organoid

kültüründen

ünite

oluşturdukları

segmenti intraabdominal olarak
anastomoz yapmıştır.

Korkmaz
tavşanların

ve

arkadaşlarının

özofagus

segmentinin

Şekil 3: Özofagus segment biyopsisiin
hücre kültüründe üremesi

distalinden aldıkları biyopsiden hücre
külrürü

yaptıktan

sonra

hücreleri

Tripsin-EDTA ile muamele ettikten

Kültüre
hücrelerinin

edilen
PLGA

ile

özofagus
etkileşimleri

Şekil 4,5 de gösterilmiştir. Şekil 6 da
özofagus

şekli

verilmiş

PLGA

görülmektedir.

Benzer

şekilde

arkadaşlarının
yeniden

Badylak

köpeklerde

oluşumu

ve

özofagus

çalışmasında

Ektraselüler matriks (ECM) ve kas
dokusunu beraber kullanarak en etkili
özofagus

oluşturmaya

çalıştılar

(Badylak et. al. 2005).
Badylak

ve

arkadaşları

çalışmalarında ECM ve özofagus kas
dokusunu

farklı

biraraya

kombinasyonlarda

getirerek

hayvanlara

anastomoz yapmışlardır.
Şekil 4: Özofagus segment biyopsisiin
hücre kültüründe PLGA ile etkileşimi

Sonuç

olarak,

çalışmalardan farklı
materyal

diğer

olarak

olan PLGA yerine

taşıyıcı
ECM’i

kullanmışlar ve grup 4’de yer alan
hayvanların özofagusunun daha etkin
olduğunu görmüşlerdir.
2.4.2.
Çalışmaları:

Karaciğer-Biyopolimer

Vücudun en büyük glandı olan
Şekil 5: Özofagus segment biyopsisiin
hücre kültüründe PLGA ile sıkı etkileşimi

ve 500 den fazla yaşamsal fonksiyonu
olan

karaciğerin

son

yetmezliğinde

dönem
karaciğer

transplantasyonu

gerekmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’ nde bir
yılda

30.000

karaciğer

kişinin,

son

yetmezliğinden

dönem
ölüyor

olması ve yılda 3.000 kişinin karaciğer
transplantasyonuna
karaciğer

ihtiyaç duyması

mühendisliğinde

yapılan

çalışmaların ne kadar önem taşıdığını
Şekil 6: PLGA’nın
şeklini alması

eriyerek

özofagus

göstermektedir.

Karaciğer

için

replasman seçenekleri ise a) Hepatosit

enjeksiyonu, b) BAL (extracorporial

4), GAPDH ( glyceraldehyde phosphate

bioartificial liver), c) İntrakorporyal

dehydrogenase) markırlarının primer

yerleştirmek

üç

dizileri (Şekil 11) RT-PCR ve Western

d)

Blot

üzere

hazırlanmış

boyutlu

microkapsüler

Polimer

üzerinde

yapılar,

transplantasyon

şeklinde özetlenebilir.
Yapay
karaciğerden
materyalinin
hücrelerin

kitlesi

genel

prensip;

alınan

biyopsi

invitro

taşıyıcı

çoğaltılarak

polimer

matriks

üzerinde ekilip omentum ve mezentere
implante edilmesi esasına dayanır.

edilip

hepatosit

hücrelerine

farklılaşması

sağlanıyor

(Li

et.

al.

2010) ve PLGA kollojen ile kaplanıyor.
Kemik iliğinden diferansiye olmadan
PLGA

diferansiye

üzerine
olmaya

ekilmiş
devam

olan
eden

hücreler diferansiye olduktan 1 hafta,
2 hafta, 3 hafta sonra RT-PCR ve
Western

Blot

ekspresyon

metodları

seviyeleri

ile

ile

gen

protein

düzeylerine bakılıyor. Aynı şekilde 1.2.
ve

3.

haftalardaki

tek

tabakalı

kültürdeki RT-PCR ve Western Blot
metodları ile sonuçlar değerlendiriliyor
ALB
fetoprotein),
phosphate

(Albumin),
G6PD

kollojen

ile

çalışılır.

kaplı

PLGA

hücrelerinin

üreme

kinetikleri,

biyokimyasal ve imminohistokimyasal
değerlendirmeler ve RT-PCR/Western
Blot

teknikleri

ile

sonuçlandırılır.

Neticede Kollojen ile kaplanmaış PLGA
polimerlerindeki
hücrelerinin

karaciğer

daha

hızlı

üredikleri

tüm PCR markırlarınında kollajaenle

Öncelikle kemik iliği hücreleri

önce,

edilerek

tespit edilmiş. Bunun yanında bakılan

Deneysel araştırmalar:

izole

Sonuçta,

tespit

üzerinde diferansiye olmuş karaciğer

karaciğer-PLGA

çalışmalarında

için

AFP

(α–

(glucose-6-

dehydrogenase),

CK18

kaplı PLGA’da pozitif sonuç verdikleri
görülmüş.
2.4.3.

İntestinal

sistem-

Biyopolimer Çalışmaları:
İnce barsağın masif rezeksiyonu
yada fonksiyonel kaybı sonrası kısa
barsak sendromu gelişir. Bu durum
İnce

barsağın

%30

ve

daha

azı

kaldığında görülür. Kilo kaybı, vitamin
eksikliği,

enfeksiyon,

morbidite

ve

mortalite yüksektir. Tedavi seçenekleri
arasında sırası ile:
 TPN
 Rezerve segmentler
 Resirkülasyon segmentleri
 Intestinal

mukoza

yüzeyini

(cytokeratin 18), CK19 ( cytokeratin

artırmak için tapering ya da

19), HNF-4 (hepatocyte nuclear factor

uzunluğu artırma ameliyatları

 Barsak transplantasyonu

nedenle alternatif ve daha iyi bir
yöntem

 Yapay intestinal segment.
İntestinal

yeni

mühendisliği

intestinal

çalışmaları

doku
üzerine

mühendisliği

yoğunlaşılmıştır. Bu alanda çalışmalar

oluşturulacak

az olmakla birlikte, araştırmacıların

doku

çalışmalarında

olarak

olan barsak segmentlerinde aranan

yeni

özellikler

çalışmaları devam ettikçe, yapay ince

aşağıdaki

şekilde

barsak

sıralanmıştır.
 Doğal barsağı hem anatomik
hem de mikrobiyolojik olarak iyi
taklit etmeli.
 Kendi

kendini

 Hasta

oluşturmadaki

alanında

da

gelişmeler

kaydedilmiştir (Hakan Samsum 2007).
İntestinal
alanındaki

ilk

doku

mühendisliği

çalışma

Vacanti

ve

arkadaşları tarafından 1988 yılında
onarmalı,

büyümesiyle

birlikte

boyutları artmalı

olduğu

ve

ve

fonksiyonlarını

yapısal

bütünlüğü

koruduğu gösterildi.
Ratlarda

 İyi vaskülerize olarak emilim,
sekresyon

yapılmış (Vacanti et. al. 1988). Fetal
barsağın polimer üzerinde prolifere

prolifere olmalı.

yapılan

çalışmada,

ince barsaktan alınan tam kat doku

immun

örnekleri enzimatik yolla parçalanarak

yerine

süspansiyon haline getirildi ve bu
hücre grubuna organoid ünite adı

getirmelidir.

verildi (Vacanti et. al. 1998).

Deneysel araştırmalar:
İnce

dokular

bağırsak

Fetal intestinal doku örnekleri,
uzunluğu

ve

tübülarize

edilmemiş

düz

polimer

olduğu

yüzey üzerine ekildikten sonra erişkin

durumlarda günümüzde tedavi için en

hayvana implante edilmiş ve intestinal

iyi

hücrelerin

emilim

yüzeyinin

yetersiz

yöntemin

ince

bağırsak

transplantasyonu

olduğu

canlılığını

devam

ettirdikleri gösterilmiştir (Elcin et. al.

görülmektedir (Perez et. al. 2002, Abu-

2001).

Elmagd et. al. 2001).

tekniklerindeki gelişmeler sonucunda

Ancak
özefagus,

mide

gastrointestinal
daha

fazla

(Tavakkolizadeh

et.

al.

doku

kültür

daha iyi organize olmuş doğala yakın

morbiditesi

intesitnal doku elde etmek mümkün

gibi

dokulara

sonra

bağırsak

ince

transplantasyonunun

Daha

diğer
göre

çok

olmuştur (Powell et. al. 2004). Yeni
bağırsağın

yapısal

ve

fonksiyonel

olmaktadır.

olarak daha iyi rejenere olduğu, kript

2000).

ve villus yapılarının oluştuğu, epitelyal

Bu

yapıdaki

apopitotik

aktivitenin,

faydalanılarak

yapılan

araştırmalar

dağılım ve oranının yeterli olduğu

önemli yer teşkil etmektedir. PLGA

gösterilmiştir (Ahmet Alptekin 2011).

gibi

Gastrointestinal

dokuların

yapısal ve fonksiyonel olarak karmaşık
yapıya sahip olmaları, bu dokuların in
vitro oluşturulmasındaki zorlukların
başında

gelir.

Tek

izolasyonu,

tür

hücre

kültürü

ve

transplantasyonu pek çok dokunun
yeniden oluşturulmasında başarı ile
uygulanmaktadır.
gastrointestinal

Bunun

dokular

yanında
gibi

daha

karmaşık yapıdaki dokuların in vitro
ve in vivo oluşturulmasında zorluklar
henüz

tam

manası

ile

çözüme

ulaşmamıştır ( Korkmaz et. al. 2003).
Bu nedenle Vacanti ve arkadaşları
“organoid ünite” adı verilen yöntemi
geliştirmişlerdir (Vacanti et. al. 1988).
Organoid

ünite,

gastrointestinal

özellikle

sistem

dokularının

tam kat biyopsilerinin Triypsin-EDTA
ile enzimatik parçalanması sonucu
oluşturulan
verilen

hücre
addır.

süspansiyonuna
Bu

hücre

süspansiyonunun kültürde bekletilip,
polimere ekilerek implante edildikten
sonra, epitel hücrelerinin müsküler ve
bağ

dokularının

yeniden

organize

oldukları gösterilmiştir (Kaihara et. al).
3.SONUÇ:
Doku

mühendisliği

çalışmalarında,
teknolojik

günümüz

gelişmelerinden

son
de

biyomateryaller

fonksiyonel

hücrelerin

işlevlerini,

yapılarının

anatomik

kazanılması

için

araştırılmıştır (Li et. al. 2010, Badylak
et.

al.

2005).

Hücrelerin

yüzey

alanlarının artırılmasında PLGA ile
beraber;

EGF

faktörü),

GF

(epidermal

growth

(büyüme

faktörü),

glukagon benzeri peptid-2 hormonları
hüccrelerin
şekilde

PLGA

ile

üremeleri

daha

etkin

yönünde

de

çalışmalar yapılmıştır.
Biyomateryallerin

üç

boyutlu

dokuların yapısının oluşturulmasında
ve

yeni

dokunun

büyüyüp

gelişmesinde çok önemli fonksiyonları
vardır. PGA, PGLA gibi biyobozunur
biyomateryallerin

hem

hücrelerin

taşınmasına hem de içinde dokunun
büyümesine

yardımcı

olur.

Bu

biyopolimerlerin asıl görevi, dokunun
kendi çevresel yapısını oluşturuncaya
kadar ECM (ekstrasellüler matriks)
görevini

yerine

dayanır.

getirmesi

İdeal

esasına

biyomateryaller

biyolojik uyumlu, nontoksik, kolayca
ve istenen sürede biyolojik olarak
yıkılıp

absorbe

olabilen

yapıda

olmalıdır. Organ yetmezliklerine bağlı
kronik

hastalığı

insan

için

olan

bu

çalışmalar;

yeterli

vericilerinin

ve

milyonlarca

alanda
sayıda

kadavraların

yapılan
organ
sınırlı

olması

sebebi

ile

umut

verici

olmaktadır.

son yıllarda daha popüler olmuştur
(Fisher and Mikos 2006).

Yapay organ ya da dokular

NOT: Resimler Makale Yazarlarından

oluşturmak doku mühendisliğinin en

Barbaros

önemli hedefidir. Son yıllarda yapılan

Çalışmalardan ve Yayınlardan Alınmış

çalışmalar,

organ

Olup, Telif Sorunu Bulunmamaktadır.

oluşturma yönündedir. Hücreler, in

Yazarlar arasında herhangi bir çıkar

vitroda koşullarda vücuttaki oldukları

çatışması bulunmamaktadır.

doğal

üç

yapıdan

boyutlu

farklı

için

yalnızca

hücreleri

çoğaltmak yeterli olmamakla birlikte
asıl

olanın,

hücreler

ile

organlara

işlevsel şeklini vermektir. Bunun için
en sık kullanılan yöntem biyobozunur
biyomolekül

olan

PGA-PLGA’lardan

yararlanmaktır. Hücreleri bir arada
tutmak

için

iskeletler
şekilde

biyobozunur

geliştirilmiştir.
oluşturulan

yapıtaşları

sentetik

İstenilen

bu
ya

yapay
iskeletin

da

doğal

polimerlerdir. Belirli bir süre sonra
kendiliğinden eriyerek kaybolan bu
malzemeler

hücrelerin

yerleşip

çoğalmaları için oldukça uygun bir
ortam sağlamaktadırlar. Vücut içinde
eriyerek

zamanla

iskeletler
faktörleri

içine
de

kaybolan
çeşitli

bu

büyüme

yerleştirilebilmektedir.

Hücre iskeletlerinin yapıtaşı olarak
kollajen

de

kullanılmaktadır.

Hücrelerin büyümesi ve şekillenmesi
için

daha

oluşturduğu

uygun

Dair

Orijinal

davranışlara

sahiptirler. Dolayısı le yapay organ
üretmek

Yiğit’

bir

düşünülen

ortam
kollajen,

oluşacak olan üç boyutlu organın
sağlamlığını belirleyici bir etken olarak

KAYNAKLAR:
[1] Evans GS, Flint N, Somers AS,
The development of a method for the
preparation of rat intestinal epithelial
cell primary cultures. J Cell Sci.
1992;101:219.
[2]
Grikscheit
TC,
Ochoa
ER,
Ramsanahie A, Tissue engineered
colon,
characterization
and
comparison to native colon. Owen
Wangensteen
Surgical
Forum
Abstracts of the American College of
Surgeons
87th
Annual
Clinical
Congress 2001;LII:55–56.
[3] Perez A, Grikscheit TC, Blumberg
RS, Ashley SW, Vacanti JP, Whang
EE. Tissue-engineered small intestine.
Transplantation 2002 vol 74, no: 5, p
619-623.
[4] Warner BW. Tissue engineered
small intestine: a viable clinical
option? Ann Surg 2004;240:755–6.
[5] Langer, R, Vacanti, J.P., 1993,
Tissue engineering, Science, 260; 920926.
[6] Ma, P.X., 2004, Scaffolds for tissue
fabrications, Mater. Today, 7, 30-40.
[7] Lee, H., Cusick, R.A., Browne, F.,
Ho K., Ma, P.X., Utsunomiya, H.,
Langer, R., Vacanti,
J.P. Local
delivery of basic fibroblast growth
factor increases both angiogenesis and

engraftment
of
hepatocytes
in
tissueengineered polymer devices,
Transplantation, 2002;73:1589-1593.
[8] Midha, R., Munro, C.A., Dalton,
P.D., Tator, C.H., Shoichet, M.S.
Growth
factor
enhancement
of
peripheral nerve regeneration through
a novel synthetic hydrogel tube,
Journal
Of
Neurosurgery.
2003;99:555-565.
[9] Zhang, R., Ma, P.X. Biomimetic
polymer/apatite composite scaffolds
for mineralized tissue engineering,
Macromolecular
Bioscience.
2004;4:100-111.
[10] Hutmacher, D.W. Scaffolds in
tissue engineering bone and cartilage,
Biomaterials. 2000;21:2529-2543.
[11]Mironov, V., ve ark. Organ
printing: computer-aided jet-based 3D
tissue engineering. Trends Biotechnol.
2003;21:157–161.
[12] Li J, Tao R, Wu W, Cao H, Xin J,
Li J ,Guo J, Jiang L, Gao C,
Demetriou AA , Daniel L. Farkas DL,
Li L. 3D PLGA Scaffolds Improve
Differentiation and Function of Bone
Marrow Mesenchymal Stem Cell–
Derived Hepatocytes
Stem Cells
anddevelepmont. 2010;19:9.
[13] Nightingale JM, Kamm MA, van
der
Sijp
JR,
Gastrointestinal
hormones in short bowel syndrome.
Peptide YY may be the ‘colonic brake’
to
gastric
emptying.
Gut.
1996;39:267–272.
[14] Kaihara S, Benvenuta M, Choi
RS, Mooney DJ, Taylor GA & Vacanti
JP. Regenerative signals for tissue
engineered
small
intestine
Transplantation
Proceedings.
1999;31:657–660.
[15] Cheng H, Leblond CP. Origin,
differentiation and renewal of the four
main epithelial cell types in the mouse
small intestine. V. Unitarian Theory of

