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Kitabum iki yakm büyüifüme; henüz babam be§ ya§zndayken vatan 
topraklanm dii$manlara kar$l korumak iizere Gelibolu Sava§lanna ka
tilarak yirmiiki ya§lnda §ehit dü§en lliiseyin dedem ile, 1910-1940 yilla
n arasmda Bolu, Mudurnu, Ereifli, Zonguldak, Afyon ve Ak<;akoca'da, 
Orman <;evirge Müdürliiklerinde Orman Fen Memuru olarak görev ya
pan, emekli/ik ytllamun ba$lllda, bir süre kereste ticareti ile i§tigal 
eden, "memurdan tiiccar olmaz" kamsuu dogrulayarak, ticareti birakip 
kö§esine <;ekilen; ya§illtk y1llannda her kar§1la§mam1zda "Faik oglum, 
a<;mac1!1k ve otlatmaya nas1l bir <;are bulunacak? Ormanlar bu peri§an 
durumdan ne zaman kurtan/acak?" §eklindeki sorulan ile üzüntü ve 
endi§eleriui di/e getire11, yakm/aruza ve bana orman sevgisilli O§llayan, 
giile<; yüzlii, iyi huylu ormanc1 Tayyip dedemin anmna itha.f ediyorum. 

Her ikisini11 de ruh/an Sad'olsun. 

Faik YALTIRIK 
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ÖNSÖZ 

Fakültemizde, 1980'1i y1llann ba~mda Orman Endüstri Mühe. Jisligi Bölümü ve 
bir süre sonra da (1985 y1hnda) Peyzaj Mimarhg1 Bölümü ar;1lm1~ ve bu bölümlerin ög
rencileri ir;in 'Dendroloji' d"rs kitaplanna gereksinim duyulmu~tur. 

Öncelikle Peyzaj Bölümü ögrencileri gözönünde tutularak hamlad1g1m1z Dendro

loji Ders Kitab1 1, Gymnospermae (Ar;tk Tohumlular) ve Dendroloji Ders Kitabt II, An

giospermae (Kapalt Tohumlular, Bölüm 1) 1988 y1lmda yaymlanm1~ttr. Fakültemizin di
ger iki bölümünün ögrencileri tarafmdan da satm almd1gmdan, iki y1l gibi ktsa bir süre 
ir;inde kitaplann meveutlan kalmam1~ttr. Bazi düzeltmeler ve ~kil degi~iklikleri ile 1993 
ytlmda ikinci bask1lan yap1lm1~ttr. 

Endüstri Mühendisligi Bölümü ögrencileri ir;in hazirlanan bu kitapta ise daha zi
yade odunlarmdan yararlanabilecegimiz agar; türlerinin tammma özen gösterilmi~tir. in
eelendiginde de görülecegi üzere, Ülkemiz ormanlarmda dogal yeti~en agar; türleri kita

bm büyük bir bölümünü olu~turmaktadir. 

Pek aynnuh olmamakla beraber tropik ve sub-tropik bölgelerin agar; türlerine (eg

zotik agay taksonlanna)'de yer verilmi~tir. 

Bilgi birikimi ve görsel malzeme artt1kya. 2., 3. bask1larmda tropik egzotik agar;

lara kitapta daha fazla yer verileeegi ve daha ayrmuh i~lenecegi dogald1r. 

Bundan yirmi y1l önce, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisligi 
Bölümü ögreneileri ir;in 'Dendroloji' adlt ilk ders notu taraf1m1zdan haztrlanarak okutul

mu~tur. 

i~te yirmi y1l önce haztrltgt yap1lan, her y1l ilävelerle geli~tirilen ders notlan yeni

den düzenlenerek bugünkü kitab1 olu~turmu~tur. 

Kitab1m1zda önemli baz1 eins ve türlerin odun enine kesitlerine ait ~killere de yer 

verilmi~tir. Bu ~ekiller aneak ögrenciye ilgili eins veya türlerin odun enine kesitleri hak
kmda genel bir bilgi verecektir. 

Odun anatomisine ili~kin olarak, görsel malzeme temininde bize yard1me1 olan 
degerli meslelCda~1m1z Saym Prof. Dr. Burhan Aytug'a, baz1 ~killer ve yay1h~ haritalan

mn yiziminde emegi geyen Ara~t1rma Görevlisi Saym Nurgül Erdem'e t~ekkür ederiz. 

Bas1mm1 titizlikle haz1rlayan ve r;ok k1sa bir siirede geryekle~tiren istanbul Üni

versitesi Film Merkezi Matbaasma te~ekkürü bir bory biliriz. 

Kitabm ögrencilerimize, meslekda~lar1m1za faydah olmasm1 dileriz. 

Bahyeköy, Ekim 1994 Faik Y AL TIRIK 
Asuman EFE 
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ÖNSÖZ 

iKiNCi BASKI 

ilk bask1s1 1994 y1hnda_ yapilm1~ olan Dendroloji adh bu kitabm 

mevcudu k1sa zamanda tükenmi~tir. 

Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisligi, Orman Mühendisligi 

ögretiminde yararlamlmakta olan söz konusu kitabm, ülkemizin diger Orman 

Fakültelerinde okuyan ögrencilerin, doga severlerin de yakm ilgisini 9ekmesi 

bizi mutlu etmi~tir. 

Kitabm bu basktsmm ögrencilerimize, meslekta~lanm1za ve doga 

severlere yararh olmasm1 dileriz. 

Kitabm bas1mm1 titizlikle hazirlayan ve k1sa sürede ger9ekle~tiren 

<;antay Matbaas1 personeline te~ekkürü bir bor9 biliriz. 

Bah9eköy, Kas1m 2000 Faik YALTIRIK-Asuman EFE 
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GiRiS 

Agar,:lann isimleri (Latinceleri, varsa Türki;e ka~1hklan) ile belirgin botanik 
özellikleri, dogal yayi11~ alanlan ve yeti~me yeri istekleri hakkmdalci aynnt1h bilgi
ler, ormanullg111 r;e~itli dallannda yapllan veya yapilacak olan ara~tmna ve vall~
malann temelini tqkil eder; bu bilgilere sahip olmadan teknik ormanc1hk yap1la
maz. 

