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Prof. Dr. K. Hüsnü Can Bafler yaflam›n›
bitkilere adam›fl bir biliminsan›. Ülkemi-
zin t›bbi ve aromatik bitkilerinin kimyas›-
n›, ilaç özelliklerini, bu özelliklerin tekno-
lojiye aktar›lmas›n›, bitkiyle insan etkile-
flimini ortaya ç›karmak için hep çabalad›.
Örnekler toplad›, toplad›¤› örnekleri tefl-
his etti, hatta isim babalar› oldu, tedavi-
de kullan›lan bitkileri tan›tt›, en önemlisi
de ülkemizin bitkisel zenginli¤ini dünya-
ya duyurdu. TÜB‹TAK da Bafler’in bu üs-
tün nitelikli çal›flmalar›n›, 2005 Y›l› Sa¤-
l›k Bilimleri Bilim Ödülü’nü ona sunarak
de¤erlendirdi.

Türkiye, ›l›man iklim kufla¤›ndaki en zengin
bitki örtüsüne sahip ülke. Bu zenginlik baflka hiç-
bir ülkede bulunmayan türlerle dolu; bitkilerimi-
zin yaklafl›k üçte biri endemik. Bu bitkisel zengin-
li¤imizin tan›mlanmas›n›ysa biliminsanlar›m›z ya-
p›yor. Onlar y›lda yaklafl›k 60 yeni türün tan›m›n›
yap›yorlar. ‹flte bu tür tan›mlamas›n› t›bbi bitkile-
ri saptamak amac›yla yapan biliminsanlar›m›zdan
biri K. Hüsnü Can Bafler. Bafler, Anadolu'nun he-
men hemen her bölgesinde dolafl›p, bitki örnekle-
ri toplayarak, t›bbi ve aromatik bitkileri kimyasal,
farmakolojik, teknolojik ve etnobotanik yönler-
den araflt›r›yor. 

K. Hüsnü Can Bafler dendi¤inde hemen akla
gelen bitkilerin bafl›nda kekik yer al›yor. Ülkemiz
bitki örtüsünde yer alan ve Antalya için endemik
olan bu kekik türlerinden biri olan “Origanum
husnucan-baseri”, onun ad›n› tafl›yor. Yine lohu-
saotu türlerinden birinin ad› da Dr. Bafler’in ad›-
na sahip (Aristolochia baseri). Bilim literatürüne
geçen bu bitkilere elbette durduk yerde onun ad›
verilmedi. Bafler’in de içinde yer ald›¤› ekip, tür
saptamas› yapmak için gerçeklefltirdikleri bilimsel
geziler s›ras›nda bu bitkileri keflfettiler. Keflif
öyküsü flöyle: 1995’in Temmuz’unda, iki az bili-
nen kekik türü olan Origanum laevigatum ve Ori-
ganum bargyli'yi toplamak üzere Bafler’in ekibi
yola koyulur. Adana: Yarpuz-A¤ulu’da, orman
aç›kl›¤›ndaki yamaçta arad›klar› bitkileri bulurlar.
Örnek toplamas› yaparken, Bafler bitkilerden ba-
z›lar›n›n dallanmas›n›n de¤iflik oldu¤unu farkeder
ve bu durumu arkadafllar›na da söyler. Bafler’in
bu uyar›s› üzerine kekiklerin ayr› ayr› toplanmas›-
na karar verilir. Gezi sonunda da, bu bitkiler la-
boratuvarda incelenmeye al›n›r. ‹nceleme sonucu
Bafler’in farkl› dedi¤i bitkinin Origanum bargyli
ile Origanum laevigatum'un hibriti yani melezi ol-
du¤una karar verilir. Tan›mlanan bu hibrit keki¤e
“Origanum x adanense Bafler et Duman” ad› ve-
rilir. Böylece bu yeni kekik taksonu bilim literatü-
rüne geçer. Sonras›nda bitkinin kimyasal çal›flma-
larla uçucu ya¤lar aç›s›ndan bileflimi de ortaya
konur ve gerçekten de melez oldu¤u kan›tlan›r.
Ülkemiz bitki örtüsüne ait baflka yeni bitkilerin
keflfedilmesinde de Bafler’in ad› var. Bitki kimya-
s› literatüründe Bafler ve arkadafllar›n›n bulup

isimlendirdi¤i onlarca yeni kimyasal madde mev-
cut.

Bafler, ülkemiz bitki örtüsünün çevre koruma
bilinciyle ak›lc› kullan›m›n› savunan bir biliminsa-
n›. Bu bilinci yayg›nlaflt›rmak için do¤al olarak
e¤itime çok önem veriyor. Türkiye’nin bitkisel
zenginli¤inin uçucu ya¤lar yönünden taranmas›y-
la ilgili kapsaml› bir proje, onun koordinasyonlu-
¤unda yürütülmekte. Kurucusu oldu¤u Anadolu
Üniversitesi T›bbi ve Aromatik Bitki ve ‹laç Arafl-
t›rma Merkezi (TBAM) bünyesinde oluflturdu¤u
“Türkiye Bitkileriyle Yap›lm›fl Bilimsel Araflt›rma-
lar Arflivi” Bafler ve arkadafllar›n›n gerçeklefltirdi-
¤i eserler aras›nda. 