the origin of the four epithelial cell
types. Am J Anat. 1974;141:537–61.
[16] M Korkmaz, T Yakut, A Narcı, B
H Güvenc, T Gülten, M Yağmurca, B
Yiğit, A Bilir. Esophageal muscle cell
interaction with biopolymers. Med Sci
Monit. 2007 Feb;13(2).
[17] Warner BW. Tissue engineered
small intestine: a viable clinical
option? Ann Surg 2004;240:755–6.
[18] Uygun BE, Soto-Gutierrez A, Yagi
H, Izamis Ml, Guzzardi MA, Shulman
C, et al. Organ reengineering through
development of a transplantable
recellularized
liver
graft
using
decellularized liver matrix. Nat Med.
2010;16:814-20.
[19] Faulk D.M, Wildemann J.D,
Badylak S.F. Decellularization and
Cell Seeding of Whole Liver Biologic
Scaffolds Composed of Extracellular
Matrix. Journal of Clinical and
Experimental Hepatology. 2014;():1–
12.
[20] M Korkmaz, T Yakut, A Narcı, B
H Güvenc, T Gülten, M Yağmurca, B
Yiğit, A Bilir. Esophageal muscle cell
interaction with biopolymers. Med Sci
Monit. 2007; Feb;13(2).
[21] Sellaro TL , AK Ravindra , DB
Stolz and SF Badylak . Maintenance of
hepatic sinusoidal endothelial cell
phenotype in vitro using organspecific extracellular matrix scaffolds .
Tissue Eng. 2007 ;13:2301–2310.
[22] Hori Y, Nakamura T, Matsumoto
K, Kurokawa Y, Satomi S, himizu Y.
Tissue engineering of the small
intestine by acellular collagen sponge
scaffold grafting. Int J Artif Organs
2001; 24: 50.
[23] Korkmaz M, Güvenç BH, Bilir A,
Yılmaz OK, Kumbasar A, Caferler J,
Baysal K. Isolation and culture of
adult and fetal rabbit bladder smooth
muscle cells and their interaction with

biopolymers.
J
2003;38:21-24.

Pediat

Surg.

[24] Jenkins M.; Biomedical Polymers
CRC Press. 2007.
[25] Nair L.S., Laurencin
„Biodegradable
polymers
biomaterials‟,
Prog
Poly
2007;32:762-798.

C.T;
as
Sci,

[26] Coury A.J., Levy R.J., Ratner B.D,
Schoen F.J, Williams D.F., Williams
R.L. Degradation of Materials in the
Biological Environment‟ Biomaterials
Science An Introduction to Materials
in Medicine, Elsevier Academic Press,
Second Edition, 2004.
[27] Bansal, S.S., et al., Advanced
Drug Delivery Systems of Curcumin
for Cancer Chemoprevention. Cancer
Prev Res (Phila), 2011. 4(8): p. 11581171.
[28] Dhar, S., et al., Targeted delivery
of cisplatin to prostate cancer cells by
aptamer functionalized Pt(IV) prodrugPLGA-PEG nanoparticles. Proc Natl
Acad Sci U S A, 2008. 105(45): p.
17356-61.
[29] Saltzman, W.M. and L.K. Fung,
Polymeric
implants
for
cancer
chemotherapy. Adv Drug Deliv Rev,
1997. 26(2-3): p. 209-230.
[30] Astete, C.E. and C.M. Sabliov,
Synthesis and characterization of
PLGA nanoparticles. J Biomater Sci
Polym Ed, 2006. 17(3): p. 247-89.
[31] Badylak S.F, Vorp DA, Spievack
AR, Byrd AS, Hanke J, Freytes DO,
Anil Thapa A, Gilbert TW, Nieponice A.
Esophageal Reconstruction with ECM
and Muscle Tissue in a Dog Model.
Journal
of
Surgical
Research.
2005;128:87–97.
[32] Li J , Tao R, Wu W, Cao H, Xin J,
Li J, Guo J, Jiang L, Gao C,
Demetriou AA, Farkas DL, Li L. 3D

PLGA
Scaffolds
Improve
Differentiation and Function
of Bone Marrow Mesenchymal Stem
Cell–Derived Hepatocytes. Stem Cells
and development. 2010;19:9.
[33] Perez A, Grikscheit TC, Blumberg
RS, Ashley SW, Vacanti JP, Whang
EE. Tissue-engineered small intestine.
Transplantation 2002 vol 74, no: 5, p
619-623.
[34] Abu-Elmagd K, Reyes J, Bond G,
Clinical intestinal transplantation Ann
Surg 2001;234(3): 404.
[35] Tavakkolizadeh A, Stephen A,
Kaihara S, Proliferation and apoptosis
in the tissue-engineered intestine.
Surg Forum. 2000;51:59.
[36]
Hakan
Samsum,
Deneysel
hipospadyas modelinde doku kültürü
ile oluşturulmuş üretra epiteli ile
onarım,
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk
Cerrahisi Anabilim Dalı, Uzmanlık
Tezi, İstanbul 2007.
[37] Vacanti JP, Morse MA, Saltzman
WM, Domb AJ, Perez-Atayde A, Langer
R.
Selective cell transplantation using
bioabsorbable artificial polymers as
matrices. J
Pediatr Surg 1988;23(1 pt 2):3.
[38] Elcin YM, Dixit V, Gitnick G.
Extensive
in
vivo
angiogenesis
following controlled release of human
vascular endothelial cell growth factor:
Implications for tissue engineering
and wound healing. Artif Organs.
2001;25:558-65.
[39] Powell DW, Mifflin RC, Valentich
JD, Crowe SE, Saada JI, West
engineering scaffolds. Biomaterials
2004;25:5857-66.
[40] Ahmet Alptekin, Yapay ince
barsak segmentinin doku kültüründe
üretilmesi
ve
yapısal
olarak
eğerlendirilmesi: Ön çalışma, İstanbul

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Çocuk
Cerrahisi
Anabilim
Dalı,
Uzmanlık Tezi, İstanbul 2011.
[41] Korkmaz M, Güvenç BH, Bilir A,
Yılmaz OK, Kumbasar A, Caferler J,
Baysal K. Isolation and culture of
adult and fetal rabbit bladder smooth
muscle cells and their interaction with
biopolymers.
J
Pediat
Surg.
2003;38:21-24.
[42] Kaihara S, Benvenuta M, Choi
RS, Mooney DJ, Taylor GA & Vacanti
JP
Regenerative
signals
for
tissue
engineered
small
intestine
Transplantation
Proceedings.
1999;31.657–660.
[43] Fisher JP and Mikos AG. Tissue
Engineering and Artificial Organs (The
Biomedical Engineering Handbook)
Joseph
D.
Bronzino
Ed.
Taylor&Francis Group, CRC Pres.
2006.

27. ULUSAL KİMYA

konuları

anabilim

KONGRESİ (KİMYA

Kozmetik, Malzeme, Yüzey ve Kataliz,

2015)

Eğitim-İş ve Kültür” olmak üzere 8 ana

yapılmamış,

dalı

“Analiz,

esasına

Sentez,

göre

İlaç

ve

Çevre ve Enerji, Gıda ve Doğal Ürünler,
çalışma konuları altında 72 alt başlıkta

Türkiye Kimya Derneği ve Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kimya
Bölümünün ortaklaşa organize ettiği 27.
Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos
2015

tarihlerinde

Çanakkale’de

düzenlendi. (Kongre web site adresi:
http://www.kimya2015.org)
2013

yılında

düzenlediğimiz

IUPAC

Dünya Kimya Kongresi ve 2014 yılında
düzenlediğimiz Avrupa Kimya Kongreleri
nedeniyle iki yılara verilen Ulusal Kimya
Kongrelerinin

27’incisine

meslektaşlarımız
göstermişlerdir.
kongrelerden

büyük
Bundan

farklı

olarak

ilgi
önceki
kongre

bildiriler kabul edilmiştir.
Toplantının açılış Töreni ÇOMÜ İçdaş
Kongre Merkezine yapılmıştır. Açılışta
Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu
üyemiz sayın Dr. Barbaros Akkurt

bir

konuşma yapmıştır.

Eş zamanlı sözel

sunumlar

içinde

ÇOMÜ

Kampüs
Troia

ÇOBİLTUM
Poster

Kültür

Merkezi

Konferans

Bildiriler

ise

yer

alan
ile

Salonlarında,

Kimya

binasında düzenlenmiştir.

Bölümü
Firma ve

Dernek standları da yine Troia Kültür
Merkezi Fuayesinde yerlerini almışlardır.
Derneğimizin

yayın

ve

çalışmalarının

tanıtıldığı bir standa kongre boyunca
açık kalmıştır.

Sosyal

aktivite

Yarımadası

olarak,

Şehirlik

düzenlendiği

Gelibolu
Ziyaretinin

ayrıca

çeşitli

sayın

Prof.

Dr.

Mehmet

Mahramanlıoğlu’nun
moderatörlüğündeki

toplantıda

konularda özel oturumlar ve paneller de

Türkiye’yi

Üretim

Direktörü

düzenlenmiştir.

sayın

Selçuk

Denizligil

Türkiye’nin

kongrede

Başkanımız

Derneğimizde

katkılarıyla,

23

BASF
Ağustos

temsilen

Doç.

katılmıştır

Dr.

Toplantıda

BASF

konuşmacı,

2015 Cuma günü, Troia Kültür Merkezi

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ana Salonda “Türkiye’ye Almanya’dan

Öğreti Üyesi sayın A. Seza BAŞTUĞ’un

Bilişm

yapmış

Adamlarının

Bilime

ve

Türk

olduğu

sunum

katılımcılar

Kimya Öğretimine Katkıları” konuları bir

tarafından ilgiyle ve büyük bir katılımla

toplantı

takip edilmiştir.

8

Genel

düzenlemiştir.

Davetli,

25

Dernek

Davetli

Alan

200’den fazla eş zamanlı sözlü sunum,

Konuşmacısı,

5

Açık

Oturum

yaklaşık

Konuşmacısı,

11

Özel

Oturum

gerçekleşmiştir.

Konuşmacı olmak üzere toplamda 49
davetli konuşmacının yer aldığı kongrede

800

de

poster

sunum

Kongrenin

kapanış

toplantısında
Başkanımız

ve

değerlendirme

Derneğimizi
Prof.

Mahramanlıoğlu

temsilen

Dr.

yer

Mehmet

almıştır.

Ayrıca

2016 yılında MERSİN’nde yapılacak 28.
Ulusal Kimya Kongresi Başkanı sayın
Prof. Dr. Nevzat Külcü’de toplantıda
hazır bulunarak bir sonraki kongrede
aksaklıkların

en

aza

indirilmesi

bakımından eleştiri ve tavsiyeleri dikkate
alacaklarını belirtmiştir.

IV. ULUSAL KİMYA EĞİTİMİ
KONGRESİ (IV. UKEK)

3’ü yurtdışından olmak üzer 4 davetli
konuşmacının bulunduğu kongrede üç

İlki

Derneğimizin

organizasyonu

ile

ayrı salonda yaklaşık 120 eş zamanlı

İstanbul’da 2007 yılında yapılan, Ulusal

sözel

Kimya Eğitimi Kongrelerinin 4’üncüsü,

gerçekleşmiştir.

07-10

Eylül

2015

sunum,

27

de

poster

sunum

Kongrenin

zengin

tarihlerinde

Derneğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve

Dört

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim

bilimsel programının yanı sıra her gün

Fakültesi işbirliği ile Balıkesir, Ayvalık’ta

gerçekleşen

Cunda

katılımcılar

Turizm

Uygulama

Oteli

ve

Lisesinde yapılmıştır. (Kongre web site

gün

süren
sosyal

aktiviteleri

tarafından

de

oldukça

beğenisini kazanmıştır.

adresi: http://ukek2015.balikesir.edu.tr)

Derneğimiz, Açılış Töreninde Yönetim

Kapanış ve değerlendirme toplantısında

Kurulu üyemiz sayın Prof. Dr. Mustafa

bir sonraki kongre için karar alınamamış

Sözbilir’in açılış konuşması ile kongre

olup

boyunca açık olan standımızda görevli

duyurusu bilahare yapılacaktır.

Dernek

Müdürümüz

Tahsin

tarafından temsil edilmiştir.

Kızılay

çeşitli

görüşmelerin

ardından

ESKİ ÇAĞLARDA ANADOLU’DA BAKIR VE
KALAY TEKNOLOJİSİNİN TARİHSEL
GELİŞİMİ
Gülder EMRE
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onaırm Bölümü, İstanbul.
gulder.emre@gmail.com
ÖZET
Türkiye'de madenciliğe yönelik ilk bulgular M.Ö. 7000 yıllarına kadar
uzanmaktadır. Doğu Anadolu'dan çıkartılan obsidiyenlerin cilalı taş devrinde takas
yoluyla civar kavimlere satışı da göz önüne alınırsa dünya madenciliğinde Anadolu
Medeniyetlerinin önemi çok daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Eski Anadolu
maden endüstrisinin en büyük bulgusu ise ana element olan bakıra alaşım içine
kalayı ilâve ederek tunç üretiminin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu sayede
medeniyet

seviyesinde

büyük

ilerleme

sağlanmıştır.

Anadolu'da

madencilik

potansiyelinin ortaya konulmasına ve işletilmesine yönelik çalışmaların tarih öncesi
çağlardan günümüze kadar verilen uğraşın izlerini, Anadolu’nun her köşesinde
görmek mümkün olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, eski çağ, ortaçağ ve yeniçağda Anadolu’da kalay ve
bakırın

kullanımını

ve

teknolojisini

ortaya

koymaktır.

Anadolu’da

kurulan

uygarlıkların gelişiminde bakır ve kalayın oynadığı rol diğer metallerden farklı
değildir. Tek farklılık bakırın ve özellikle kalayın ticaretinin her çağda ve her
toplumda süreklilik göstermesidir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, bakır, kalay, maden, metal, sanat tarihi.

ABSTRACT

particularly tin indicate continuity in

Findings related to mining in

every age and society.

Turkey date back to 7000 BC. If we
consider that obsidiens mined from

Key words: Anatolia, copper,
tin, mine, metal.

Anatolia in the Neolithic period were
exchanged

with

peoples,

the

Anatolian

surrounding

GİRİŞ

civilizations’

Tarihi çağlara isim olabilecek

significance becomes much clearer.

kadar, insanlık tarihinde önemli bir

The

Ancient

yere sahip olan madenler, teknolojik

Anatolia mine industry was to add tin

gelişmelere paralel olarak çağlara göre

into copper to acquire alloys and

değişim

produce bronze that way. Thanks to

toplumların

this, a great progress was made in

çoğu

civilization. The traces of efforts in

oynamışlardır

order to realize Anatolia’s potential

Anadolu zengin ve

and put it into business since ancient

çağlar

times till our day can be seen in every

tükenmeyen

corner of Anatolia. Copper and tin was

zenginliklerine

discovered in a period when people

Günümüzden dokuz bin yıl önce eski

began settling. They were used as

Anadolu insanlarının ilk keşfettiği ve

ornaments

işlediği

biggest

invention

in

and furniture

parts

to

make life easier as well as for attack

and ore.

gelişip

kez

göstererek,

güçlenmelerinde

belirleyici

bir

(Erginsoy,

boyunca

rol

1978:7).

köklü tarihini,

devam

çeşidi

eden

bol

ve

maden

borçludur.

madenlerden

biri

bakırdır

Anadolu

sanatında

bakır

ve

kalayın çok önemli bir yeri vardır. Son
yıllarda ki arkeolojik kazı sonuçları,

The aim of this study is to
reveal the use and technology of
copper and

tin in Anatolia during

ancient times, the Middle Ages and
the New Era. The role copper and tin
played

gelişim

(Kaptan,1990:175).

and defense during wars. Copper is
found in nature both as natural mine

ve

in

the

development

of

civilizations in Anatolia is no different
than the
difference

other metals’.
is

that

The

copper

only
and

bu

madenin

ilk

Anadolu’da

kullanıldığı ve metalürjinin ilk bu
bölgede

başladığı

kanısını

desteklemektedir.