Yüksek or111ancrl1k ögrcnimi gören ve egitimini yapan ögrencilerimize yu 
kanda sözü edilen hilgiler "DEN DR 0 L 0 J i" dersinde verilmektedir. Kelime an
lam1 ile Dendroloji (dendro-agay, logia-bilgi) "Aga<;lann incelenmesi" veya "Aga9 
Bilgisi", "Agay Bilimi" anlamma gelmektedir. 

Meydana <;1k1~lan yüzmilyonlarca yll önce ger9ekle~en ve bugün say1lan 
360.000 olarak tahmin edilen(l) bitkiler, biri kök, gövde ve yaprak gibi belirli organ
lan bulunmayan THALLOPHYTA (Gövdesiz Bitkiler); digeri de tohum veya mey
va ile iircyen odunsu ve otsu bitkiler (\,i9ekli ßitlciler) ile sporla 9ogalan yosun ve 
egreltileri iverisine al<m CORMOPHYTA (Gövdeli Bitkiler) olmak üzere iki büyük 
grup altmda toplantrlar. Bunlar a~ag1daki ~ekilde s1mfland111hrlar: 

1. THALLOPHYTA (GÖVDESiZ BiTKiLER) 

1.1. Bacteriophyta - Bakteriler 

1.2. Cyanopltyta - Mavi -ye~il alkler 
··-----·-------
( 1) STR/\S nlJRCiER's Tcxlh<~>k or Rotany, 196\ sa . 407'c giirc: Riitiin l)(inya iizcrindc muhtcmclcn 360.000 Lür 

b11ki bulum11:1k1ad1r. Runlardan 2(J'i Tohumlu (SPERM/\TOPI IYT/\) hitkilcrdir (lahmincn 600 Gynospcr
mac, 200.(l(Xl Dirn1~lcdom·a, :'iO.WO Monocotylc<l<M1ca); 10.000 kad~r JYfERJIX)J>IIYT/\ -Egrctilcr; 20.000 
kadar RR YOPI l'l'I :\ Y <)';unlar vc XO.fl(Xl'd"n fa1.la Tl 11\LLOPllYT/\-Gövdcsiz Bitkilcr (20.000 Algac'lcr, 
60.()(10'<.lcn fazh Fungi Ma111arlar vc Liclwncs -Likcnkr)Jir. 
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1.3. Phycophyta - Alkler 

1.4. Mycophyta - Mantarlar 

1.5. Bryophyta - Karayosunlan 

t~ORMOPHYT A (GÖVDELi BiTKiLER) 

2.1 . Pteridophyta -Egreltiler 

2.2. Spermatophyta-Tohumlu veya <;:i~kli Bitkiler 

Bitkiler Dünyasmm en geli~~ grubunu olu~turan Spermatophyta (Tohum

iL Bitkiler), tohumu ta~tyan karpel veya tohum pulu adt verilen metamorfoze olmu~ 
yapraklann as;1k ka1d1gma ya da iki yan kenarlan ile birle~mek suretiyle kapanarak 

kapa11 bir muhafaza (ovaryum) meydana getirdigine göre: 

1. Gyrnrnc;p:nnre- As;1k Tohurnlu Bitkiler, 

2. An~ - Kapa11 Tohurnlu Bitkiler olmak üzere iki alt bölüme ayn-

GYMNOSPERMAE: A<;:IK TOHUMLULAR 

Gymnospermae'leri Angiospennae'lerden ayiran önemli özellikleri nelerdir? 

1) Gymnospermae'lerin tohumlan karpeller tarafmdan kapat1lmam1~t1r. 

Onun iyin bunlarda ovaryum yoktur. Ovaryum bulunmad1g1 is;in de stilus ve stigma 
bulunmaz. 

2) Embriyoyu besleyecek olan endosperm (besleyici doku) döllenmeden ön-

ce te~ekkül eder. 

3) Embriyo kesesi tipik arkegonlan i~risine alm1~t1r. 

4) <;:i<;ek tozlannm (polen) di~i yiyeklere ula~tmlmalan riizgärlarla olur. 

5) <;:is;ekler tek e~eyli (blr cinsli) dir. Bitki bir evcikli veya iki evciklidir (yani 

monoik veya dioiktir). 

6) Ya~ayan bütün ömekleri odunsu bitkilerdir. Hiybir otsu Gymnospermae 

örnegi yoktur. Bunlann sekonder büyümeleri gayet sade yap1dad1r. Odunlan esas 
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itibariyle traheidlerden ve gayet az miktarda da özI§Inlan ve odun paran§iminden 
ibarettir (~ek:il 2). Ancak en geli§meleri olan Gnetinae'lerin gövdelerinde trahe'le
re rastlan1r. 

1 

2 

3 

4 

5 

~ckil 1 : Bir agac;: gövdcsinin iinemli k1sunlan : 1) eh~ kabuk; 2) ic;: kabuk (soymuk); 3) kambiyum; 
4) diri odun; 5) özodun 

(H. Reinccke ve H. Köpp) 

7) Gövde kalmla§mas1 ba~lang1ytan itibaren daire §eklinde olan bir kambi
yum halkasmm faaliyeti neticesinde gervekle§ir. 

Gymnospermae'lerin kendilerine göre daha geli§mi§ olan Angiospermae'ler
den bilhassa: 

1) Gervek meyvenin olu§mamas1, 

2) Arkegonlann varhgt, 

3) Endospermin döllenmeden önce te§ekkül etmesi ile aynbrlar. 
Gymnospermae'lerin E~eysel Üremeleri : Gymnosperrnae'lerin e§eysel üreme 
organlan gayet basittir. Angiospermae'lerin yiveklerinde görülen periyant yoktur. 
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~ckil 2 : Abtes cilicica odunu (x 200), A- Enine kcsit, ß - ßoyuna I~msal Kcsit, C- Boyuna TcgcL<;eJ 
Kcsit, i. tr.-ilkba.har odunu trahcidlcri, Ö.1. -Öli~mlan, y. tr.- Yf.lz odunu trahci<llcri , k. g. -

Kcnarh Gcc,;itler, b. g. Basit Gcc,;itlcr. 