Kurutulmufl bitkilerin sakland›¤› yer olan her-
baryumlar, t›p, eczac›l›k, ziraat gibi alanlarda ya-
p›lacak çal›flmalar için ola¤anüstü de¤erli. Biyolo-
ji bilimi içindeki çal›flmalar için de herbaryumlar
temel kaynak. Çünkü anatomi, fizyoloji, ekoloji
gibi bitkibilimin alt dallar›ndaki çal›flmalar›n yürü-
tülmesi için do¤ru tan›mlanm›fl örneklere gereksi-
nim var. Bu örneklerin de bulunaca¤› tek yer her-
baryumlar. Herbaryumlar, bitki teflhisi için baflvu-
ru kap›s› olarak tan›mlan›yor. Bafler, Eczac›l›k Fa-
kültesi Herbaryumu’nun (Akronimi ESSE) kurucu-
su. 1979’da kurdu¤u bu herbaryumda 14.350
bitki örne¤i bulunmakta. 

Prof. P. H. Davis'in an›tsal eseri olarak nite-
lendirilen “Türkiye ve Do¤u Ege Adalar› Flora-
s›”n›n 2000’de “Edinburgh University Press” ta-
raf›ndan bas›lan 2. ekinin (Vol.11) dört editörün-
den biri de Bafler. E¤itime verdi¤i önemin bir bafl-
ka göstergesi de, 1988’de bafllatt›¤› ve on y›l sü-
reyle her y›l Eylül ay›nda, Eskiflehir'de gerçeklefl-
tirilen üç haftal›k bir e¤itim program›. Bu prog-
ram, geliflmekte olan ülkelere yönelik "T›bbi ve
Aromatik Bitkilerin ‹laç ve ‹lgili Di¤er Sanayiler-
de Kullan›m›" konulu ve TRUMAP k›sa adl› bir
grup e¤itimi. 40 ülkeden 100 kiflinin e¤itim gör-
dü¤ü bu programlar›n e¤itim müdürlü¤ü de Ba-
fler taraf›ndan yap›ld›. 

Bafler araflt›rd›klar›n› yaymak istiyor. Bilginin
paylafl›ld›kça büyüdü¤üne inananlardan. Akade-
mik anlamda kariyeri dopdolu. Uluslararas› ha-
kemli dergilerde yay›nlanm›fl 391 (227'si SCI
dergilerinde) ve yerli dergilerde yay›nlanm›fl 68
olmak üzere toplam 459 araflt›rma makalesi;

kongre kitaplar›nda yay›nlanm›fl 118 kongre bil-
dirisi, 35 adet kitab› var. 36 bilimsel makalesi de
uluslararas› dergilerde yay›n s›ras› beklemekte.
Yani, yay›nlanm›fl ve yay›na kabul edilmifl toplam
648 bilimsel eseri mevcut. Bafler, 151 yerli ve
uluslararas› kongrede 535 bildiri sunmufl, çeflitli
kurulufllarda 28 konferans vermifl. 266 makalesi-
ne en az 1017 kez at›f yap›lm›fl. De¤iflik kurulufl-
lar için 18 adet kapsaml› proje raporu haz›rlam›fl.
10 araflt›rma ve 18 gelifltirme projesini tamamla-
m›fl. 13 uluslararas› ve 8 yerli bilimsel derne¤in
üyesi olan Bafler, yedi uluslararas› bilimsel dergi-
nin "Editörler Kurulu" üyesi. T›bbi ve Aromatik
Bitkiler Bülteni’nin ve TRUMAP Newsletter’›n edi-
törlü¤ünü de yapm›fl. En son, Yeditepe Üniversi-
tesi’nde düzenlenen 4. Uluslararas› Etnobotanik
Kongresi’nin baflkanl›¤›n› yapan Bafler, ülkemizin
gelece¤i olan gençlerimizin de yol göstericisi. Yö-
netiminde 12 yüksek lisans ve 10 doktora tezi ta-
mamlanm›fl. 

1995’te, ‹stanbul’da yap›lan bir törenle, Ulus-
lararas› Uçucu Ya¤lar ve Aroma Ticareti Federas-
yonu’nca (IFEAT) Üstün Hizmet Madalyas›’na
lay›k görülen Bafler, son iki y›lda befl ödül daha
ald›. 2003’te Taflkent, Özbekistan’da bir Rus Bi-
lim Vakf› taraf›ndan kendisine, uluslararas› bilim-
sel ortakl›¤› gelifltirdi¤i ve genç biliminsanlar›n›n
yetiflmesine katk› sa¤lad›¤› için “Gümüfl Liyakat
Madalyas›” verildi. 2004’te, ‹stanbul’da Eczac›l›k
Ödülleri çerçevesinde Akademisyen Ödülü’ne la-
y›k görüldü. 2005’te, önce Ocak ay›nda Rotary
Kulüplerinin kuruluflunun 100. y›l› nedeniyle
oluflturulan “Özel Mesleki Baflar› Ödülü”’nü ve
May›s’ta Türk Eczac›lar› Birli¤i’nin ilk defa olufl-
turdu¤u “Bilim Ödülü”’nü ald›. Son olarak da ba-
flar›lar› TÜB‹TAK Bilim Ödülü’yle taçland›r›ld›. 

Bir biliminsan›nda olmas› gereken bütün özel-
likleri üzerinde tafl›yan Bafler, bu kadar yo¤unluk
içerisinde müzik ve fliire de yer veriyor. Sanat› ya-
flam›n›n vazgeçilmezleri aras›nda tan›mlayan Ba-
fler’in sözü ve müzi¤i kendisine ait, ikisini pla¤a
okudu¤u eserleri ve fliirleri var. Baflar›l› bir kari-
yere ve renkli bir kiflili¤e sahip olan Bafler’in ya-
flam öyküsü ve eserlerine ulaflmak için iki t›k
yeterli: http://www.khcbaser.com
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