Metal

kullanımından önce, insanoğlu uzun
süreler
nesneleri

taş
alet

ve

benzeri

olarak

sertlikte

kullanmıştır.

Ancak metal kullanımının keşfi ile
birlikte, günümüze kadar gelen ve
halen devam etmekte olan bir dönem

açılmıştır.

Gerçek

bakır

İngilizce tin’dir. Kalay, gümüş beyazı

ısıtma,

bir metaldir. Saf haldeyken yumuşak

ergitme ve dökme işlemleriyle bakıra

bir metal olduğundan kolay işlenir

biçim verilebileceğinin anlaşılmasıyla

fakat

ortaya

çıkmıştır.

dolayı

dayanıksızıdır. Bu sebeple nadiren tek

bakırın

tarihi,

tarihi

başına kullanılmıştır.

metalürjisinin

anlamda

başlangıcı,

Bundan

metalürjinin

olarak kabul edilebilir.

sertlik

Ana hatlarıyla ortaya konulan
bu çalışma ile de Anadolu’nun usta
madencilerinin

işleme

ve

döküm

tekniklerini önemli ölçüde geliştirmiş
ve sanatçıların da bu tekniği büyük
ustalıkla

kullanmış

olduğunu

görmekteyiz.

ve

serbest

insanın

halde

kullandığı

başka

karıştırılıp,

alaşım

kullanılmıştır
Anadolu’da

copper

cuive,

anlamlarına

madenlerle
olarak

(Uluergin:2006,43).

Çayönü

ve

gibi

bulunmuştur. Akeramik bir seviyeden

ilk

çıkan bu eserler, Anadolu’da şimdilik

veya

gelmektedir.

en

erken

madeni

eşya

(Bilgi,2004:8).

İlk

üreticiliğe geçiş evresine ait önemli bir
kültür

merkezi

olan

Çatalhöyük’te

yine M.Ö 7000 yılında,

bu ismi almıştır. Yunan mitolojisinde

arıtma

bakırın

bilinmektedir.

mitolojisinde
zamanda

de

bu

Venüs’ü

simgelemektedir.

Roma

sembol
ve

Afrodit’in

eşyaları

bulan

İngilizce

♀’dır.

Çatalhöyük

süs

Kıbrıs adası bakır madeninden dolayı
sembolü

da

kanca gibi ufak aletler ve yüzük,

örnekleridir

Fransızca

vermek

bakırdan dövülerek yapılmış iğne, biz,

cuprum,

chalkos,

Ayrıca bakıra

kazılarında M.Ö. 7000’e ait, doğal

bilinen

yunanca

dolayı

dayanıklılık

amacıyla

madenlerden biridir. Bakır, latince:
kypros

yumuşaklıktan

boncuk

Doğada
bakır

bu

aynı

Afrodit’i
halefi

işleminin
Yalnız

ilk maden
gerçekleştiği

Çatalhöyük’te

değil Çayönü tepesi kazılarında da
bakır
yapılmış

ve

malahitten
biz

parçaları,

dövülerek
telden

Venüs olmasına karşın esas ibadet

dövülmüş iğneler, boncuklar Neolitik

yeri Kıbrıs’tır. Kıbrıs ile bakır arasında

çağda, başka yerlerde de insanların

kurulan bu bağlantı günümüze kadar

maden kullanmaya geçmiş olduklarını

gelmiştir (Scott,2002:3). Aynı şekilde

kanıtlamaktadır

Heybeliada’nın

Chalkitis

Yine yapılan kazı sonuçlarına göre,

bakırdan gelir. Bakır,

Anadolu da madencilikte ilk adım olan

kırmızı renkli olup, diğer metallere

“tavlama” işleminin (madeni ısıtarak

nazaran yumuşak bir metaldir. Kalay

yumuşatıp işlenir hale getirme işlemi)

ise Latince: stannum, Fransızca étain,

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Arıtma ve

veya Chalkis,

eski

ismi

(Kaptan,1990:175).

tavlama

işlemlerinin

bulunuşunu,

geliştiğini

ortaya

çıkartmaktadır

yaklaşık olarak M.Ö. 5000 yılında,

(Başak,

maden

dönemde, maden kaynaklarına sahip

sanatının

tekniklerinden
”döküm”ün
Döküm

ana

yapım

ikincisi

olan

bulunuşu
tekniği

madenlerin

izlemiştir.

ile,

eritilmiş

istenilen

çoğunlukla kil kalıplarla dökülerek,
işlemi

yapılmıştır

(Kayaoğlu, 1985:439).

askeri

yapılmış

sertleştirmek

güçlerini

bu

metalden

güçlendiren

bir

soylular sınıfı ortaya çıkmıştır.
Yine

orta

Karadeniz’de

Merzifon-Bakırköy bakır yataklarının
yakınında

yer

yerleşim

alan

Bafra-İkiztepe

merkezinde
ortaya

mezar

çıkan

1000’den

fazla alet, takı, silah ve sembolik

yapılan

eşyaların

alaşımlarda kullanılan arsen, nikel,

bronzdan

kurşun gibi madenler Anadolu’da bol

Merzifon’da bulunan cüruf deposu,

miktarda olarak bulunmaktadır; oysa

burada çok büyük boyutta ve çok iyi

Anadolu’da kalay madeninin var olup

nitelikte döküm işlemlerinin yapılmış

olmadığını ve bu dönemde işletilip

olduğunu göstermektedir. Bu cüruflar

işletilmediğini kesin olarak bilmiyoruz.

arasında

Bununla beraber, M.Ö. 3000 bin yılın

yapılmış

ikinci

ergitmede

yarısında

için

Burada,

silahlarla

kazılarında

M.Ö. 3000-2000 yılları arasında
bakırı

ve

biçimlerde

hazırlanmış tahta, balmumu, taş ve
doldurulma

olan

2008:24).

Anadolu’da

arsen

hemen

hepsi

arsenli-

yapılmıştır.

bulunan,
olan

Ayrıca

seramikten

üfleçler

de

kullanılmış

maden
körükler

katkılı bronzun yanında, kalay katkılı

hakkında bilgi vermektedir. Döküm

bronzun kullanıldığı yapılan kazılarda

tekniği

ortaya çıkan az sayıda bronz eşya,

büyüklükte yapılan aletler, kendine

takı,

özgü

figürin ve

anlamaktayız.

silahlar

M.Ö

sayesinde

3000

bin

yılı

ile

yapılmış

yerel

işçiliğin

görülmektedir.

eşyalar,

farklı

ürünü

Yörede

olarak
bakırın

başlarından itibaren özellikle arsenik

çıkarılması,

yabancı

katkılı

önemli

arıtılması,

ergitilmesi,

yerleşim merkezleri Malatya-Aslantepe

yapılması

ve İkiztepedir. Burada ortaya çıkan

zengin bir sınıfın oluşmasına neden

kılıçların en önemli özelliği uzun ve

olmuştur.

bronz

üretiminin

döküm tekniği ile yapılmış olmasıdır.
Ayrıca

uzun

kılıçların

gümüş

kaplamalı kabzalara takılmış olması
madencilik

sanatının

ne

kadar

ve

Troia
kıyısında

bunlara

döküm
sahip

kuzeybatı
çok

kurulmuştur.
Karadeniz

maddelerden

Anadolu

stratejik

Anadolu,

bölgeleri

olan

yerde

Akdeniz ve

arasında

çok

önemli bir ticaret merkezi olarakta

bileşimlilerinde %9-17 oranında kalay

görev yapmıştır. Büyük bir madencilik

bulunduğu belirlenmiştir. Bu analizler

merkezi olan Troia bronz üretimi için

sırasında,

bakırın dışarıdan getirildiği yapılan

başka bir madenin bulunmaması, bu

kazılar

karışımın

neticesinde

anlaşılmıştır.

bakır

ve

teknik

kalay

yönden

dışında
ustalıkla

Anadolu’nun hiçbir yerinde maden

gerçekleştirilmiş

üretimi için kullanılan pota, kalıp

göstermektedir (Kaptan,1983: 165). O

parçası Troia’da bulunanlardan fazla

dönemde

değildir. Erken bronz çağı 3.Döneme

karıştırmalarının

ait(M.Ö.

kırılgan

2500-2300)

katmanlarda

olduğunu
arsene

arsene

kalay

nedeni;

kalayı

karıştırılarak

daha

bulunan bronz eserlerin kalay katkılı

sağlam ve kullanışlı bir alaşım elde

olduğu

sonucu

etmek istemiş olmalarındandır. Kalay

arsen

oranı artıkça tunç kalitesi, sertliği ve

oldukça

döküm sırasında akıcılığı artmaktadır.

yapılan

anlaşılmıştır.
katkılı

analizler

Bu

bronz

dönemde

kullanımı

nadirdir. Kalayın nerden elde edildiği
ise halen anlaşılmamaktadır.

Anadolu’da
yılların

başlarında,

itibaren döküm tekniği ile yapılan

Anadolu’ya

bronzlarda

getirilmesiyle

yavaş

katkılı

bronzun en çok kullanımı M.Ö.2000’li

M.Ö. 2000’li yılların başlarından
yavaş

kalay

arseniğin

çok

Asurluların

miktarda

başlamıştır.

kalay

Asurlular

yerini kalay almaya başlamıştır. İlk

getirdikleri kalayı uluslararası ticaret

önceleri

birlikte

merkezi olan Kültepe’de bıraktıklarına

kullanılmıştır. Arsenik oranı ardından

dair ticari belgeleri içeren 20.000’i

yavaş yavaş azaltılmıştır. Anadolu’da

aşkın kil tabletlerden öğrenmekteyiz.

yapılan kazılarda Yortan, Kayapınar,

Bu

Mersin

kazılarda

kalay

ve

Yumuktepe,

arsenik

Alişar

Höyük,

sebeple

Kültepe’de

ortaya

çıkan

yapılan
eşya

ve

Horoztepe,

Alacahöyük,

Ahlatlıbel,

aletlerin fazlalığı bir anlamda bronz

Polatlı,

Acemhöyük,

Tarsus

endüstrisinin oluştuğunu ve ne kadar

Gözlükule’de ortaya çıkan bronz eşya

geliştiğini

ve silahlarla yapılan analizler bizlere

taştan yapılmış çift yüzlü kalıplar,

bu bilgilerin doğru olduğunu açık bir

kaba döküm tekniklerini tekrar elden

şekilde ortaya çıkarmaktadır (Başak,

geçirmek için kullanılan taş aletler,

2008:24). 1937 yılında maden tetkik

potalar,

arama laboratuvarında Alacahöyük’te

yellendirmek için kullanılan, tulum ve

bulunmuş tunçlar üzerinde ilk olarak

keramikten yapılmış tencere biçimli

yapılmış

körükten çıkan havayı fırın ve potaya

olan

analizlerde,

göstermektedir.

madeni

eritmek

Ayrıca

ve

ateşi

veren yuvarlak kesitli keramik üfleçler
madencilik

sanatının

ne

kadar

geliştiğini açıkça kanıtlamaktadır.

Kalay sırlı seramikler Asurlular
tarafından

bulunmuş

ve

Mezopotamya’dan İspanya ve Majorka
adası

yoluyla

İtalya’ya

yayılmıştır.

Bunun için kalay sırlı seramiklere
majolica denir İtalya’da yapılan kalay
sırlı majolica’lar en çok Faenza’da
yapılmıştır.
buradan

Fayans
geldiği

isminin

de

düşünülmektedir

(Uluergin:2006,45)
Fenikeliler

M.Ö.1200-146

yılları

arasında metal ticaretinde söz sahibi
Resim 1: Taş
BELLİ, O. (2004)

kalıp,

Kültepe

kazısı,

olmuşlardır.
amacıyla

Akdeniz’de

liman

kurşun,

bakır

ticaret

şehirlere
taşıyan

kalay,

Fenikeliler,

zamanla ticaret alanlarını Cebelitarık
Boğazı’nı

geçerek

İngiltere’ye

kadar

Afrika,
Resim 2: Taş
BELLİ,O. (2004)

Maden

ve

kalıp,

Kültepe

ve

genişletmişlerdir.
Yunanistan

ve

İngiltere Cornwall bölgesi, metallerini
elde ettikleri başlıca yerlerdir.

hammadde

yönünden

çok

Mezopotamya’ya
krallığının

kazısı,

İspanya

Fransa

kaynakları

14.yy.

sonuna

tarihlenen

olan

Antalya-Kaş yakınlarındaki Uluburun

olan

Asur

batığı

altına

giren

tarihlenen

fakir

hâkim

hâkimiyeti

M.Ö.
ve

M.Ö.

12

yy.

Gelidonya

başlarına
batığında

Anadolu

bulunan bol miktarda kalay ve bakır

alınan

külçeler ticaretin deniz yoluyla da

altının yanı sıra çeşitli madenlerle,

olduğunu bize kanıtlamaktadır ve bu

tunçtan yapılmış çeşitli eşyaları haraç

kadar külçenin

olarak aldıkları yazılı kaynaklardan

madenciliği açısından çok önemlidir.

anlaşılmaktadır.

Çünkü

Doğu

ve

bölgesindeki

haracı

Güneydoğu
beylikler

sürekli

Hatta
bir

’den

alınan

bu

duruma

bu

külçelerin

Anadolu

biçimi

bize

kalayın Anadolu’ya nasıl taşındığını

dönüştürmek için Anadolu beylerinin

gösteren

tutsak edilen erkek çocukları Asur’a

2004:27).

götürülmüştür.

taşınması

bilgi

niteliğindedir

(Belli,

(Belli,2004: 39).

Tuşpa-Van Kalesi,

Çavuştepe Toprak Kale, Yukarı Anzaf
Kalesi ve Altıntepe’de yapılan kazı
çalışmalarında
bulunmuştur

atölyeleri

(Belli,2004:

atölyelerde,
balmumu

bronz

taş,

40).

Bu

kil,

kum

veya

kalıplardan

bronz

eşya,

heykel ve silahlar tanrı, insan ve
hayvan heykelleriyle, kalkan, kılıç, ok
Resim 3: Kalay ve Bakır külçelerin
Suriyeli’ler tarafından taşınması, BELLİ,
O. (2004)

M.Ö.

1.

bin

Anadolu’daki

yılın

ilk

uçları çengelli iğne, saç iğnesi gibi
objelerin dökümü yapılmıştır.

yarısında

özellikle

doğu

ve

güneydoğu Anadolu’da kurulan krallık
ve

prensliklerde

bakır

üretimi

ve

ticareti ön plandadır. M.Ö. 1000 yılın
ilk yarısında Doğu Anadolu, Kafkas
ötesi ve Kuzeybatı İran bölgelerinde
egemenliğini sürdüren Urartu Kral’lığı
hem Anadolu’nun hem de eski doğu
dünyasının

en

büyük

madenci

toplumudur.
Hitit envanter metinlerine göre
kalaydan yapılan ve kalayla kaplanan
kült eşyası ile diğer eşyaların yok
denecek

kadar

az

olması,

Hititler

döneminde kalayın çok değerli ve az
bulunan

bir

metal

olduğunu

madencilik

sanatında

göstermektedir.
Türk

önemli bir yere sahip Urartularda çok
gelişmiş

bir

rastlanmaktadır.

bronz

endüstrisine

Ayrıca

Akdeniz

dünyasına da bronz eser gönderecek
kadar

üretim

fazlasına

sahiptir

Resim
4:
3
ayak
bronz
Urartu Kazısı, BELLİ, O. (2004)

kazan,

Ayrıca bronz bu dönemde dekoratif
amaçlı

kalay

ile

kaplanarak

tıpkı

gümüş gibi parlaması sağlanmıştır.
Urartular
silahlarda

bu

yöntemi

özellikle

kullanmıştır.

Böylece

parlayan silahların düşman üzerinde
olumsuz

etki

bırakacağı

düşünülmektedir. Bu yöntem erken
Bizans döneminde de devam etmiştir
(Belli,2004: 42).
Yine bu dönemde Urartular tunç
üretimini

daha

teknolojik

alanda

yapmışlar

da

geliştirerek

önemli

(Belli,2004:

buluşlar
42).

Bu

buluşların en önemlisi ise ergitilen

Krallığı

tunca

önemlidir.