(<;:izcn: n. Aytu~, t 956) 

Erkek <;i~ekler : Gymnosperrnae'lerin erkek s;is;ekleri pul halini almt§ olan etamin 
(stamen)'lerden ibarettir. Bu pullardan herbirisi, iyerisinde say1s1z <;i<;ek tozu (po
len) bulunan s;is;ek tozu torbalanm ta§trlar. <;iyek tozlan gayet kü<;ük ve hafiftir. 
Bunlarda her s;is;ek tozu (polen) adi birer hücre degil, is;erisinde hi.icre nüvesinden 
(yekirdeginden) ba§ka, <;i<;ek zamanmda, Gymnospennae'lerde her erkek gametofit 
biri spem1atozoit veya spennalan veren anteridyal bir hücre olmak üzere. birka<; 
hücrelik (2, 3 ila 20), Angiospermae'lerde ise. spermalan doguran anteridyal (gene„ 
ratit) bir nüve olmak: üzere iki nüvelik birer erkek gametofit iyerir. Bazi örneklerin
de <;i<;ek tozlannm yan tarafmda u<;may1 kolayla§tlrmak i<;in aynca 2-3 tane balon
cuklan vardtr. Bol miktarda meydana getirilen s;is;ek tozlan rüzgärlarla s;ok uzak 
mesafelere, yüzlerce km. ye ta~1mrlar. Ancak Gymnospermae'lerin en geli~mi~ ör
neklerini i<;er~'ine alan Gnetinae s1ntfmda, ömegin Ephedra'larda entomogarniye 
rast! anmaktadir. 

Di~i ~i~ekler : Gymnospermae'lerde tohum tomurcuklan, <;ogunlugu yass1 bir pul 
halini almt~ olan karpeller üzerinde orthotrop veya atrop vaziyette bulunurlar. l ler ·· 
ber karpel (yani tohurn pulu)'in üzerinde bir veya yOk say1da tolmm tomurcugu hulu
nur. Pinaceae familyasmda daha yakmdan inceleyecegimiz gibi, tohum tomurcuk
lanni ta~1yan karpeller dt§ pul dedigimiz brahtelerin koltuklannda yer almt§lardrr. 
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~u halde bir Göknar veya Lädin kozalag1 bol karpelli tek bir c;:ic;:ek degil, uzun bir 
eksen üzerinde yer alan birc;:ok c;:ic;:egin meydana getirdigi di~i c;:ic;:ekler toplulugudur. 

Herbir tohum komurcugunun 1-2 integümenti vard1r. integüment tohum to
murcugunu adeta bir manto gibi sarar. Y almz uc;: k1smmda c;:ic;:ek tozu borucugunun 
girmesine yarayan mikropil denilen bir ac;:1khk vardIT. integümentten sonra embriyo 
kesesini ic;:ersine alm1~ olan nucellus gelir. Tarn geli~mi~ bir embriyo kese!>inin ic;:in
de arkegonlar bulunur. Arkegon say1s1 genellikle 2 ila 10 arasmda degi~ir. Ender 
olarak bu say1dan fazlad1r. Arkegonlar embriyo kesesinin rnikropile bakan tarafm
da yer alm1~ttr. 

Ko1..alak : Gmnospermae'lerin di~i r;ic;:eklerinde karpel say1s1 degi~ikcir. Baz1lann
da bir karpel bulundugu gibi (Taxus), baz1lannda ise 3 veya daha fazla say1dad1r. 
Eger karpel say1s1 en az 3 olursa, bunlar r;ogunlukla bir araya gelerek, bic;:im, yap1 ve. 
büyüklügü farnilya, eins ve türlere göre degi~en bir kozaiak ~ekillendirirler. Herbir 
karpelde bir, iki veyahut da c;:ok saytda tohum tomurcugu bulunur. Kozalak pullan 
baz1lannda odunla~m1~. deri gibi sertle~mi~. veya baztlannda ise etlenrni~tir (ardtc;:, 
And1z gibi) . . 

Birc;:ok Gymnospermae ömeginde iki r;e~it kozalak pulu görülür. Bunlardan 
biri d1~ pul (brahte), digeri ic;: pul (karpel)'dur. 

PINACEAE 

Coniferae sm1fmm en önemli familyastd1r. 10 eins ve yakla~tk 210 türle tem
sil edilmekte olup tropik ormanlardan ba~larnak üzere Kuzey Kutubuna kadar (Art
ktik Ku~ak) Kuzey Yanm Küresinde geni~ onnanlar kuarlar. Cinsleri s1ras1 ile Abi
es, Picea, Keteleeria, Tsuga, Pseudotsuga, Pinus, Cedrus, Larix, Pseudolarix, Cat

haya'dtr. 

Botanik Özellikleri: Yapraklan herdem ye~il veya k1~m dökülür, sürgünle
re 1'annal dizilmi~tir. Bazi cinslerde k1sa sürgünler üzerinde 2- c;:ok say1da igne yap
rak "yalanct c;:evrel" dizili~ gösterirler. Brahte ve tohum pulu (karpel) belirgindir. 
ßir cinsli bir evciklidirler. Anemogamd1rlar. 

Erkek c;:iyekler bir eksen etrafmda dizilmi~ birc;:ok pullar, yani etaminlerden 
meydana gelmi~ bir tek c;:ic;:ek hüviyetindedir. Herbir etamin istisnas1z iki adet c;:iyek 
tozu torbas1 ta~ir. <;ic;:ek tozlan Marttan itibaren olgunla~maya ba~lar, pullann üzeri
ne dökülür, gövdelerinde (Larix, Tusga, Pseudotsuga haric;:) iki tane baloncuk var
dir. 
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ci 

~kil 3: Gymnosperm odunu yap1s1 : Üslle enine kesit, sagda radyal kesit, öndc tegetsel kesit, ö öz1~m
lan, iO: ilkbahar odunu, SO: yaz odunu, y: y1lbk halkalar, k: kambiyum, sk: sekonder, kor
teks, p: peridenna. (Dcmiriz, 1966'a göre, Stocker'dcn) 

Bir brahte (d1~ pul), bir karpel (iy pul, tohum pulu) ve iki tane tohum tomur
cugdan ibaret olan "di~i yi~k"lerin biryogu bir eksen etrafmda sarmal dizilerek bir 
"kozalak" meydana getirirler ki, Pinaceae'da di~i kozalak bir '\:iyek kurulu"dur. 