çinko

katarak

etmeleridir.

pirinç

elde

döneminde
Çok

fazla

bronz

çok

ziynet eşyası

Çinko, tunç alaşımına

yapılmıştır. Hatta “Harun Hazinesi”

katıldığında altın sarısı rengini alması,

denilen Lydia yıkıldıktan sonra Pers

Anadolu’da

metal

beğenisine göre Lydia zanaatkârlarına

olması ve bakıra katılmasıyla tunç

yaptırılan altın, gümüş takı ve eşyanın

üretiminin

yanı sıra bronz eşya ve heykelciklerde

çok

yaygın

bir

ucuzlaması

kullanılmıştır.

nedeniyle

Pirinç dökümü diğer

bakır alaşımlarından daha kolay ve iyi
sonuçlar

vermektedir.

Anadolu’da

özellikle

Doğu,

sebepler

Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’nde

nedeniyle çinko Urartular tarafından

bulunan zengin bakır yatakları silah,

sıkça kullanılmıştır. Pirinç eşyaları

takı ve eşya yapımında bakırın bol

genellikle

olarak kullanımına imkân vermiştir.

dövme

Bu

bulunmaktadır (Akurgal,1997:285).

tekniği

ile

yapmışlardır.

Bu dönemde Muş, Siirt-Madenköy,

M.Ö 1000 yılın ilk yarısında Orta
Anadolu

Bölgesi’nde

sürdüren

egemenliğini

Phrygialılar

bronz

endüstrisinde önemli bir yere sahiptir.

Bitlis,

Murgul,

Erzincan,

Maden(Ergani), Küre gibi merkezler
Ortaçağ’da zengin bakır yataklarına
sahiptir (Sözer, 1998: 37).

Tümülüslere armağan olarak bırakılan

Selçuklular döneminde merkeze

ya da kazılarda ortaya çıkan bazı

bağlı derebeylik sistemi geliştiğinden,

eserler şunlardır: çengelli iğne, kaplar,

Türkistan, İran, Mezopotamya, Suriye

kâseler, yonca ağızlı kâseler, insan ve

ve Anadolu gibi birbirinden uzak ve

hayvan başlı tutamaklardır. Phrygia

farklı bölgeler tek yönetim altında

buluşu

birleşmiştir.

olan

yaylı

çengelli

bronzdan

iğneler

Birleşen

bu

bölgeler

yapılmıştır

arasında birçok konuda ticaret ve

(Akurgal,1997:269). Phrygia’nin bronz

kültür alışverişi de artmıştır. Ticaretin

eserlerinden

ustalarda

artması sanata önem veren zengin

etkilenmiş ve bu eserleri kopyalamaya

tüccar topluluğunun oluşmasına yol

başlamışlardır.

açmış ve bu dönemde özel atölyelerde

M.Ö.

İonia’lı

1000

yarısında

saraylar için olduğu kadar konaklar

köklü

temelleri

içinde matel eserler yapılmıştır. Ayrıca

tarafından

atılmıştır.

madenciliğin
Phrygialılar
Çünkü

bölgedeki

atölyelerinde

yılın

kentlerin

günümüzde

maden
üretilen

Selçuklu

devrinde

maden

işletilen

merkezlerin yanı sıra Erzurum, Sivas,
Kayseri,

Konya

kepçe, çeşitli kaplar Phrygia kepçe ve

merkezlerinde

kaplarının izlerini taşımaktadır. Lydia

önemli

bir

gibi

bakırcılık
zanaat

dalı

ticaret
sanatının
olduğu

bilinmektedir.
ustaları

Bu dönemde

çevrenin

ve

toplumun

maden

bulunduğu
geleneklerini

kaynaştırmışladır

(Aslanapa,

1977:

72).

Büyük

Selçuklu

Devleti’yle

birlikte İslam maden sanatında önemli
gelişmeler

görülmüştür.

nedenlerinden

biri

Bunun

kabul

etmeye

başladıkları İslam gelenekleri, diğeri
Selçuklu ve beylikler döneminde

ise

gittikleri

yerlerin

yöresel

Küre bakır yataklarının işletildiği ve

sanatlarıydı. Çok başarılı bir sentezle

yüksek

bu

gelir getirdiği,

hatta

bakır

faktörleri

kendi

birikimleriyle

ticaretini arttırmak için yurtdışından

birleştirince

ithal edilen bakırdan düşük oranda

çok

vergi alınması konusunda kanunlar

çıktığını görüyoruz.

çıkmıştır.

ilavesi ile elde edilen pirinç, Selçuklu

zengin

Küre

olması

bakır

yatakların

dolayısıyla

sadece

Selçuklular

gelişmiş

döneminde

döneminde

bir maden sanatının
Bakıra çinko

oldukça

askeri alanda değil; sosyal yaşamda

(Tunçel,

kullanılan kap-kacak yapımında bu

Selçukluların İslam maden sanatına

yataklardan

getirdiği

çok

yararlanılmıştır.
çalışan

fazlaca

Burada

işçilere

ocaklarda

giyecek,

yiyecek

günlük

ihtiyaçlarının

en

258).

önemli

Hatta

yenilik

olarak

kabul edilmektedir (Kayaoğlu, 1985:
440).

sağlanması, aşçı, terzi, bakkal, imam
gibi

2011:

kullanılmıştır

5-6.
Devleti’nde

yy.

Erken

Bizans

kalayın

diğer

metallere

karşılanması içinde ayrı bir hizmet

kıyasla çok az bulunan bir metal

sektörü

özelliği taşıdığı sanılmaktadır. Bundan

faaliyet

göstermektedir

(Karpuz, 1996: 309).
Ergiyen

dolayı

bakırın

içine

kalay

kalay

çoğunlukla

sınırlı

alanlarda;

kum

kalıplardan,

katılmasıyla oluşan alaşım bir su gibi

bronzdan döküm tekniği ile heykel,

akışkanlık

kazanarak,

çıngırak, taç, haç, buhurdan, şamdan,

kalıbın

küçük

en

dökülecek

köşesine

kadar

kandil,

kiliselerde

bazı

şekilde elde edilen bronzdan özellikle

yapımında

kullanılmıştır.

İleriki

döküm

tekniği

dönemlerde

ise

bronz

eşyalar

ve

silahlar

heykel,

çeşitli

yapılmaktadır.

ve

kaplaması,

ulaşıp, dolmasını sağlamaktadır. Bu
ile

silahlar

kapı
çeşitli

eşyaların

dökülen

heykeller sayesinde Bizans’ın başkenti

Roma İmparatorluk Dönemi’nde ise

Konstantinopolis

kalay, yiyecek zehirlenmelerine karşı

olarak

bakırdan yapılan mutfak kaplarının

zamanla bakırcılık önemli bir meslek

kalaylanması

dalı haline gelmiştir. Yine bu dönemde

kullanılıyordu.

işleminde

“heykeller

adlandırılır.

Ve

kenti”
giderek

bronz heykeller amalgam yöntemiyle
altın-yaldızla kaplanmaktadır
Orta çağda bronz sikke yapımı
ve özellikle askeri alanda bronz top
dökümü oldukça yaygındır. 11. yy.’lın
sonu 12 yy.’lın başlarından itibaren
Bizans

devleti

gerekse

Ortadoğu

önemli

ve

Avrupa’nın

ülkelerinin

çok

endüstrisinin
haline

gerek

gelişmiş

en

bronz

önemli

gelmiştir.

en

merkezi

Bakırcı

locaları

oluşmuştur. Doğu ve batı dünyası
arasında

bir

köprü

görevi

gören

Resim 5: Ayasofya’nın
BELLİ, O. (2004)

Konstantinopolis aynı zamanda çok
gelişmiş

teknikler

başarıyla

üzerinde

büyük

yapan

maden

üretim

işçiliğinin geliştiği bir yerdir. Bugünkü
Ayasofya’nın
Gülhane

kuzey

Parkı’nın

doğusunda
çevresinde

o

dönemde bakır ve bronz atölyeleri yer
almaktadır (Belli, 2004: 103). Burada
üretilen bronz eşya, alet ve silahlar
öncelikle

ordunun,

kiliselerinin

sarayın

ve

gereksinimlerini

karşılamaktaydı.

Daha

sonraları

üretilen silahlar Avrupa ve özellikle
tüm

Ortadoğu

edilmekteydi.

O

başyapıtlarından
kapılarının

ülkelerine

ihraç

dönemin
Ayasofya’nın

çoğunluğunun

bronz

levhalar ile kaplandığı bilinmektedir.

bronz

kapısı,

Ayasofya’nın etrafında saraya
yakın yerde turnuvalar düzenlendiği
yada eğlencelerin yapıldığı büyük bir
meydan olduğu, burada Lustinianus
heykelinin bulunduğu ve bu heykelin
bronzdan

yapılmış

imparatorun
olabileceğini

tek

olup,

parça

at

ve

dökülmüş

dönemin

gezginleri

söylemektedir. Heykel Hristiyanların
ve

putperestlerin

kudretli

bir

imparatoru olduğunu simgeleyen altın
bir elma taşımaktadır (Belli, 2004:
109).
Bizans
Anadolu’da

devleti

dışında

Erzurum,

Erzincan,

Bayburt, Trabzon, Siirt, Antakya ve
Konya geleneksel bronz eşya üretimi
yapan merkezlerdir. Burada kum yada
balmumu tekniği ile heykel, kandil,
çan,

havan,

yapılarda
eşyalar

mangal,

kullanılan
çok

başarılı

silah,
çeşitli
bir

dinsel
kült
şekilde

yapılmıştır. Burada yapılan eşyalar

bir

gerileme

doğuda İran, güneyde Mezopotamya’ya

Selçuklu

kadar ihraç edilmektedir.

sonra

olmuştur.

Devleti’nin
Anadolu

Osmanlı

yıkılmasından

ve

Balkanlar’da

İmparatorluğu

başlamıştır.

Bu

Büyük

yayılmaya

dönemde

bakır

yataklarının yoğun olarak işletildiğini
bilmekteyiz.

Osmanlı

eserlerinin

devri

karakteristik

maden

özelliğinin,

oldukça geniş bir coğrafi bölgedeki
farklı kültür etkilerinin biçimlendirdiği
çok yönlülük olduğunu söyleyebiliriz
(Kayaoğlu,1985:
üretilen
Resim 6: Bronz Havan, 13. Yüzyıl, BELLİ,
O. (2004)

Artuklular

döneminde

Anadolu

Güneydoğu

Bölgesi’ndeki

bronz

atölyelerin çok fazla üretim yaptığı
bilinmektedir.
Diyarbakır
tekniği

ile

balmumu

Artuklu

döneminde

Atölyeleri’nde,
genellikle
kalıplarda

döküm

kum

yada

üretilen

çok

sayıdaki bronz eşya, alet ile Cizre Ulu
Camii’nin

kapısındaki

ejderlerden

oluşan

aslan
ünlü

ve
kapı

tokmaklarının yapıldığı bilinmektedir
(Erginsoy,

1988:

dönemde

171).

Yine

bronzdan

basılmıştır. Hatta
bozuk

paraya

zaman

bronz

parçaları

bu

sikkeler

alışveriş sırasında
ihtiyaç

kabul

duyulduğu

eşyaların

küçük

edilebilmektedir

(Belli,2004:116).
Büyük

Selçuklu

Devleti’nin

yıkılmasıyla İslam maden sanatında

441).

Selçuklu

dönemlerine
tornada

ait

Atölyelerde
ve

Osmanlı

dövme,

döküm,

gibi

yapım

çekme

tekniklerinin yanında mine, kazıma,
kabartma, kakma, ajur ve yaldızlama
teknikleriyle süslü kazan, tas ibrik,
bakraç, tepsi, maşrapa, ,havan gibi
mutfak eşyaları ile mangal, şamdan,
kandil,

buhurdan,

aydınlanma

gibi

araçları,

ısıtma

kadın,

ve

erkek

takıları, kapı tokmakları gibi eşyaların
yapımın

da

kullanılmıştır.

çoğunlukla

bakır

basımı için matbaada, dizgi işlerinin
elle yapıldığı dönemde gazete ve kitap
basımı için kullanılan matbaa harfleri
genellikle kurşun, antimuan, kalay
karışımından yapılmıştır.
Osmanlı

Klasik

Döneminde

(1501-1703) anıtsal ve dini yapılarda
özellikle

kubbe

ve

minarelerin

üstündeki âlemler sıvama tekniği ile
Resim 7: Pirinç şamdan, Erken Osmanlı
Dönemi, BELLİ, O. (2004)

bakırdan yapılmıştır. İlerki yıllarda
çatı kaplaması olarak bakırın yerini
kurşun almıştır. Ampir döneminde

Osmanlı

İmparatorluğu’nda

(1808-1875), ise endüstri devriminde

saray ve yöneticilerin yemeklerinde

gelişen

altın, gümüşün yanı sıra bronz ve

katkısıyla, sıvama tekniğini yanında

bakırdan

âlemler bronz veya pirinçten döküm

yapılmış

kullanıldığı

kapların

bilinmektedir.

Günlük

döküm

tekniği

tekniklerinin

ile

de

yapılmıştır

yaşamda ise halkın kullandığı çeşitli

(Uluergin:2006,31).

eşyalar, mutfak kapları da bakırdan

hamamlarında sıcak su depolarının

seri olarak üretilmektedir. Örneğin,

tabanında küresel biçimli metal plaka

1593

yılında

Elizabeth’ten

İngiltere

kraliçesi

I.

bulunur.

Osmanlı

sultanı

3.

ısınması

Bu

Türk

plaka

suyun

açısından

çabuk

bakırdan

Murad’a

armağan

getiren

heyete

yapılmıştır.

Topkapı

Sarayı’nda

verilen

yemeği

ateşi ile sayesinde su ısıtır ve bu sıcak

anlatan Elçi F.Barton” ziyafete yüz

su

kadar

kalaylanmış

Camilerde,

içinde

yemeklerin

tabakların

ise

bakır

sahanın

sunulduğunu,

altın

olduğunu

“

yazmaktadır. Bu dönemde pirinç ve
amalgamla kaplanmış bronz objeleri
de

sıklıkla

görmekteyiz

(Belli,

2004:127).

hamam

yanan

musluklarına

meşe

dağıtılır.

medreselerde,

avlu

etrafındaki sütunlar; pabuç, gövde ve
başlık
gelmiştir.

kısımlarından
Pabuçtan

meydana
gövdeye

ve

gövdeden başlığa geçişler, iki elemanın
birleşme

ara

kesitleri

bronz

veya

pirinçten yapılmış, profil bileziklerle

Beyaz metal olarak adlandırılan
kalaydan

Külhanda

ise

Osmanlı

Döneminde;

sağlanmıştır.

Bundan başka bronz

türbe pencerelerinde, şadırvanlarda ve

tepsi, çaydanlık, semaver, şamdan gibi

sebillerde

ev eşyaları yapılmıştır. Gazete ve dergi

kullanılmıştır.

döküm

şebeke

olarak

Kalayın ise mimari yapılarda
tek

başına

Topçuluğun gelişmesiyle topçu ocağı

kullanılmadığı

kurulmuş zaman içerisinde Anadolu

görülmektedir. Genellikle kubbe ve

ve Rumeli’de top döküm yerleri, gülle

minarelerin kaplamasında kullanılan

döküm

kurşunun

içine

kurulmuş, teknolojiye paralel olarak

birkaç gram (40-50kg kurşun levha

ülkedeki bakır, kükürt, kalay ve demir

için 10-15 gram kalay) atılır. Bu

madenleri

kurşuna hafif parlak bir görümüm

Özellikle büyük toplar ve havanlar

verir. Ayrıca teneke çatılar yanmaz,

tunçtan dökülüyordu. Bunun nedeni,

hafif ve dayanıklıdır. İyi bakıldığı ve

bronzun ergitilmesi daha kolay olması,

boyandığı

sene

paslanmaya karşı dirençli olmasının

zaman

yanı sıra, dökme tekniğinin, daha

kırmızı, kırmızı-kahverengi boyanır ve

kolay uygulanması ve ateşleme ile ilgili

buna kalaycı kırmızısı denir. Bazen de

tehlikelerin önlenmesidir. 15. yüzyıl

daha pahalı olan bakırı taklit etmek

boyunca dökme bronz toplar tercih

için açık yeşil boyanır. 19. Yüzyılın

edilmiştir.

eriyik

haldeyken

zaman

50-100

dayanabilmektedir.

Çoğu

yarısında preste yapılmış 20/30 ile
30/45cm
teneke

boyutlarındaki
levhalar

yapılarda

üzerine

işletilmeye

baruthaneler

başlanmıştır.

İngiltere, 1571 yılındaki İnebahtı
Deniz Savaşı’ndan sonra Akdeniz’de

ahşap

görülmeye başlamıştır. Bu dönemde

kaplandı

Akdeniz ülkelerinin bronz ihtiyacını

(Uluergin:2006,46).