Bazi cinslerde kozalaklar olgunla~mca dag1lir (Abies, Pseudolarix, Cedrus). Koza

lak olgunl~as1 1 y1lda, 26 ayda (Cedrus'da) ve 2-3 y1lda (Pinus) olur. Tohumlar 

yogunluk1a kanathdtr (nadiren kanats1z olur) ve tohurnlar kayna~1~ veya serbest

tir.. Odunlan reyinesiz (Abies, Keteleeria, Tsuga, Pseudolarix, Cedrus) veya reyi

nelidir (Pinus, Picea, Pseudotsuga, Larix, Cathaya gibi). Odunlannda öz1~1nlan 

homogen veya heterogen yap1dad1r. 

Bazi cinslerde hem uzun ve hem de klsa sürgün (Pinus, Cedrus, Larix, Pseu
dolarix, Cathaya), baz1 cinslerinde ise, yalmz uzun sürgünler vardir (Abies, Kete
leeria, Picea, Tsuga, Pseudotsuga gibi). 

l. PINUS L.: <;AMLAR (~ekil 2, 4, 5) 

Bu eins tür zenginligi bak1mmdan, Konifer'ler iyerisinde en geni~ ve en 
önemlisidir. 80-90 türle, Kuzey yanm küresinde, Kuzey Amerika, Asya ve A vru

pa'nm son agay smmna kadar geni~ yay1h~1 vardtr. Asya'nm subtropik ormanlannda 

(Hindistan, Burma, Sumatra, Filipinler) görülürler. Sumatra'nm dogusundaki Sun

da adalannda "Ekvator'un" güneyine g~rler. <;am odunlan käg1t yap1mma da el

veri~li ise de, ye~itli kullani~ yeri olan kerestelik odun yönünden birinci derecede 

önem ta~trlar. 



~ckil 4: 
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„ 

L._3mm. 

PiJW• lambertiana tohumu : /\ ve B, tohumun dcgi~ik iki yöndcn görüni.imü; C, tohumun 
boyuna kesiti; a, tohum 1.an; b, nuscllus (c,:1plak tohum); c, cndospcnn; d, cmbriyo bo~lu
gu; e, kotilcdonlar; f, plumula; g, radikula; h, süspcnsor; i, mikropil; D, embriyo 

(Woody plant of Scad Manual) 

Terebantm yag1 (Turpentine) <;am yag1 (pine wood oil), odun katram (wood

tar) ve kolofan (rosin) gibi yan ürünler yerli türlerimizden P. brutia'dan; egzotik 

türlerden P. palustl'is ve P. efliottii (K. Amerika), P. pinaster (Akderuz), P. lon
gifolia (Hindistan)'dan elde edilirler. <;am yapraklanndan elde edilen yaglar da tlp
ta (farmaside) kullantltr; baz1 9am tohumlan "g1da" olarak insanlar ve hayvanJar ta

rafmdan yenir. 

Takriben 35 tür K. Amerika'da yeti~mektedir. 

Botanik Özellikleri<*>: Gen9 ya~larda dallar gövdeye 9evrel dizilmi~lerdir. 
ileri ya~larda tepe formu ve dallann diz.ili~ düzeni bozulur. Bütün ömekleri herdem 

Jlarlow, W.M. et E.S. Harrar, 1958. Textbook of Dcndology, 4. ed., New York. 



'ckil 5: rinus mrlfl/ana ign•' yaprak kcsiti. cp, cpidcnnis: k, cpidcnnisin kö~c hücrdcri; hy, hipo 
dcnnis sp, stoma: at. stoma alt bo~lugu; armp, mczofil paran~im hiicrclcri , ghsch, cndodcr 
n1i~; tr , tranfiizyon <loku.~u . 

(Kaya«1k, 191«>':1 ~Ör<' Rübe!) 

ye~ildir. Uzun ve k1sa sürgünleri vard1r. Uzun sürgünler, fidecigin ilk ya~Jannda 
kendisine sannal olarak teker teker dizilen igne yapraklan ta~trlar. Daha sonraki 
y1llarda olu~an uzun sürgünlerde iki türlü yaprak görülür. (1) Pul yapraklar: sürgün 
üzerinde teker teker ve sarmal dizilmi~tir, olu~umundan bir-iki hafta sonra dökülür
ler ve koltuklannda, k1sa sürgün üzerinde 2,3,5 (nadiren l veya 8) igne yapraklan 
(olgun yapraklar) bulumz. Yapraklann enine kesüleri yanm da1re, da1re dilimi, üs;
gen veya dairesel (nadir) dir. Yapraklann herbir yüzünde say1s1z stoma yizglleri 
vard1r. Yapraklann ucu sivri, yok kere kenarlan di~lidir; dip tarafmda "Km-Glaf' 
ad1 verilen ve 6-12 tomurcuk pulundan ibaret olan k1s1m daimi kal1r veya dökülür. 
iletim demeti 1 veya 2; rey'ine kanah 2, \:Ok say1dad1r. igne yapraklar sürgün üzerin
de 2 veya s;ok sene (istisnai olarak 7 y1l) dökülmeden kalirlar. 

Erkek yis;ekler, bu sene te~ekkül eden uzun sürgünlerin dip tarafmda sapstz 
(filamentsiz) iki antheri ta~1yan pula degi~i~. zarst, etamin pullanmn bir yogu sar
mal olarak bir eksen etrafmda dizilerek bir kozalakytk simalandmr (ve bu kozalak
y1klardan bir yOgu bi r arada bulunur). 



(} 

~ckil t'i Abi('~ c11ui 1roj:111i. hoy11ri:1 1\111~al~1·~i1 (~'.'iO) (iisl) 

C.•drn~ lih:mi odw111 cni1w \..<'i>il (< )')()) y;l/ odunu smmnd;i sal~1 ccpkri (rilt) 

(Foto: B. Aytuj!, 1955) 



10 

Etamin pullan san, portakal sans1, kmnm renktedir. <;iyek tozlanrun yarun
da iki tane iyi hava dolu baloncuk ta~ir (Sckil 7). 