İngiltere karşılamıştır. Osmanlı da bu

Ayrıca Osmanlı İmparatorluğunda

dönemde İngiltere ile anlaşma yaparak

bronz toplar çok yaygın kullanılmıştır.

top

Topların

almıştır.

hangi

ve

desenli

(shingles)

ahşap

yerleri

tarihte

ve

nerede

dökümü

için

Böylece

bronz

ve

bronzun

kalay
ticareti

kullanıldığına dair kesin bir kayıt

yapılmaya başlanmıştır ( Belli, 2004:

bulunamamasına

kuruluş

144). Anadolu’da ise bronzdan döküm

dönemini anlatan kaynaklara göre;

tekniği ile şamdan, şamdan altılığı,

Osmanlıların

İstanbul

havan tokmağı, kâse, ağırlık ölçüleri,

kuşatmasında(1369) , daha sonra ise

anahtar kilit, mühür, kemer ve çeşitli

I. Kosova savaşı sırasında bronz top

eşyalar üretilmekteydi. Üretim merkezi

kullanıldığı bilinmektedir. II. Murad,

Osmanlı

(1412-1451)

Germe

Süleymaniye’deki atölyelerde üretilen

top

bronz eşyalar 4000 yıllık Anadolu,

Hisarı’nın

ilk

rağmen
kez

I.

kaynaklarda

fethini

anlatırken,

döneminde

kullanılması ile ilgili olarak, döküm

Kafkasya,

için

Mezopotamya,

bakırların

götürüldüğünden

birlikte
bahseder.

İstanbul’dur.

Kuzeybatı
Mısır

ve

İran,
Balkan

madencilik sanatının ve teknolojisinin

sentezini oluşturmaktadır (Belli, 2004:

madeni

159).

daha iyi izlemek mümkün olacaktır.
Günümüzde

alüminyum

gibi

ise,
yeni

madenlerin

çok kullanılmasına bağlı olarak bakır,
ve

aşamalarını

çok

çelik,

üretimi ve bu tür malzemelerin daha
kalay

kullanım

alaşımlarının

üretimi

düşmüştür. Böylece usta sayısı da her
geçen gün azalmaktadır. Anadolu’da
Erzincan, Kahramanmaraş gibi bazı
merkezler bu zanaatı turistik olarak ve
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TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAKLARIN
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Özet
Bu araştırma, yoğun bir şekilde buğday-ayçiçeği ekim nöbeti yapılan
Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan 2 köye ait toprakların bazı fiziksel ve
kimyasal özelliklerini incelemek ve mevcut verimlilik durumlarını ortaya çıkarmak
amacıyla yapılmıştır.

Araştırmada kullanılan toprak örneklerinin pH değerleri

bakımından çoğunlukla “nötr” ve “hafif alkalin” olduğu bulunmuştur. Toprak
örneklerinin tamamı “tuzsuz” olup, CaCO3 içerikleri dikkate alındığında 3 toprak
örneği “çok az kireçli”, 4 toprak örneği “orta kireçli” ve 1 toprak örneği ise “fazla
kireçli” olarak belirlenmiştir. Toprakların tamamının organik madde içerikleri
“yetersiz” düzeydedir. Toprak örneklerinin ortalama % N değeri % 0.06 olup, azot
içeriği bakımından “az” sınıfına girmektedir. Toprak örneklerinin ortalama P, K, Ca
ve Mg değerleri ise sırasıyla 12.9, 154.1, 4623.3 ve 557.9 ppm olarak tespit
edilmiştir. Fosfor içerikleri dikkate alındığında toplam 3 adet toprak örneği “orta” ve
5 adet toprak “yüksek” sınıfına girmektedir. Aynı şekilde toplam 8 adet toprak
örneğinin potasyum içeriği 94-218 ppm arasında olup “yeterli” düzeydedir.
Toprakların Ca ve Mg içerikleri bakımından büyük bir çoğunluğunun “yeterli”
olduğu ortaya konulmuştur. Fe ve Cu içerikleri sırasıyla 38.4 ve 1.35 ppm olup,
“yeterli” sınıfına girmektedir. Çinko (Zn) içerikleri 0.17 ppm olup, toprakların
tamamında

“az” düzeyde Zn olduğu belirlenmiştir. Ortalama Mn içerikleri 32.5

ppm olup, örneklerin tamamı Mn içeriği bakımından “az” sınıfına girdiği
görülmektedir. Bu çalışma sonuçlarının, Tekirdağ ili çiftçilerine toprak-bitki
analizlerinin yaptırılmasının önemi ve özellikle toprak analiz sonuçlarına göre

yapılacak

bilinçli

gübrelemenin

yararları

konusunda

rehberlik

edeceği

düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toprak, Verimlilik, Organik madde, Tekirdağ
*Bu çalışma Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz
Bellitürk danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi’nin bir bölümünden
hazırlanmıştır.

IMPORTANCE OF TO BE
IDENTIFIED OF THE SOILS
PHYSICAL AND CHEMICAL
PROPERTIES AT THE
AGRICULTURAL PRODUCTION:
SAMPLE OF TEKİRDAĞ
PROVINCE/MALKARA CITY

determined
P,K,Ca

them

are

a whole 3 soil samples belong to

of physical and chemiral properties of
soils belonging to Tekirdağ/Malkara
is

sunflower

done

intensely

planting

wheat-

watching

and

finding out the present productivity
circumstance. It was found that the
soil samples which were used in the
investigation were mostly ‘’neutral and
low alkaline’’ in point of their pHvalue. All of the soil samples being
salt-free and 3 of the soil samples
‘’too

little

lime-based’’

in

deference to content of CaCO3 were
determined.

Furthermore;

it

was

specified that 4 of those samples are
‘’medium lime-based’’

an done of

those samples is ‘’too lime-based’’ All
of soil’s organic matter contents are
insufficient. Average %N value of soil
samples is %0.06 and what’s more
this conclusion belongs to ‘’low” class’
of

of

of

content is taken into consideration, as

on the purpose of examining the same

point

Mg

value

and 557.9 ppm. When the phosphorus

This investigation was done

being

and

average

respectively so 12.9, 154.1, 4623.3

Abstract

where

that

view

nitrogen.

It

was

“medium” class and 5 soil examples
pertain to “high” class. In the same
way, as a whole potassium content of
8 soil models are between 94-218 ppm
which is ”enough” level. It was put
forward that an a large scale of these
soil are enough in recognition of their
content of Ca and Mg. Soil samples
content of Fe and Cu are respectively
38.4 and 1.35 ppm and these datums
make them enough level. Content of
Zn is 0.17 ppm moreover it was
designated that all of the soils include
at the low level of ‘’Zn’’. Average
content of Mn is 32.5 ppm and it was
seen that all of the soil samples are
called “low” class with regards to
ingredient of Mn. It was thought that
this study result can guide to farmers
living in Tekirdağ about importance of
making

soil-plant

analysis

and

conolusion of soil analysis.
Key

Words:

Soil,

Productivity,

Organic material, Tekirdag

1.Giriş

mevkilerindeki
Tarımsal

girdilerin

içinde

pestisit ve gübrelerin payı büyüktür.
Analize dayalı olmadan verilecek bir
kilogramlık

fazla

ekonomik

zarara

bilinmektedir.
birim

gübrenin

Çevreyi

alandan

yol

bile
açtığı

kirletmeden,

amaçlanan

verimi

azaltmadan, ürün kalitesini bozmadan
bitki ve ürün gelişimi ideal gübreleme
programı ile yapılmalıdır. Bilinçli ve
ideal gübrelemenin ilk adımı toprak
analizi

ve

kaynakların

optimum

tarım

arazilerinden

alınan 8 adet toprak örneklerinde
mevcut

bazı

fiziksel,

kimyasal

özellikleri ile makro ve mikro besin
elementi

içeriklerini

belirlemek

ve

bunlar arasındaki önemli bazı ilişkileri
ortaya

koymak

amacıyla

yürütülmüştür. Bu çalışmanın yörede
yapılan gübreleme uygulamalarına da
yardımcı olması ve özellikle Tekirdağ
Bölgesi

topraklarının

verimliliği

ve

bölge topraklarının sürdürülebilirliği
amaçlanmıştır.

kullanımı ile toprakların verimliliğinin
artırılması sağlanabilmektedir (Gülaç,

2.Materyal ve Yöntem
2.1 Materyal

2011).
Geleneksel tarım sisteminde
gübre ve kimyasal ilaçların aşırı ve
bilinçsizce kullanımı hem çevre hem
de toprak sorunlarına yol açmaktadır.
Bu durum kimyasal gübre ve ilaç
kullanılarak
sürdürülebilir

yapılan

tarımın

olmadığı

kaçınılmaz

olup günümüz tarımında yenilikler
gerekmektedir. Bu amaçla geleneksel
tarım sistemlerine alternatif olarak
toprak ve ekosisteme etkileri olmayan
sürdürülebilir tarım için organik tarım
gibi

üretim

sistemleri

yaygınlaştırılmalıdır (Hınıslı, 2014).
Bu

araştırma

Tekirdağ

ili

Malkara ilçesindeki 2 köyün farklı

Bu
Malkara

çalışma

ilçesine

Kavakçeşme

Tekirdağ

bağlı

Alaybey

köylerindeki

mevkilerde

yeralan

arazilerindeki

ili
ve

farklı
tarım

8

lokasyonda

yürütülmüştür.

Araştırmanın

yürütüldüğü yerin coğrafi konumu ve
örneklem

noktaları

gösterilmiştir.
Malkara

Şekil

Ayrıca

ilçesine

1’de

Çalışmada

bağlı

2

köyde

toplamda 8 farklı mevkiden toprak
örnekleri

alınmış

noktaların

yerleri,

koordinatları
sunulmuştur.

ise

olup

alınan

konumları
Çizelge

ve
1’de

Şekil 1. Araştırma alanının yeri ve konumu (Tekirdağ-Malkara)
Çizelge 1. Toprak Örneği Alınan Noktalar

2.2.Yöntem

edilmiştir.

2.2.1. Toprak Örneklerinin Alınması
ve Analize Hazırlanması

aylarında

Örnekler
herhangi

gübreleme

ekim vs. yapılmayan alanlardan ekim
öncesinde

Örnekler Tekirdağ’ın Malkara

bir

Eylül–Ekim

alınarak

alınmıştır.

Araziden

uygun bir ortamda

hava

İlçesine bağlı Alaybey ve Kavakçeşme

kurusu hale gelene kadar bekletilmiş

köylerindeki

daha sonra ise içerisindeki iri taneli

8

alınmıştır.
alınması

farklı

Toprak
esnasında,

örneklerinin
örnek

noktalarda

GPS (Global

System)

cihazı

koordinatları

mevkiden
alınan

Positioning

yardımı

belirlenerek

ile
kayıt

taş ve çakıllardan temizlenmiştir.
Bundan

sonra

tokmakla

dövülerek

parçalanmış

ve

2

mm’lik

ahşap
kesekleri
elekten

elenerek analize hazır şekilde ½ kg’lık

plastik kavanozlarda muhafaza altına

Tuzluluk;

alınmıştır.

Toprak örneklerinin tuzluluk

2.2.2. Toprak Örneklerinde Yapılan
Bazı Fiziksel ve Kimyasal Analizler

(%) değerleri, elektriksel iletkenlik aleti
ile

ölçülmüştür

Norwell
Toprak

reaksiyonu,

Uluslararası Toprak İlmi Derneğinin
üzere

2012).

Örneklerdeki tuz içerikleri Lindsay ve

Toprak Reaksiyonu;

önerdiği

(Sağlam,

1:2.5

(toprak:su)

oranında toprağın sulandırılarak, cam

(1969);

Güneş

ve

ark.

(1996)’nın ortaya koyduğu kriterler
doğrultusunda yorumlanmıştır.
Makro ve Mikro Elementler;

elektrotlu pH metre ile ölçülmüştür

Toprakların
içerikleri

ve Norwell (1969); Güneş ve ark.

fosfor yöntemi ile, toplam azot miktarı

(1996).

buhar damıtma (Kjeldahl) metodu ile

sınıflandırılmıştır.

florürde

fosfor

(Sağlam, 2012). pH sonuçları Lindsay
doğrultusunda

asit

yarayışlı

çözünebilir

(Sağlam, 2012), yarayışlı K, Ca ve Mg,
Fe, Mn, Cu ve Zn içerikleri ise ICP-

Tekstür (Doygunluk);

OES yöntemi ile yapılmıştır (Kacar,
Toprak

örneklerinin

tekstür

2009).

sınıfları, suya doygunluk yöntemine

Toprak örneklerinden analiz

göre tespit edilmiştir (Tüzüner, 1990).

sonucunda elde edilen toplam azot

Kireç (CaCO3);

Miktarları Lindsay ve ark. (1969),
Güneş

Toprakların

kireç

miktarları,

Scheibler Kalsimetresi ile volümetrik

ve

ark.

(2010)

tarafından

belirtilen kriterler dikkate

alınarak

sınıflandırılmıştır.

olarak ölçülmüştür (Gedikoğlu, 1990).
Toprak

Toprak örneklerindeki kireç içerikleri

içeriğindeki

Lindsay ve Norwell (1969); Ülgen ve

miktarları

Yurtsever (1995) ile Güneş ve ark.

tarafından

verilen

(1996)’e göre yorumlanmıştır.

doğrultusunda,

potasyum

1960).

ark.

(2010)
esaslar
içerikleri

ark. (2010) ‘de belirtilen kriterlere göre

Toprakların organik maddeleri
belirlenmiştir

ve

Lindsay ve Norwel (1969) ile Güneş ve

Organik Madde;

Walkey-Black

Güneş

fosfor

yöntemi
(Greweling

ve

ile
Peech,

yorumlanmıştır. Çinko, kalsiyum ve
magnezyum
Norwell

içerikleri

(1969),

(2010)’daki

Güneş

esaslar

sınıflandırılmıştır.

Lindsay
ve

ve
ark.

doğrultusunda

Demir,

bakır

ve

mangan

içerikleri

Norwell

(1969);

(1996)’daki

ise

Lindsay

Güneş

esaslar

ve

ve
ark.

doğrultusunda

irdelenmiştir.

3.Araştırma Bulguları ve Tartışma
3.1.Toprakların

Bazı

Fiziksel

ve

Kimyasal Özellikleri
Araştırmada kullanılan 8 adet
toprak örneğine ait bazı fiziksel ve
kimyasal

özerlikler

Çizelge

2’de

topluca verilmiştir.
Çizelge 2. Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Toprak
değerleri

göz

örneklerinin
önüne

pH

alındığında,

baktığımızda

bilinçsiz

sonucunda

toprak örnekleri arasında en düşük

değerlerinin

değer 5.73 iken, en yüksek değer

olduğu

7.65’dir. Bu örneklerden bir tanesi (6

2013).

gübreleme

toprakların
yükselme

pH

eğiliminde

gözlenmektedir

(Anonim,

nolu örnek) hafif asit olup, 4 tanesi (1,
Toprak

2, 3 ve 5 numaralı örnekler) 6.5-7.5

örneklerinin

%

tuz

aralığında “nötr”, 1 tanesi (4 ve 7

değerleri incelendiğinde, araştırmaya

numaralı örnekler) 7.5-8.5 aralığında

söz konusu olan bütün toprakların

olup

“tuzsuz (% 0.04-0.06)” sınıfına girdiği

“hafif

girmektedir.

alkalin”
Elde

edilen

sınıfına
bu

pH

görülmektedir (Lindsay
ve

1969;

ili tarım topraklarında yapılan bazı

konuda yörede yapılan birçok çalışma,

araştırma sonuçlarının pH değerleri ile

aynı

büyük oranda benzerlik taşımaktadır

(Bellitürk,

(Bellitürk 2004, Bellitürk ve Sağlam

Bellitürk, 2011).

sonuçları
2004;

ark.,

Norwell,

değerlerine ilişkin sonuçlar, Tekirdağ

2005). Tekirdağ yöresinin topraklarına

Güneş

ve

1996).

Bu

desteklemektedir
Bellitürk,

2008;

Toprakların % CaCO3 miktarları

Bu tip toprakların kil içeriklerinin

incelendiğinde; 3 tane örnek (3, 4 ve 8

yüksek olmasından dolayı, özellikle

numaralı örnekler) % 0-% 1 arasında

organik gübreler ile desteklenmesi ve

olduğu için “az kireçli”, 4 tane örnek

ıslah edilmesi gerekir.

(1, 2, 5, ve 6 numaralı örnekler) % 1-5
arasında olduğu için “kireçli”, 1 tane
örnek (7 numaralı örnekler) % 5-15
arasında olduğu için “orta kireçli”
sınıfına

girmektedir

(Lindsay

ve

Norwell, 1969; Ülgen ve Yurtsever,
1995,

Güneş

ve

Toprakların kireç

ark.,

1996).

değerleri

dikkate

alındığında, bu konuda yapılan birçok
çalışma

ile

söylemek

paralellik

mümkündür

taşıdığını
(Bellitürk,

1998; Bellitürk, 2004; Bellitürk ve
Sağlam,

2005;

Bellitürk,

2008;

Bellitürk, 2011).

%

organik

madde

1.01-1.48

arasında

Alınan

toprak

tamamının

organik

değişmektedir.
örneklerinin

maddece “fakir” olduğu görülmüştür.
Bu sonuçlar daha önce yörede yapılan
diğer

“yeşil

gübreleme”

çalışmalar

ile

göstermektedir

de

paralellik

(Bellitürk,

1998;

ile

baklagil

bitkilerinin ekilmesi, diğer bir ıslah
yöntemi

olup,

yöre

topraklarının

verimliliklerinin sürdürülebilmesi için
son

derece

önemlidir.

Yöredeki

çiftçilerin, topraklardaki bu organik
madde eksikliğini gidermek için tek
çare

olarak

kimyasal

uyguladıkları

azotlu

gübre

“aşırı

kullanımı”

yerine zaman zaman ahır gübresi,
yeşil gübreler, vermikompost (solucan
gübresi),

çöp

uygulamalar

Toprakların
içerikleri

Bu konuda bu tip topraklara

kompostu

ile

bu

gibi

toprakların

organik maddelerini artırma yoluna
gitmeleri

gerekmektedir.

Bellitürk

(2013)’ün bildirdiğine göre, aşırı ve
bilinçsizce

kullanılan

kimyasal

gübrelerin doğal kaynakları ve çevreyi
kirlettiği bilinen bir gerçektir.
3.2.Toprak Örneklerinin Bazı Makro
Element İçerikleri

Bellitürk, 2004; Bellitürk ve Sağlam,
2005;

Bellitürk,

2008;

Araştırmada

Bellitürk,

mevkilerden alınan 8

2012).

farklı
adet toprak

örneğine ilişkin bazı makro bitki besin
Toprak örneklerinde yapılan
analizlerde

içerikleri

Çizelge

3’de

tekstür

verilmiştir.Toprak örnekleri arasında

yapılarının “killi” ve “killi tınlı” olduğu

ki en düşük toplam azot değeri 0.05

görülmüş

ve

kültür

toprakların

element

olup,

tarım

topraklarda
neticesinde

mono
toprak

yorgunluğu olduğu düşünülmektedir.

en

yüksek

değer

ise

0,07’dir.

Toprakların

geneline

bakıldığında

1969,

ortalama 0.06 olduğunu görülektedir.
Güneş

ve

ark.

(2010)

Güneş

ve

ark.

Örneklerin

2010).

tamamına

yakınında fosfor değeri ''yeterli'' olarak

tarafından bildirildiğine göre yarayışlı

nitelendirilmiştir.

toplam

0.045-0.09

kapsamında sadece 3 adet toprak

aralığındaki “az” tüm örnekler dahil

''az'', 24 adet toprak ''yeterli'', 7 adet

olmuştur.

toprak

azot

değeri

Sınıflandırmada

“yeterli”

''fazla''

Bu

sınıflandırma

sınıfına

girmektedir

olarak adlandırılan aralık ise 0.09-

(Lindsay ve Norwel 1969, Güneş ve

0.17’dir.

ark. 2010). Benzer sonuçlar, 20 adet

Bu gruba

girememiştir.

hiç bir örnek

Organik

maddede

Tekirdağ

ili

topraklarında

yapılan

olduğu gibi toprakların toplam azot

başka bir çalışmada da bulunmuştur

içeriklerinin

(Bellitürk, 2004).

de

düşük

olduğu

gözlenmektedir (Lindsay ve Norwell
Çizelge 3. Toprak Örneklerinin Bazı Makro Element İçerikleri

Alınan örneklerdeki potasyum
değerleri 94.20
değişkenlik

-218. 90 arasında

göstermektedir.

bağlamda

alınan

3

postasyum

içerikleri

“az”

örnekte

ise

topraklarının

Tekirdağ
bilinçsiz

örnekteki

bağlı olarak kalsiyum içeriğinin ise

diğer

5

düzeyde

örneklerdeki

yükseldiği görülmüştür. Tekirdağ’da
kalsiyum

amonyum

gübrelerinin

çok

arasında değişmektedir. Bu bağlamda

destekler niteliktedir.

“fazla”

olarak

ortaya

fazla

olması,

içerikleri

gübreleme

sonucu asitleşmeye başladığı, buna

kalsiyum içerikleri 3187-6797 ppm
kalsiyum

yöresi

Bu

“yeterli”

görülmüştür.Alınan

belirlenmiştir.

çıkan

nitrat
kullanılıyor
sonuçları

Örneklerdeki
içerikleri

Magnezyum

234.89–1111.03

değişkenlik

arasında

göstermektedir.

anlamda

örneklerin

magnezyum

Element İçerikleri

Bu

tamamında

içerikleri

3.3.Toprak Örneklerinin Bazı Mikro

“yeterli”

ve

“fazla” olarak tespit edilmiştir.

Araştırmada kullanılan toprak
örneklerine ait bazı yarayışlı mikro
element miktarları ppm olarak Çizelge
4’te verilmiştir.

Çizelge 4. Toprak Örneklerinin Bazı Mikro Element İçerikleri (ppm)

Araştırma konusu bölgedeki

örneklerimiz 0.2 ppm’in üstünde bakır

toprakların yarayışlı demir içerikleri

ihtiva ettiklerinden yeterli seviyededir

18.26 ppm ile 80.03 ppm arasında

(Lindsay ve Norwell 1969; Güneş ve

değişmekte

ark. 1996). Benzer sonuçlar önceki

olarak

olup

ortalaması

belirlenmiştir.

örneklerinin

tamamında

49.14
Toprak

yarayışlı

birçok

çalışmada

konulmuştur

da

ortaya

(Bellitürk,

2004;

demir içerikleri >4.5 ppm olduğu için

Bellitürk, 2012; Bellitürk ve Sağlam,

“fazla” düzeydedir (Lindsay ve Norwell

2005).

1969; Güneş ve ark. 1996). Benzer
sonuçlar, Tekirdağ ili topraklarında
yapılan önceki birçok çalışmada da
bulunmuştur

(Bellitürk,

2004;

Bellitürk ve Sağlam, 2005; Bellitürk,
2012).

Örnekler

çinko

içerikleri

yönünden ise 0.10 ppm ile 0.32 ppm
aralığındadır.

Ortalaması

0.21’dir.

Örneklerin tamamı 0.2 ppm’in altında
ve

“0.2-0.7”

arasında

olduğundan

topraklarda çinko yetersizliği olduğu
Toprak

içerikleri

örneklerinin

incelenecek

bakır
olursa,

görülmektedir. Kurak ve yarı kurak
bölge

topraklarında

miktarların 0.64 ppm ile 2.32 ppm

görülen çinko

arasında

(1982)’ya göre dünya

değiştiğini

görülmektedir.

Ortalamaları ise 1.48 ppm’dir. Toprak

yaklaşık

%

yaygın

noksanlığı

olarak

Sillanpaa

topraklarının

30’unda,

ülkemiz

topraklarının ise yaklaşık % 50’sinde

özendirilmesi ve yaygınlaştırılması en

çinko eksikliği mevcuttur (Bellitürk,

akılcı

1998).

gerektiği de bir başka çözüm yoludur.

yoldur.
Yörede

Araştırmada incelenen toprak
örneklerinin mangan içerikleri 12.64
ppm

ile

57.56

örneklerin

ppm

hemen

aralığındadır

hemen

tümüne

yakınında Mn içeriği ise > 14 ppm
olmasından dolayı “yeterli” düzeyde
olduğu

bulunmuştur

(Lindsay

ve

Norwell, 1969; Güneş ve ark., 1996).
Önceki çalışmalar, bu çalışmada elde
edilen

Mn

değerleri

sonuçlarını

destekler niteliktedir (Bellitürk, 2012).

Anızın

yakılmaması

yıllardır

tarımla

üreticinin

(alınan

uğraşan

birçok

toprak

örneklerinin

sahiplerinin)

işlediği toprağın pH değerini bilmeden
gübre

ve

diğer

tarımsal

girdileri

kullandığını söylemesi de önemli bir
sorun olarak tespit edilmiştir. Bu
konuda yöredeki üreticilerin mutlaka
bitki

besleme

tarımsal

uzmanı

kontrolünde

işlemlerini

yapması

gerekmektedir.
Toprak örneklerinin yaklaşık

4.Sonuç ve Öneriler

% 85’inde potasyum “yeterli” olarak

Tekirdağ yöresinde yaptığımız

bulunmuştur.

Ancak;

Potasyumca

çalışmalarda, çoğu tarım toprağında

zengin olduğu bilinen ülkemiz tarım

azot

ilaveten

topraklarındaki bu zenginliğin belli

yarayışlı mikro besin elementleriyle

bölgelerde zamanla azalmaya başladığı

ilgili

bu çalışmada kullanılan örneklerde de

ve

organik

beslenme

yaygınlık

maddeye

problemlerinin

gösterdiği

konulmuştur.

Bir

de

ortaya

görmekteyiz.

Ayrıca

nüfus

zamanla

ve

yandan

Cu

azaldığı

tarım toprakları hızla azalmaktadır.

toprak ve gerekse yaprak gübreleri ile

Malkara

ilçesinden

alınan

8

adet

toprak örneğinin %99’unda organik

bu

içeriklerinin

sürekli artarken, diğer yandan da
Bu araştırmada Tekirdağ ili

ve

Zn

toprakların

desteklenmesi

elementlerce

gerek

gerektiği

ortaya

asitleşmeye

başlayan

çıkmıştır.
Ayrıca

maddenin düşük çıkması, gelecekteki

topraklarda

tarımsal

bu

tarımsal işlemler ile (aşırı gübreleme,

konuda önlemler alınmasının sinyalini

yanlış gübre seçimi vb.) olası toksik

vermektedir.

etkileri olabileceği de dikkate alınmalı

uğraşlar

için

acilen

Al

elementinin

yanlış

ahır

ve ona göre gübreleme yapılmalıdır.

gübresi, yeşil gübre, vermikompost,

Düşük pH değerlerinde aşırı derecede

çöp

artan Al3+ bitkilerin P ve Ca alımlarını,

Bu

bağlamda

kompostu

gübrelerin

vb.

özellikle
gibi

organik

kullanılmasının

dolayısıyla

büyümelerini

olumsuz

şekilde etkilemektedir.
Tarımsal

yapılacak kültürel ıslah çalışmaları ile
sağlanabilir.

üretimde

gübre,

Bu

amaçla

özellikle

tarımsal verimliliği arttıran en önemli

özelliğinden

üretim

dışında, toprakların yanlış tarımsal

girdilerinden

birisidir.

kaynaklanan

doğal

Ülkemizin birçok bölgesinde toprak ve

işlemler

(aşırı

iklim

sulama

ve

özellikleri

gösterdiğinden
analiz

farklılıklar

dolayı,

toprakların

asitleşmesinin

sonra

gerekmektedir.

edilmesinden

asitliğin

gübreleme,
ilaçlama
önüne

bilinçsiz
vb.)

ile

geçilmesi

Bu doğrultuda

asit

gübrelenmesini özendirecek çalışmalar

toprakların kireçlenmesi hem Tekirdağ

yapılmalıdır. Bu çalışmanın yörede

yöresi ve hem de ülkemiz tarımı için

hem tarımla uğraşan kişilere ve hem

büyük bir önem taşımaktadır.

de topraktaki kirliliğin ve asitleşmenin
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DOĞAL ÜRÜNLERDEN TÜRETİLMİŞ
PARAZİT ÖLDÜRÜCÜ İLAÇ 2015 TIP
NOBEL'İNİ KAZANDI

William Campbell (solda) ve Satoshi

ürünü ortaya koymaları oldu.

Omura (ortada) avermektin yapısını

Birleşik

keşfetmelerinden

Üniversitesi'nden William Campbell ve

ötürü

ödülün

Amerika'daki

yarısını paylaştı, Youyou Tu (sağda)

Japonya'daki

ise artemisinin yapısını izole ettiği için

Üniversitesi'nden

diğer yarıyı kazanmış oldu. (© Nobel

nehir

Vakfı)

kullanılan

avermektin

2015 yılı Fizyoloji/Tıp Nobel ödülü üç

keşfinden

dolayı

araştırmacı

paylaştı.

Geleneksel

arasında

paylaştırıldı,

Kitasato

Akademisi'nden

körlüğü

antimalaryal

parazit

hastalıklarla

savaşabilen iki doğal antimikrobiyal

yapısı

Satoshi

körlüğü

bunun sebebi ise sıtma ve nehir
gibi

Duke

ile

Ōmura,

savaşmakta
isimli

Nobel

ilaç

üzerindeki

olan

ödülünü

Çin

Youyou

ilacın

Tu

Tıbbı
ise

artemisinin

çalışmalarından

ötürü ödülün diğer yarısını kazandı.

Antiparazitik ilaç olan artemisinin bir

numuneleri

bitkide keşfedildi, avermektin ise bir

avermitilis bakterisini başarı ile izole

bakteri içinde bulundu © Nobel Vakfı

etmişti.

Campbell, Ōmura ve Tu bu bileşikleri

Campbell aktif bileşiğin avermektin

izole

olduğunu tespit edip saflaştırmıştı. Bu

etmek

için

farklı

yollar

almış

ve

Ōmura'nın

Streptomyces
kültürlerinden

denediyseler de, başarıları Karolinska

gelişmelerin

Enstitüsü Nobel komitesi'nden Hans

isimli ilaç geliştirildi – onkoserkiyazis

Forssberg'e

olarak da bilinen nehir körlüğü isimli

göre

topluma

eşit

ardından

ivermektin

miktarda katkı yapmıştır. Forssberg,

parazit hastalığına karşı

şöyle

tedavi imkânı yakalanmış oldu.

diyor:

“2015

Nobel

ödülü

etkili bir

sahiplerinin keşifleri tıpta örnek bir

Geleneksel bağlantı

eğilimi simgeliyor, yalnızca son derece

Ōmura ve Campbell’in çalışmalarına

hırpalayıcı

karşıt olarak, Tu, sıtma tedavisinin

muzdarip
tedavi

parazit
hastalar

olanakları

hastalıklardan
için

devrimsel

sağlamıyor,

aynı

geleneksel

Çin

tıbbındaki

tedavilerinden

esinlenmiştir.

Acil

zamanda bireyin ve toplumun iyiliği ve

durumlar için öneriler isimli eski bir el

konforu için de imkânlar sunuyor”.

kitabında

Merck Enstitüsü'ile ortak çalışması

yazılmıştır)

sırasında, Ōmura Japonya'tan toprak

inceleyerek, Tu tatlı pelinotu isimli
bitkinin

(Go

sıtma

Hong,

MS

yapılan
belirtilerine

gelebildiğini bulmuştur.

284'te
tarifleri
karşı

Avermektin şu anda hâlâ kullanımda

alıyoruz. Chemistry World'e verdiği

olan yeni bir sınıf antiparazitik ilacın

demeçte,

kökenini oluşturur © Nobel Vakfı

“Karar

Tu,

bilgilerden

ilham

alarak

bitki

Sutherland

şöyle

açıklandığı

diyor:
zaman

koridorlarımızdaki

heyecanı

tıbbından artemisinin isimli aktif bir

görmeliydiniz. Ödülü kazanan Tu'nun

bileşiği başarı ile elde etmiştir, ancak

yaptığı çalışmayı hiç bir şekilde aşağı

Çin'in Kültür Devrimi sırasında klinik

göremeyiz, bir bakıma karavana atışı

deneyleri

olan bitki tıbbından farmasötik ilaç

yürütmekte

zorlanmıştır.