Di~i kozalak (inflorescens) subterminal veya nadiren yan durumludur. Spiral 
olarak bir eksen üzerinde dizilrru~ bulunan biryok di~ yiyekten olu~mu~tur. Bir di~i 
yiyek d1~ pul (brahte), i<; pul (karpel veya tohum yaprag1) ve üzerinde de iki tane to
hum tomurcugu ta~1r. Kozalak daha yis;ek sathasmda iken d1~ pul (brahte) d1~andan 
görülür; sonradan i<; pul geli~ir. deri gibi sertle~ir veya odunla~ir. dt~ pul görülmez. 
<;amlann kozaJaklannda s;ok karakteristik bir özellik vardtr. is; pulun (karpelin) ur; 
k1smmda kalkan (Apohpyse) adt verilen (parmak ttmagma benzer) s;ok daha odun
Ja~m1~ bir k1sm1 vard1r. Kalkanm da 2 veya 3 igne yaprakl1 s;amlarda ortada, 5 igne 
yaprakhlarda ise uc;ta göbegi (umbo) vardir. Göbek ortasmda da "Mucro" vard1r. 
Türlere göre mukro yass1 <;ubuk, diken gibi bauc1d1r veya s;engel ku~ gagas1 gibi 
uzam1~t1r. 

Kozalaklar 2 y1lda (nadiren 3 y1lda) olgunl~Jrlar. Kozalak pullan a<;:1hr, fakat 
Göknar, Yalanc1 Melez, Sedir kozalaklannda oldugu gibi dökülmez, dag1lmaz. To
humu k1skas; ~eklinde kavrayan birer kanad1 (zars1 yap1da) vardJr, tohumla kayna~
mam1~t1r, <;ekince tohum kanattan aynllr. Pinus pinea, P. coulteri gibi büyük to
humlu türlerde kanat körelmi~tir (bu tohumlar etrafa hayvanlarla ta~trurlar; kanatm 
da fonksiyonu kalmam1~t1r). <;enek yaprak say1s1 3 ila 18 kadardtr. <;amlar yok deri
ne giden kaz1k kök yaparlar. Kuvvetli bir kök sistemi kurarlar. 

<;ok <;:e~itli kullani~ yerine sahip olan k1ymetli odunlannm koyu renkli öz
odunu vard1r. Öz1~mlan 2 veya 3 igne yaprakhlarda di~li veya dalga11, 5 igne yap
rakhlarda düz kenarlt olan traheidlerle <;evrelenmi~lerdir. Odunlannda bol say1da 
re<;:ine kanallan vardir. Res;ine istihsali bak1mmdan <;amlar ba~ta gelir. 

Tenninal durumlu olan k1~ tomurcuklanndan ilkbaharda meydana geien ilk
bahar sürgünü baz1 <;am türlerinde ikinci bir defa sürrpez. Bu halde 1 kozalak sub
terminal olarak görülür. Fakat baz1 <;am türlerinde ise yaz ir;inde ikinci ve hatta 
ür;üncü bir sürgün daha geli~tirir: Yaz sürgünü yaparlar; o taktirde kozalaklar ayru 
büyüklükte "yan durumlu" olarak yer alirlar. 

<;am türleri igne yaprak say1sma, yapraktaki iletim demeti say1sma ve koza
lak ~ekline göre r;e~itli ~ekillerde sm1flandmlmaktadir: 

<;amlar, yapraklanndaki iletim demeti say1sma, odun özellikleride, kozalak 
özelliklerine göre 2 gruba aynlmaktad1r (fextbook of Dendrology, 1958, p. 55). 



1- Yumu~ak <;amlar (Soft pines) 

2- Sert <;amlar (Hard pines) 

Özellikler 

igne yapraklar 

igne yaprak km1 
"Glaf'lar 

Kozalak pullar1 

Odun 

Yumu~ <;amlar 

K1sa sürgünlcr üzcrindc 
<;:ogunlukla 5 (nadiren 
2-5), yaprak cninc kcsil
lcrindc tek hir iletim 
demeti var<•) (Haploxylon) 

Dökülür 

Karpcl deri gibi scrt, 
u<;:ta kalmla~ma olmaim~ 

Yumu~k; ilkbahar odunundan 
yaz odununa g~i~ tedrici . 

Türkiye'nin <;am Türleri 

Sert <;amlar 

K1sa sürgürtler üzerindc 
<;:ogunlukla 2,3 (nadiren 5-8). 
Yaprak cninc kesitlcrinde 2 

11 

adet ilelim dcmcti var (Diploxylon) 

Daimi kahr 

Odunla~m1~ uc;: k1sm1 
daha fazla kalmla~m1~ . 

ilkbahar odunundan yaz 
odununa gc<.;i~ bclirgindir. 

Türkiye'de dogal olarak 5 vam türü yeti~mektedir. Hepsi ik:i igne yapraklilar
dan olup, yukandaki s1mflamaya göre "Sert <;amlar" grubuna ginnektedir. Dip
loxylon vamlardandir. S1ras1 ile Sanvam (P. sylvestris L.), Karavam (P. niRra Ar
nold.), Kmlr;am (P. brut.ia Ten.), F1st1k ~am1 (P. pinea L.), Halep <;am1 (P. hale

pensis Mill.). 

SERT <;AMLARDAN TÜRKiYE'DE DOGAL OLARAK YETiSENLER 

1. 1. Pinu.s sylvestris L. Sanyam (xx) (Sckil 7, 8) 

Yeti~me yerine göre 20-40 m. ye kadar boylanan narin ve silindirik gövdeli, 
sivri tepeli ve ince dallt; yahut da dolgun gövdeli, yayvan tepeli ve kalin dalh bir 
agaytlr. Bazan da fakir topraklarda kayal1klar üzerinde ve a~tik rejyonlar<la r;ah ha
linde, bodur vaziyette bulunur. 

(K) P. monophylla'da ki sa siirgiinlcrdc yapraklar lckc r lckcr hulunur. 