Kendi üzerinde yaptığı denemelerden

formuna gidişte çok yol alınmış...”

sonra

Paul

Tu,

sıtma

artemisinin

ilacı

bileşiğini

olarak

geliştirmiş

Dyson,

Birleşik

Swansea

Krallık'taki

Üniversitesi'nin

oluyor. Keşfinden bu yana, Afrika'da

Streptomyces genetik grubunda lider

her

yıl

100 binden fazla

insanın

olarak

kurtardığı

tahmin

Ōmura’nın Nobel ödülünün küresel

hayatını
edilmektedir.
Tu'nun

Nobel

farkedilmesi

sağlıkta
komitesi

çalışıyor
önemli

bir

Campbell
zamana

ve

denk

tarafından

geldiğini anlatıyor. Dyson, şöyle diyor:

çevreleri

“Sanırım bu karar çok yerinde oldu,

parazitoloji

tarafından çok büyük memnuniyetle

çünkü

karşılanmıştır,

keşfetmek

bu

ve

bilgiyi

Londra

bizler

yeni

antibiyotikler

zorundaydık

ve

kişisel

Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan bir

olarak fikrim bundan sonraki adım

doçent

Ōmura’nın

olan

Colin

Sutherland'dan

yolunu

seçmek

olacak

çevremizden izole edebileceğimiz yeni

çok güzel – günümüzde hastalıkların

organizmalar bulmalıyız”.

tedavisinde mükemmel bir hazinemiz

StAndrews Üniversitesi'nde (Birleşik

oldu”.

Krallık) biyoorganik kimyacı olarak

Kaynak:

çalışan

http://www.rsc.org/chemistryworld/2

Rebecca

Goss,

konu

hakkındaki duygu ve düşüncelerini

015/10/natural-product-

şöyle

antiparasitic-drugs-2015-medicine-

özetlemiş:

“Nobel

ödülünün

avermektin ve artemissinin gibi doğal
molekülerin keşfine verilmiş olması

physiology-nobel

Antik Çağda Bilim

kutsal şiir, Terpsikhore-dans, Thalia-

III: Herodot'tan

taşıyan bölümler halinde yazılmıştır.

Bilimsel Bir Öykü

komedya,
Yazar

Urania-gökbilim)

kitabının

oluşturan

2.

adlarını

bölümünü

Euterpe

Bölümü'nün

başında, kendi söylemiyle Memphisli
Hephaistos

Ali Akın AKYOL
Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü

tarihçi
(Lyxes'in

Anadolulu

ve

antik
oğlu

(Bodrumlu)

yazar

Herodot

Halikarnassoslu

Herodotus), ünlü Romalı devlet adamı,
hatip ve yazar olan Cicero (M.Ö. 10643)

tarafından

babası

tarih

(Pater

tanımlanmıştır.

yazarlarının

Historiae)
Yaşadığı

olarak

coğrafyaya

(Mısır, Mezopotamya, Filistin, güney
Rusya, kuzey Afrika kıyıları) yaptığı
gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları
anlattığı,

"Herodot

bilinen

eseriyle

Tarihi"

olarak

tanınmaktadır.

Eserinin konusu, Persler ve Yunanlar
arasında yapılan Pers savaşları (MÖ
492-449)

oluşturmaktadır.

Heredot

Tarihi, Yunan Mitolotojisi'nde Zeus'un
sanat ve bilimle ilişkilendirilen dokuz
kızının

(esin

tanrıçaları

aşağıdaki öyküyü paylaşır:
"...Mısırlılar,

Psammetikos

zamanından

önce,

kendilerini

Ama gün gelip de Psammetikos krallığı

M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış (M.Ö. 484olan

öğrendiği

dünyanın ilk insanları sayıyorlardı.

aliakinakyol@gmail.com

425)

rahiplerinden

muse'ler:

Euterpe-flüt/müzik, Erato-korolu lirik
şiir, Kalliope-destan/epik şiir, Kleiotarih, Melpomene-tragedya, Polymnia-

ele alınca ve ilk insanların kimler
olduğu

merakına

düşünce,

işte

o

günden sonra diyorum, kendilerini
gene

bütün

saymakla

öbürlerinin
beraber,

kendilerinden
kanısına

de

en

eskisi

Phrygialıların
eski

vardılar.

oldukları

Psammetikos,

soruşturmalarına rağmen, dünyaya ilk
gelen insanların kimler olduğunu bir
türlü öğrenemeyince, şu anlatacağım
çareye başvurdu: Bir çobana, rasgele
iki tane yeni doğmuş çocuk verdi,
bunlar

ağıla

büyütülecekti:
kimse

konacak
Çocukların

ağzını

açıp

ve

şöyle

yanında
tek

söz

söylemeyecekti; ayrı bir odada kendi
başlarına büyüyeceklerdi; çoban, belli
saatte keçileri alıp yanlarına götürecek
süt içirip iyice doyuracak, sonra kendi
işlerine
böyle

bakacaktı.
yapmasının

vermesinin

Psammetikos'un
ve

nedeni,

viyaklamalar çağını

bu

emri

çocukların

aştıktan sonra

ağızlarından

çıkacak

ilk

sözü

Buradan

hareketle

filozof

(philo-

yakalamaktı; gerçekten de öyle oldu.

sophia: bilimi seven) Heredot için iki

Üzerinden iki yıl geçince, bir gün

düşünce oluşturmak yerinde olacaktır.

çoban kapıyı açıp içeri girdi, önünde

Heredot bu öyküyü bir bilim adamı

diz üstü duran iki çocuk, ellerini

edasıyla

uzatarak,

(anlayanlar için) sunmaktadır. Ya da

"Bekos!"

diye

bağırdılar.

bilim

dizgesi

Çoban bu sözü ilk duyduğunda bir şey

Heredot

demedi,

her

içselleştirmiştir ki yazdığı herşey o

gelişinde aynı sözü işitince efendisine

bilimsel aklın sonucu olarak sezgisel

haber verdi ve isteği üzerine çocukları

şekilde ifade bulmaktadır.

ama

daha

sonra

da

bilimselliği

şeklinde
o

kadar

kendi görsün diye aldı, ona götürdü.
Psammetikos

kendi

kulağı

ile

de

Tarihe,

görünen

ya

da

duyduktan sonra, herhangi bir şeye

yüzüyle

bekos adını vermiş olan insanların

anlaşılamayacak

kimler

benden başka ifade eden oldu mu

olduklarını

araştırmaya

koyuldu; araya taraya Phrygialıların
ekmeğe

bekos

dediklerini

bakınca

sunulan

bu

kolayca
ilginç

detayı

bilmem ama paylaşmak istedim.

öğrendi.

Böylece ve bu ipucuna tutunarak
Mısırlılar, Phrygialıların kendilerinden
daha eski olduklarını itiraf ettiler..."
Anlatılan öykü o kadar ilginçtir ki
tamamen

bilimsel

yöntemi

ifade

etmektedir. Bilimsel yöntem bir konu
hakkında önce bir öngörü oluşturmayı
(hipotez) daha sonrada bu düşünceyi
destekleyecek
gerçekleştirmeyi
sonuçları

deneyler
ve

kabul

sonunda
ederek

çıkan

sunmayı

(kanun, model, kuram) içerir. Öykü,
bilimsel dizgeyi tümüyle içerdiği gibi
deney aşamasının veri eldesi kısmının

Paris'teki Louvre Müzesi'nden Herodot

esaslarından olan en az iki örnekle

kabartmalı bir detay (Jean-Guillaume

çalışmak

Moitte, 1806)

ve

ortalama

değerler

üzerinden görüş belirtmek gibi bir
detayı

da

içinde

barındırmaktadır.

Bodrum'daki Herodot Heykeli

Kaynak:
Herodotos

(Türkçesi:

Müntekim

Ökmen), 1991, Heredot Tarihi, Remzi
Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul, s. 85-86.
www.britannica.com/biography/Hero
dotus-Greek-historian,
10.10.2015

son

erişim

TÜRKİYE’NİN EN VERİMLİ
TOPRAKLARINDA NELER OLUYOR?
Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,
Tekirdağ
a_adiloglu@hotmail.com
Giriş
Trakya Bölgesi, ülkemizin batısında yer alan, bölgede yetiştirilen özellikle buğday ve
ayçiçeği bitkilerinde Türkiye ortalamasının üzerinde verim alınan, tarımsal
faaliyetin en yoğun olduğu ve ülkemizin en verimli topraklarına sahip olan bir
bölgedir. Diğer taraftan ülkemizin bu en verimli toprakları son yıllarda giderek
artan bir hızla tarımsal amaç dışı kullanıma açılmış olup, bölgedeki mutlak tarım
alanları her geçen gün azalmakta ve buna karşılık tarıma uygun olmayan arazilerde
zorlamalı tarım yapılmaya başlanmıştır.
Trakya Bölgesi’nde uzun yıllardır ayçiçeği ile buğday yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Son yıllarda bu bitki ekim sistemine kanola bitkisi eklenmiştir. Bölgede yetiştirilen
kültür bitkilerine kanola bitkisinin eklenmiş olmasına rağmen uzun yıllardır
monokültür bir tarım sisteminin uygulanmakta olması ve münavebeye diğer
bitkilerin etkin bir biçimde alınamamış olması bölgenin tarım topraklarında bazı
bitki besleme sorunlarının meydan gelmesine neden olmuştur. Bu bitki besleme
sorunlarının başında da bölge topraklarının besin dengesinin bozulmuş olması
gelmektedir.
Trakya Bölgesi’nde özellikle buğday, ayçiçeği ve kanola tarımında Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın bütün gayret ve çabalarına rağmen fazla miktarda ve
bilinçsizce kimyasal gübre kullanılmaktadır. Öyle ki, Trakya Bölgesi'nde kullanılan
gübre miktarı ülkemizde yıllık toplam gübre tüketiminin yaklaşık % 20'sini
oluşturmaktadır. Bu durum birim alana Türkiye ortalamasından daha fazla
kimyasal gübre kullanıldığının bir göstergesidir. Bölgede bilinçsizce kullanılan bu
kimyasal gübreler son 30 yıl içerisinde Trakya Bölgesi topraklarının verimlilik
kapasitelerinde ve bazı kimyasal özelliklerinde ciddi olumsuzluklar meydana
getirmiştir.

Trakya

Bölgesi

Toprakları

Giderek Asitleşmektedir
Trakya

azot, fosfor ve potasyum bitki besin

Bölgesi

topraklarının

1984

tarım
yılından

günümüze kadar geçen 30 yıllık bir
süreçte pH değerlerinde önemli ölçüde
düşüşler meydana gelmiştir. Bunu bir
sonucu olarak ise bölge topraklarında
asitleşme hızlı bir artış göstermiştir.
Bölge topraklarının 1984 yılında %
20.45’lik bir bölümü asit karakterli
iken,

günümüzde

asit

toprakların

bölge toprakları içindeki oranı ve %
38.50 değerine ulaşmıştır. Toprakların
asitleşmesinin nedenleri olarak 20-200,

üre,

15-15-15

gibi

Çünkü bu gübrelerde sadece

hep

aynı

kimyasal gübrelerin uzun yıllardan
beri kullanılmış olması gelmektedir.

elementleri bulunmaktadır. Bununla
birlikte

bitkiler

ihtiyaçları

olan

kalsiyum ve magnezyum gibi bazı
bazik

karakterli

bitki

besin

elementlerini de topraktan her yıl
düzenli

olarak

almaktadır.

Ancak

topraktan bitkilerin almış oldukları
söz

konusu

toprağa

bu

yeterli

besin

elementleri

miktarlarda

ilave

edilemediğinden dolayı toprakların baz
doygunluğu düşmekte, besin dengesi
bozulmakta ve sonuçta topraklar yıllar
geçtikçe

asitleşmeye

başlamaktadır.

Nitekim söz konusu toprakların pH
değerlerindeki değişim ve asitleşme
hızı aşağıda Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Trakya Bölgesi topraklarının asitleşme eğilimi, %.

Trakya Bölgesi Topraklarının Büyük

erozyonun hızlanması sonucunda en

Bir

verimli üst toprağın aşınıp taşınması

Bölümünde

Organik

Madde

Yetersizliği Vardır
Toprakların

ile birlikte toprakta organik maddenin
verimliliğinin

ve

üretkenliğinin bir ölçüsü olarak kabul
edilen organik madde miktarı Trakya
Bölgesi topraklarında son 30 yıllık bir
süre içerisinde hızla azalmıştır. Bölge
topraklarında 1984 yılında %1 ‘den az
organik
oranı

madde
%

içeren

77.00

günümüzde

%

iken
82.40’a

toprakların
bu

değer

ulaşmıştır.

Trakya Bölgesi topraklarının organik
madde

miktarlarının

azalmasının
bölgede

zamanla

nedenlerinin

yoğun

olarak

başında,
uygulanan

toprak işlemeli tarım sistemi, mutlak
tarım alanlarının sanayiye açılması
sonucunda

toprak

işlemeli

tarıma

uygun olmayan alanların zorlamalı bir
biçimde tarıma açılması ile birlikte

kaybolması

gelmektedir.

Ayrıca

bölgede halen maalesef devam eden
anız yangınları da toprağın en verimli
ve organik madde bakımından zengin
üst

katmanının

anızla

birlikte

yakılması sonucunda organik madde
miktarı her geçen yıl azalmaktadır.
Diğer

taraftan

Trakya

Bölgesi’nde

organik madde yetersizliği nedeniyle
ile mutlak azotlu gübrelemeye ihtiyaç
duyulan toprakların bölge içerisindeki
oranı

Türkiye

ortalamasının

da

üzerine çıkmış durumdadır. Trakya
Bölgesi topraklarının son 30 yıllık
süreç

içerisinde

organik

madde

miktarlarındaki yetersizliğin değişimi
aşağıdaki

Şekil

2’

den

görülmektedir.

Şekil 2. Trakya Bölgesi topraklarının organik madde miktarındaki azalış oranı, %.

de

Trakya

Bölgesi

Topraklarının

çok

üzerindedir.

Önemli Bir Bölümünde Potasyum

durumun

Yetersizliği Vardır

bölgede

Trakya
topraklarındaki
Türkiye
Bölge

Bölgesi
potasyum

ortalamasının
topraklarında

mutlak

tarım
eksikliği

üzerindedir.
1984

potasyumlu

yılında

gübrelemeye

ihtiyaç duyulan alanların oranı % 7.10
iken bu değer günümüzde % 15.20
gibi bir değere ulaşmıştır (Şekil 3).
Bölge

topraklarındaki

potasyum

yetersizliği Türkiye ortalamasının da

Bu

olumsuz

nedenlerinin

başında

ayçiçeği,

mısır

ve

kanola

olmak üzere yetiştiriciliği yapılan bazı
yağ

bitkilerinin

potasyum

ihtiyaçlarının yüksek oluşu nedeniyle
topraktan fazla miktarlarda potasyum
almasıdır. Diğer taraftan söz konusu
bu

bitkilerin

topraktan

aldıkları

potasyumun aynı miktarda toprağa
geri verilememiş olması sonucunda
Trakya

bölgesi

topraklarında

potasyum yetersizliği son yıllarda artış
göstermiştir.

Şekil 3. Trakya Bölgesi topraklarının yarayışlı potasyum miktarındaki azalma, %.
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ödülü kazandılar. Elmastan daha sert
yapısı ve süper iletkenliği nedeniyle

Grafen son derece ince oluşu itibariyle

Grafen'in

aynı zamanda şeffaf olan, oldukça

teknolojisi olması bekleniyor.

etkili bir elektrik ve ısı iletkenlik
özelliğine sahip, çelikten daha güçlü
bir gerilme gücüne sahip olmasına
rağmen hala esnekliğini koruyabilen
ve

gaz geçirmez özelliği olan son

zamanların en popüler maddelerinden
biridir.

geleceğin

transistör

Grafen, karbon atomunun bal peteği
örgülü

yapılarından

verilen

isimdir.

kağıt

üzerine

bir

Kurşun
yazmasını

tanesine
kalemlerin
sağlayan

grafitik karbonun ana maddesi olan
grafitin, yalnızca bir atom kalınlığında
tabakalara ayrılmış şeklidir.