(xx) Kayac1k , H. 1980. Orman vc Park Agac;lanmn Özcl Sisicmatigi , Cilt l, Gymnosperrnac (/\ c;1 k Tohumlular), 
Diirdünc ü bask1 , Istanbul. 
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Genv gövdelerde, ya~h agaiylann k1snnla11nda ve k::itm (ictfümla ''Lilki sansi" 
rengi11<..teki kabuk gayet ince levhalar halinde aynlir. Ya~h gövdeler ise gri-kahve 
rengi, kahn vt. pllakl1d1r. 

Gen\' sürgünler ye~ilim~i. ikinci y1ldan itibaren gri-kahverenldi<lir f1 - I? mm. 
uzunlugundaki yumurtamst konik to1111Jrc1Jklar l<es1ane k1rn11t1s1 rcng'ilidcdir, ge
neUikJe reyenesizdir; fakat kurak yeti~me yerlerinde. tomun;:ugun korunmas1 ivin, 
üzerleri revine ile örtülmü~tü1. 

Yeti~me yerine göre boylan 3-8 cm arasmda degi~efl 1gne ya1)1'aklan mavi
ye~il renktedir. Bunlarm u~:lan sivri bauet, kenarlan ince di~Jidir. Dikkati irekecek 
derecede k1vnkt1r. 

Di~i kozalak saplidtr, a~ag1ya sark1ktir, 2, 5-7 cm. uz.unlugundaki olgun koza
lak asimetriktir, 1~1k gören taraft daha fazJa geli~mi~tir (<;arptktir); renf:,'1 boz mattlr; 
dar yumurtams1-konik biyimindedir; ·~lk alan tarafmdaki apofizler c;.1kmt1lu.lu, ven
gel gibi geriye, yani sapa dogru kwnkur 3-4 rnm. uwnlugundaki siyahm1trak veya 
koyu gri renkli elipsoidal tohumlan, kendisinden 3.4 defa daha uzun kanatlar k1skac;. 
gibi kavram1~lard1 r. 

Genellikle kuvvetli bir kök ~istemi kmar. Geli~en ana ve diger yard1mc1 kök

Ier sam;am1 f1rtmalara kar~1 r;ok dayamkl1 k1lar 

<;ok c;e~itlj kullam~ yerine sahip bulunan vol-.. k1ymeth odunlan oldukya daya
mkh ve revinelidir. Y1lhk haJkalar belirgindir; di1i odun ac;1k san, öz odun koyu 
renklidir. Sanvam'm diri odunu Karavammkinden belirgin olarak dardtr. Odunlan 
\X)k kolay i~lenir. düzgün ve parlak bir sat1h verir; boya, cilä ve tutkalt son derece ko
lay kabul eder; c;iviye dayan1kl1d1r veya c;iviyi iyi tut:ir. 

ingiltere ve özellikle Kuzey Avrup<l ülkelirinde Sanc;am odunlan en yaygm 
ve c;ok ye~itli yerlerde kullanilmaktad1r. ilginc; oldugu iyin bunlardan birisi ömek 
olarak verilmi~tir: H1zh ve sürekli (ag1r ve yogun) bir Lratigi bulum1n Londra'daki 
Westminster ßridge'in kaldmmlan kreosotlanmt~ Sanvam parkeleri ile kapla11-
m1~t1r ve bunlar en erken 13 y1lda bir degi~tirilmektedir<x). 

San<ram hafi f kumlu topr:iklann agac1dir. Miner:il maddeler ve nem bak1rnm
dan istegi fazla degil ise de derin ve gev~ek topraklan sever. l~1k ihtiyac1 fazlad1r. 

Mevcut (am türleri ic;ersinde en geni~ cografi yayl11~a sahip olanlan.lan biri
sidir. iklim bak11rnndan hemen Avrupa'nin bütun rejyonlannda bulunur ve arktik 
(x) Dallimorc, W .. Ä fl Jacl..son, 1%6 A lhndhook of Cooirer;ic and (;111kgo:1c(':1c, London. 



~ckil 7 : ?inus sylvestris, l. Di~i c;ic;ckli gcm;: sürgün, 5, ~:ic;ck 1.01.11 torhas1; 6, c;ireek l.ozu; 7. Rir reift ig
nc yaprnk; 8, Eninc kcsilmi~ hir reift ignc y11prak; 9, Ac.:111111~ ko1.<1l:tk; IO, Olgunla§ll1l§ koza
lak:; 11, Kozalak pulu; 12, Knnmh tohum (2, 3, 5, 6, vc 8 büyiitühnü§tür. 

(Bciss111•r-Fitschcn, 1930) 

j 
,/ 

' \ 
) 

·' .• ,·} ,,,,,- ._,_,., __ .-......... 

. .... ,,.. 

~ckil 8: S<im,:am (Pinus sylvestris)'m Tlirkiyc'dcki dogal yay1h~ alanlan. 
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mmukaya kadar dayarur. iskoyya'dan ba§layarak bütün Alp'lerde ve yüksek daglar
da yukan onnan smmna kadar ula§t1g1 gibi, kuzeyde de 70 nci cografi enlemdeki 
son orrnan smmna kadar yay1lir. Asya'da da geni~ alanlar kaplar. <;ok degi~ik iklim 
ve edafik ko~ullar altmda yeti§en Sanyain biryok alltür, varyete ve fonnlara sahip, 
yOk kompleks bir türdür (biryok ekotipleri vardir). 

1.2. Pinus nigra Arnold. - Karayarn, (Sckil 9, 9a, 9b) 

Boylu, birinci sm1f onnan agaylanndand1r. Ya§h gövdesi derin cratlakh, kalm 
ve esmer kabuklan vard1r. Ya~li gövdesi derin c;:atlakh, kahn ve esrner kabuklan 
vard1r. Sanc;:ama göre daha kalm dalhd1r. Bol reyineli olan tomurcuklar büyük, silin
dirik ve Uylan da sivridir; tomurcuk pullannm kenarlan kirpiklidir. 

4-18 cm. uzunlugundaki igne yapraklar koyu ye§il ve serttir; sürgün w;Iannda 
bulunan yapraklar ise tomurcuga dogru yönelmi~ oldugundan, "c;:anak" görünümün
de bir bo~luk meydana getirirler; igne yapraklann kenan ince di§li, uc;: k1s1mlan sert
le§mi§tir ve igne gibi bat1c1d1r (Sckil 9). 

Erkek yic;:ekler soluk san renkli olmasma kaf§m, di~i kozalaklar parlak sainan 
sans1 renktedir. Yumurtams1-konik §ekildeki kozalaklan, Sanyam kozalaklanrun 
aksine, simetriktir ve yok denecek kadar k1sa saphd1r. Kalkan y1lak, göbek koyu 
renklidir. Kozalagm uc;: lasmmdaki karpellerin yogunun göbeginde igne gibi ufak 
bir dikenimsi c;:1kmu bulunur. Kozalak boyu, 3,5-10 (-12) cm. arasmda degi§mekte
dir. 

Dallimore-Jackson (1966)'a göre<x>, olgunluk yagma gelmi~ Karayamlann 
odunlan sert, dayanakl1, reyinelidir ve iyi kalitelidir ve Sanyain odununun kalitesine 
yakla~1r. Ancak, odunun olgunla~mas1 uzun bir sürede oldugu iyin, bu <;amm idare 
müddetinin, Sanc;:ammkinden daha uzun tutulmas1 gerekmektedir. Örnegin, Korsi
ka, Sicilya ve Güney italya'da dogal yeti~en Korsika Karac;:ammm, Korsika Adasm
daki en ktsa idare müddeti 160-18ri y1ld1r. Ncdenine k1saca deginmek gerekirse, ge
nel olarak Karayam odunlannm diri odun partisi c;:ok geni~tir; diri odun özodundan 
yok daha yabuk ve kolay yürüyebildiginden; diri odunu geni~ olan tomruklann kali
tesi dü~ük olmaktadir. Aynca kullani§ yerleri sm1rh kalmakta veya koruyucu ön
lemlerin almmas1 gerekmektedir. Macaristan'da yapllan bir incelemeye göre 246 
y1!11k halka ta~1yan bir Karac;:am gövdesinde gövde yap1 68 cm.dir; bunun ancak 38 
cm.si özoduna aittir. Oysa ki, Sanyamda diri odun partisi oldukya dard1r. Karayam1 
(x) Dallimorc, W. -A.n. Jacksoo (Rcviscd by S.G. llarrison), 1966. /\ llandbook of Conifcrac and Ginkgoaccae, 

London. 
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10 

~d.il 1): l'inuJ mwn. 1 l'.rh:k <;1<,:<'kli s11rr11n: 'cli~i ('lt'l'kli gl'nc,: si1rguJ1 pan;as1 (hrni17. grl 1 ~mcmi~ 

ol.in i ~nl' yapraUar i:Ldl;ir laral 1rnl.in J..ap;ili hulurunak1;1dirl; '.\. < l]gun ko1alak; ' ' · /\<;:1lm1~ 
1'01alak: 5. Ko1alak p11\1111un cl1,um göninii~i1 lu<;:l<l J..alk;u1 , oni111 ona.;111da <b göhck helirgin 

olarak g<inilmcki<.:d1q: 11, /\) m pu 11111 l<(ll:n gorüniNi: 7 , 8, 9, K:inalh 1ohum, kanal vc Loh um; 

10, ßir <.:if1 i~n'' yt1pr.1k 11. ignl' vapraf'.m cninc ke-.ili . (Willkomm'dan) 

yeti~lircn Onnan i~letme Miihcndisll'ri ile odunu degerlendirrcek olan Onnan En
düstri Mühcndisl('rinin hu konuda '•'tcrn1n' hil~i sailihi olmabn. ()1111;1111-akültele
rinde ilgililerin hu 1-.unuya yah.1nd:1n 1';.!iltn!'kri gerckrncktedir 
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Karas;amm üstünlügü veya avantaj1 ise Sans;amm yeti~emedigi veya iyi ge
li~medigi yerlerde yeti~esidir. Karas;am, deniz kenanna yakm saf kum toprakla
nnda, ag1r bals;tk ve killi topraklarda yeti~bilir; anata~t kalker olan kires;s:e zengin 
topraklarda daha iyi geli~me gösterirler. Denizden esen kuvvetli rüzgärlara kar~1 
koyabilen, s;ok önernli bir rüzgär perdesi olarak vazife görebilir. Rüzgär etkisi altm
da kalan yerlerde, özellil<le portakal ve ~eftali bahyelerinin korunmasmda ön s1raya 
dikilecek agas;lann "Karas;amlann" olmast dü~ünülmelidir. 

Ülkemiz karas;amlan üzerinde ciddi bir 9al1~ma Alptekin (1985)(x) tarafmdan 
yap1lm1~t1r. Bugünkü bilgilerimize göre Tav~anh dolaylannda dogal yeti~en, 
Ehraml Serviyi andtran bir karayarn taksonu Acatay (1956) tarafmdan P.n. pyrami
data olarak yaymlanm1~t1r. Diger taraftan Saat9ioglu (1955) Bolu'nun 10-15 km. 
dogusunda <;aydut bölgesinde dipten dallanan, geni~ tepeli, kompakt bir Kara9am 
taksonunu da P. nigra Arnold. var. §eneriana olarak tanmllarnt~ttr. Aynca Sinop, 
Boyabat, Göktepe bölgesinde 1200 m. yükseklikte s;ok uzun igne yaprakl1 (16-18 
cm. uzunluk) ve 9ok büyük kozalakh (9,5-10 cm.) Karas;am fertlerine rastlarnm§ttr. 

Bu ktsa as;tl<lamadan da anla§tlacagma göre, bugün is;in ülkemizde : 

(1) var. pallasiana (Syn.: P. pallasiana Lam., P.n. var. ·caraminca (Louden) 
Rehder) 

(2) var. pyramidata (Acatay) Yalt-Ehrami Karas;am, (Sekil 9c) 

(3) var. §eneriana (Saatyioglu) Yalt.-Ebe Kara9am1, (Sckil 9d) 

(4) var. Yaltmkiana Alptekin - Büyük Kozalaklt Karas;am olmak üzere 4 
varyete aytrt edilebilmektedir<xxx). 