Grafenin bu gözeçarpan özellikleri,

özelliklere sahip olduğundan dolayı bir

endüstride

dizi

birçok

uygulama

alanı

bulmasına sebep olmuştur. İletkenlik
konusunda araştırmalar oldukça hızlı
bir şekilde ilerlerken, grafenin tekstil
sektöründe

kullanımı

bir

şekilde

gözden kaçırılmıştır.
Hohenstein

farklı

für

modifikasyonları

üzerinde durulmaktadır.
Grafen yangına

dayanıklı

malzeme

olarak olağanüstü özelliklere sahiptir.
Çeşitli

tekstil

geliştirilen

Institut

grafen

sıcaktan

yüzeyleri

yüzey
koruyan

için

yeni

modifikasyonları
malzeme

olarak

Textilinnovation enstitüsündeki bilim

kullanılmaya uygun olup olmadığına

adamları

dair analiz edilecektir.

ile

IoLiTec ve Fuchshuber

Techno-Tex firmaları ve Belçikalı iş
ortakları Centexbel and Soieries Elite
arasında yapılan işbirliği projesi ile bu
konunun üzerine gidilmiştir.
Araştırma
Paul

grubunun lideri

gelecek

üç

yılda

Roshan
tekstil

yüzeylerinin grafen modifikasyonları
ile

ne

ölçüde

değiştirilebileceğini

sonrasında elde edilen bulgularla da

Proje kapsamında endüstriyel ölçekte

sıcaktan koruyan giysiler konusunda

geliştirilen

uygulanabilirliğini

dönüştürme

araştırmayı

uygulama
ve

öngörmektedir.

tekstillerin

Grafen bu sektörde devrim yapacak

işlenebilirliğini

bütün

olumlu

Fuchshuber

Çeşitli

grafen

özelliklere

sahiptir.

modifikasyonlarının

formülünü

işlem

görmüş

temizlenebilirliğini

gerçekleştirmesi

kesinleştirme

ve
işini

firmasının
öngörülmektedir.

kararlı sulu dispersionlara çevrilmesi

Amaç deneysel olarak da ispatlanmış

lolitec tarafından yapılıyor olacaktır.

bir model üretebilmektir.

Hohenstein

Yüzeyi

araştırma

grubunun

değiştirmek

için

grafen

amacı grafenin farklı tekstil yüzeyleri

kullanmak bir kumaşın alev geciktirici

üzerinde kalıcı bir kaplama olarak

özelliklerini dikkate değer bir ölçüde

kullanılabilmesi

grafen

iyileştirir. Grafen ısının ve gazın nüfuz

dispersiyonlara uygulanabilecek sabit

etmesini etkili bir şekilde önleyerek

teknikler geliştirmektir. Her biri farklı

fiziksel bir bariyer gibi davranır. Aynı

için

sulu

zamanda

grafen

bozunmasını

tekstilin

önleyecek

ısısal

potansiyele

sahiptir. Grafenin başka bir yararı da
aşınma ve parçalanmaya çelikten 200
kat daha fazla dayanıklı olmasıdır. Bu
özellikleri grafeni aynı zamanda kişisel
korunma

ekipmanları

alanındaki

uygulamalarda önemli ölçüde ilginç
kılmaktadır.
Normal

olarak

korunma

tekstillerin

kişisel

ekipmanları

için

fonksiyonlandırılması çok basamaklı
bir

prosestir.

Eğer

grafen

tek

basamaklı bir prosesle uygulanabilir
hale

getirilirse

ortadan

bu

kalkmış

dezavantaj

olacaktır.

da

Kişisel

korunma ekipmanları için kullanılan
malzeme daha da ince ve dolayısıyla
da hafif hale gelecek bu da giyenin
hareket kabiliyetini artıracaktır.
Eğer

grafenin

başarılı

fonksiyonlandırılması
bir

şekilde

gerçekleştirilebilirse, grafenle modifiye
edilmiş

tekstiller

kişisel

korunma

ekipmanları sektöründe özellikle ısı
koruma giysileri olmak üzere birçok
kullanım alanı bulabilir. Bu gelişmeler
grafenin kullanımı konusunda yeni bir
pazar

dilimi

açılmasına

da

sebep

olacaktır.
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Özet
Doğada yaygın olarak bulunma, kolay çıkarılabilme ve işlenebilme özelliklerinden
dolayı geçmişten beri insanlar tarafından oldukça fazla kullanılan bir metal olan
kurşun, simyacılar tarafından ‘prima matera’ yani en eski metal olarak kabul edilir.
Yapılan arkeolojik çalışmalar, kurşunun kullanımını M. Ö. 7000’lere kadar
götürmektedir. Kurşun toksisitesinin yazılı ilk belgeleri, Mısır papirüsleridir.
Kurşun zehirlenmesinin klinik bulgularından bazılarını tanımlama başarısını
gösteren Hipokrat ve Nicander dışında Roma döneminde yaşamış Vitruvius,
Columella, Dioscorides, Pliny, Cato, Plinius, Palladius, Nriagu, Soranus, Celsus ve
Galen gibi bilginler de kurşunun, canlılar üzerinde tehlikeli olabileceğinin
farkındaydılar. Gilfillan kurşunu, Roma kültürünü yozlaştırmak ve Roma dehasını
mahvetmekle suçlamıştır. Needleman da kurşunun, Roma İmparatorluğu’nun
çöküşüne katkı sağladığını iddia etmiştir. Onların bu tezine katkı sağlayan bir
bulgu, yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemi aristokratlarının kemik-kurşun
düzeylerinin, halkınkinden daha yüksek bulunmasıdır. Roma döneminde şaraplara
yapay

tatlandırıcı

olarak

konulan

kurşun

asetat,

insanlar

arasında

ciddi

zehirlenmelere yol açıyordu. Orta Çağ döneminde literatürde pek bahsedilmeyen ve
16. yüzyılda Paracelsus tarafından tekrar gündeme getirilen kurşun zehirlenmesi,
18. yüzyılda Ramazzini ve Baker, 19. yüzyılda Laennec, Thackrah, Tanquerel,
Behrend, Garrod, Vigliani ve Angeleri, 20. yüzyılda ise Sheets ve ark., Bonsifrore ve
ark., Legge, Dr. Hamilton, Dr. Turner, Dr. Gibson, Byers ve Needleman gibi bilim
insanlarının, üzerinde önemli araştırmalar yaptığı bir çalışma alanı olmuştur. Bu
makalede,

bahsi

geçen

bu

değerli

bilim

insanlarının

ışığında,

kurşun

zehirlenmesinin tarihçesi derlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kurşun, Roma İmparatorluğu, Şarap, Tarihçe, Toksisite,
Zehirlenme

The history of lead
Lead poisoning not mentioned much

poisoning

in literature in Medieval Period and

Summary

reawakened

Lead, used by humans since ancident
times due to its characteristics that
these are commonly found in nature,
easily extractability, is an element
considered to be the oldest metal
namely ‘prima matera’ by alchemists.
The archaeological studies take the
use of lead back to 7000 BC. The first
written documents about lead toxicity
are Egypt papyruses.

16. century
scientists

by
is

Paracelsus
a

such

field
as

of

in
study

18.century’s

Ramazzini and Baker, 19. century's
Laennec,
Behrend,

Thackrah,
Garrod,

Tanquerel,
Vigliani

and

Angeleri, 20.century’s Sheets et al.,
Bonsifrore et al., Legge, Dr. Hamilton,
Dr. Turner, Dr. Gibson, Byers and
Needleman

have

done

significant

researchs on. In the light of these
scientists mentioned, the history of

Other than Hippocrates and Nicander,

lead poisoning has been tried to be

showing the success of describing

gathered in this article.

some of the clinical symptoms of lead
poisoning, the scholars lived in Roman
times

such

as

Vitruvius,

Pliny,

Dioscorides, Pliny, Cato, Columella,
Palladius, Nriagu, Soranus, Celsus
and Galen were aware of dangers of
lead poisoning on creatures. Gilfillan
accused lead of corrupting the culture
of Rome and ruining the genius of
Rome. Needleman also claimed lead
contributed the fall of Roman Empire.
A finding supports their thesis, Roman
aristocrats had higher bone-lead levels
than community’s in archaeological
excavations.

During

Roman period

lead acetate, added to wine as an
artificial sweetener, caused serious
poisoning among people.

Keywords: History, Lead, Poisoning,
Roman Empire, Toxicity, Wine

Kurşun,

doğada

bulunma,

yaygın

kolay

işlenebilme

olarak

çıkarılabilme

olan Roma’da, İmparator Augustus

nedeniyle

döneminde

yaşayan

tarafından

kurşunun

tehlikelerinin

kullanılan bir metaldir. Simyacılar,

tarafından

kurşunu ‘prima matera’ yani en eski

kurşunun

metal olarak kabul ederler ve onu

terakotanın

hasat ve zaman tanrısı olan Satürn

belirtmiştir. Columella da, terakota

gezegeniyle özdeşleştirirler (Almirantis,

borularının insan sağlığı için daha iyi

2005).

olduğunu yazmıştır (1).

Kurşunu kimin keşfettiği bilinmese de

M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatoru

arkeolojik

elde

Nero döneminde yaşamış olan Yunanlı

edilen bulgular, kurşunun kullanımını

hekim Dioscorides, yazdığı De Materia

M. Ö. 7000’lere kadar götürmektedir

Medica (İlaç Bilimi) adlı kitabında,

(Lesser, 1988).

kurşun maruziyeti ve toksik belirtileri

binlerce

özellikleri

ve

Kurşunun en çok kullanıldığı devlet

yıldır

insanlar

çalışmalar

sonucu

Kurşundan yapılmış

Vitruvius,

bilindiğini,

halk

bu

yüzden

kullanıldığı

yerlerde

tercih

edildiğini

en eski eşyalar, M. Ö. 6500 yılına ait

arasındaki

kurşun

kurşunun,

aklın

bugünkü Türkiye toprakları üzerinde

olduğunu

belirtmiştir

yer alan Çatalhöyük’ten çıkarılmıştır

2000; Gilbert, 2012). Pliny de gemi

(Gilbert, 2012).

yapımında çalışan işçilerde, kurşun

kolyelerdir.

Bu

Kurşun

toksisitesinin

belgeleri,

Mısır

belgelerden

kolyeler,

ilişkiyi

yazılı

ilk

zehirlenmesinin

papirüsleridir.

Bu

yazmıştır

edinilen

bilgilere

görmüş

çökmesine

sebep

(Hernberg,

yaygın

(Hernberg,

ve

olduğunu

2000).

Roma

göre

dönemine ait Cato, Plinius, Palladius,

kurşun, sıklıkla intihar amaçlı olarak

Nriagu, Soranus, Celsus ve Galen gibi

kullanılmaktaydı.

diğer

Hipokrat,

M.Ö.

bilginler

de

kurşunun

370’de ‘kurşun koliği’ni tanımlayarak

tehlikelerinden haberdardılar (1).

kurşun

klinik

Amerikalı

bulan

Roma kültüründe oldukça yer edinmiş

zehirlenmesinin

bulgularından
muhtemelen

birini
ilk

kişiydi.

Kolofanlı

toplumbilimci

kurşunun,

Roma

Gilfillan,
kültürünün

hekim Nicander ise diğer bir bulgu

yozlaşmasına neden olduğu ve Roma

olan ‘kol/ayak bileği’ düşmesini M.Ö.

dehasını

2.

sürmüştür. Needleman da kurşunun,

yüzyılda

tanımlasa

da,

her

2

mahvettiği

tezini

hekimin de kurşun zehirlenmesinin

Roma

etiyolojisini,

katkı sağladığını iddia etmiştir (1).

o

dönemde

mümkün olmamıştı.

anlaması

İmparatorluğu’nun

öne

çöküşüne

Onların bu tezine destek olacak bir
bilgi,

yapılan

arkeolojik

kazılarda

Roma dönemi aristokratlarının kemik-

ise, zehirlenmenin tanı ve tedavisinde

kurşun

öne çıkan isimlerdi.

düzeylerinin,

halkınkinden

daha yüksek bulunmasıdır.
Roma

döneminde

1951’de Sheets ve ark., kurşunun,

şaraplara

yapay

eritrositlerin

ömrünü

kısalttığını

tatlandırıcı olarak konulan kurşun

bildirdiler. Haeger Aronson, 1960’da

asetat,

ciddi

kurşun sektöründe çalışan işçilerde,

zehirlenmelere yol açıyordu. Öyle ki

idrarla delta-aminolevülinik asit (δ-

Alman ülkelerinde 1498-1577 yılları

ALA)

arasında

yayınladı.

insanlar

arasında

şaraba

kurşun

asetat

atılımıyla

ilgili

bir

makale

karıştırmaktan yakalanan kişiler için

Bonsifrore ve ark., 1965’te kurşunun,

idam cezası veriliyordu.

delta-aminolevülinat

Avrupa ve Amerika’da salgın haline

ALAD)’ı inhibe ettiğini gösterdiler. O

gelmesine

dönemde

rağmen

döneminde,

Orta

kurşun

literatürde

pek

Çağ

zehirlenmesi

yer

almamıştı.

dehidrataz

Avustralya,

(δ-

kurşun

zehirlenmesinin tanı ve tedavisinde
öncü

ülke

konumundaydı.

Zehirlenmeyi tekrar gündeme getiren

Avustralyalı bilim insanları, kurşunun

ise 16. yüzyılda Paracelsus oldu. O,

böbrekler

kurşun

Sendromu’na benzer bir etkiye sahip

zehirlenmesine

hastalığı’

demişti.

‘madenci

18.

yüzyılda

üzerinde

olduğunu buldular.

Ramazzini, halsiz, cılız, yüzü kurşun

20.

renginde olmayan ve bir ölü gibi

kurşunun

görünmeyen bir çömlekçiye çok nadir

nedenlerinden

rastladığını yazdı.

farkındaydılar.

Baker,

1767’de

denen

hastalığın,

kaynaklandığını

‘Devonshire
elma

koliği’

şırasından

yüzyılın

başlarında

kadınlar,

düşük

yapma

biri
Bu

olduğunun

nedenle

kürtaj

amaçlı olarak kurşun bileşiklerinin
kullanıldığı

oluyordu.

Kurşun

Elma

sektöründe çalışan kadın işçilerde;

şırası yapımında elmaları parçalamak

kısır olma, ölü doğum yapma ve

için kullanılan ağırlıklar kurşundan

doğum sonrası bebek ölümü olasılığı

yapılmaydı.

normalden

1831’de

gözlemledi.

‘Fanconi

Laennec

Thackrah’ın,

zehirlenme

kullanılabilecek
yapmasının

ve
bazı

ardından

1832’de

kurşun

için

işçilerin

daha

fazlaydı.

sektöründe
de

Kurşun,

çalışan

üreme

sistemini

tanımlar

etkiliyordu (Hernberg, 2000).

1839’da

Bu

bilgiler

20.

Avrupa

modern

yaptı.

canlılar üzerindeki toksik etkilerinin

Behrend, Garrod, Vigliani ve Angeleri

önüne geçme hareketleri başlatıldı.

tanımını

Amerika’da

yüzyılda

Tanquerel, kurşun zehirlenmesinin ilk
klinik

ve

ışığında

erkek

kurşunun

Kurşun

bileşiklerinin,

katılmasına

karşı

en

benzine

baştan

zehirlenmesi tedavisi sonrası iyileştiği

beri

düşünülen çocuklara nörolojik testler

savaşan isimlerden ikisi Legge ve Dr.

uygulamış ve bu çocuklarda kalıcı

Hamilton’dı.

hasarların

Hamilton,

benzindeki

oluştuğunu

göstermiştir.

kurşun bileşiklerinin solunmasından

1979’da kurşunun, çocukların zekasal

kaynaklanan

gelişimine

muhtemel

tehlikelere

etkileri

konusunda

ilişkin bir makale yayınlarken, Dr.

Needleman ve bazı bilim insanları

Turner

tarafından

ve

Dr.

Gibson,

çocuklarda

çağı

etkileyen

belgeler

(Hernberg,

2000;

kurşun zehirlenmesini tanımladılar.

yayınlanmıştır

Nörolojist Byers ise 1943’te kurşun

Needleman, 2009).

Çizelge 1. Kurşun zehirlenmesi için tarihte kullanılan bazı yerel ve özel isimler (Lesser,
1988 makalesinden derlenmiştir).
İsim

Dönem

Yer

Kurşunun Kaynağı

Kolik Pitonus

Ortaçağ

Avrupa

Şarap ve yiyeceklerdeki sapa

Poitou Koliği

Ortaçağ

Fransa

Katkılı şarap

Derbyshire Belain

Ortaçağ

İngiltere

Elma şarabı

Kuru Sancı

Koloniyal

Amerika

Damıtılmış içki

Entrabado

Ortaçağ

İspanya

Güçlendirilmiş şarap

Huttenkatze

Ortaçağ

Almanya

Katkılı şarap

Londra Gutu

1703 sonrası

İngiltere

Kanyak katkılı şarap

Madenci koliği

Antik’ten Moderne

Tüm dünya

Mineral filizleri

İçki Kaçakçısı Koliği

Yakın tarih

G. Amerika

İllegal viski

Boyacı Solgunluğu

Yakın tarih

Tüm dünya

Boyalar

Çömlekçi Hastalığı

Endüstriyel

Tüm dünya

Kil ve sır

Satürnizm

Antik

Greko-Roman

Şarap ve yiyeceklerdeki sapa
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