Anadolu Karas;am1 (var. pallasiana), ülkemizde yok geni~ bir yay11l~a sahip
tir. Genel cograti yay11t~1 Küs:ük Asya, Kmm, Karpatlar'm güneyi, Balkan Yanma
das1 ve K1bns'd1r; iklim ekstremitelerine dayamkl1d1r. Stebe kadar sokulur. Bugün 
Ankara dolaylannda, eski Karas;am ormanlannm art1klanna rastJanmaktadir. Ku
zey Anadolu daglarfmn is;e bakan yamas;lannda; Bau Anadolu, Güney Anado
lu'nun (özellikle Toroslann) kuzeye bakan yamas;lannda Kmls;am, Sans:am, Sedir, 
Ardtlj:, Göknar, Kaym ve M~ taksonlan ile kan~1k bükler veya saf ormanlar kurar. 
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~ckil 9a : Scrhcsl hüyümü~ vc iyi J..ornrunu~ ya.~lt hir Kara~;m1: Pinus 11igra i\rnold. subsp. pallasi
ana var.palla.1iana . /\r:t<;. Bektürc J..iiyü, 1000 111. 

(Foto : H. Karaca) 

,/ 
\ c::J' l 

$ckil 9b : Pinus ni;:m Arnold. ,„ubsp. pallasiana {Ana<lolu Karac,:anu)'nm Türkiyc'dc dogal yay1h~ 
alanlan 
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Sek il 9c : Pinus nif.(ra Arnold. suhhsp. palla.Han,1 var. py1wn1d.i1a Fhr:m11 Kar:ic:un om 1:1111 . · J ·1• 

~an Vak1f Köyu yakm1. 1150 m. 
(Foto: F. \' :11t1nk , 

~ckil 9d : Diplcn uallanm1s J...un: h1~111111Hlt·J...i tin Karat,:am vary<.:l<"'1 p . r1igra s11hsp. pal/ariana V(ff. 

senerwna. Tnv~anli. n.1/11h1J... ~··11s1 1 h1a111i K:li•ll<lPt loh11111 nw~c,•rc·si yak un. 

(Fot•1 : F. Yalt1nk) 



19 

1.3. Pinus brutia Ten. : Kmlc;am<x) (Sckil 10) 

Genei görünürnü ile Halep <;arnma benzeyen, baz1 botanik<;iler tarafmdan 
Halep <;ammm bir varyeresi (P. fwlepensis Mill. var. brutia (Ten.) Henry) olarak 
kabul edilen Kmlc;am, birtak1m morfolojik ve anaromik özellikJeri ile ondan kesin 
olarak aynhr. Sahil kesirnlerinde, 15-20 m. boyunda kalm dallI bir agaytlr, gövdele
ri de c;ok kere düzgün degildir; ancak rak1m yükseldikye, agaylarda gövdelerin düz
günle~meye, boylann arrmaga (20-25 m. tx)ya ula~ug1) ba~lad1g1, tepelerin sivrile~
tigi ve dallann inceldigi görülür. 

12-18 cm. uzunlugunda, serr ve koyu ye~il renkli igne yapraklannm anatomik 
yap1s1, özellikle re<,:ine kanallannm geni~ligi ve c;evre yap1s1 Halep <;am1 yaprakla
nndan farkl1d1r. 

6-11 cm. kozalaklan torav bic;imindedir; saps1z veya i;:ok k1sa saphd1r. Sür
günlerde dikine veya yan durur. Olgun kozalaklar parlak k1rmmmtrak-kahveren
gindedir; kalkanlar radyal pervazl1dir; göbek büyük ve Halep <;ammm aksine bas1k
t1r. Bi rkac;1 bir arada, toplu olarak bulunur. 

Odunu fazla k1yrnetli olrnamakla beraber, travers olarak d1~ ülkelere sat1ld1g1 
gibi, yerel ihtiyac;larda, özellikle ambalaj ic;in c;ok kullarnlrnaktad1r. Revine üretimi 
bak1mmdan önemi büyüktür. 

Genei cografi yay11l~ alan1 Akdeniz ve Karadeniz k1y1land1r. Fakat as1l geni~ 
yay1l1~1m Dogu Akdeniz ülkelerinde yapar. Filistin, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan, 
K1bns, Türkiye, Yunanistan ve italya'da yay1hr. En geni~ yay1h~m1 ülkernizde ya
par. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yOk geni~ orrnanJar kurar. 

K1zllc;amm parkc;1llk hak1mmdan k1ymetli olan ve Kmlc;am ormanlannda 
rastlanan, (1) s1k dall 1 ve yuvarlak tepell var. agrophiotii Pop. : (~ckil 11). (2) pira
m idal tepeli var. pyramid.alis Selik, var. densifolia Yalt. -Boyd., var. pendula Me
re gibi varyeteleri vard1r. 

1.4. Pinus halepensis Mill. - Halepc;am1<xx)(~ckil 12) 

10-15 m. boyunda, egri gövdeli, genylikte sivri, ya~lamnca dag1ruk tepeli bir 
orman agac1d1r. Gövdenin ac;1k kül renkli kabugu uzun zaman yatlaks1z, düzgün ka
(x) Kayac1k, 11. 1980. Onnan vc Park J\ ga~lannm Özcl Sistcmatigi, I. eilt, Gymnospcnnae, 4 . basi, Istanbul. 

Sclik , M„ 1963. K11"1li.;am (l'inus brutia Tcn.)'m ßolanik Ö:r.clliklcri Üzcrindc ara~hnnalar vc ßunlann Ha
lcp (am1 (l' inus haleperms Mill.) Vas1Jlan ilc Mukaycscsi, Yenilik ßasimcvi, Istanbul. 

(xx) Kayac1k, i 1. , 1980. 0m1an vc Park J\ga~lanmn Özcl Sislcmatigi, I. eilt, Gymnospennae, 4 . basi, Istanbul. 
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~ekil 10 : Pinus brutia'nm kozalakh dah. 
(Zohary, 1973'dcn) 



~ckil 11 : K17.1lr,:am (Pinus bru1ia)m Türkiyc'dc dogal yay1h~1 alanlan . 

. „ 

t11 t': tf \K ll 1 ft \ fH f. t. U \ 
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Sekil 12: Pinus halepensis. Mugla-Hodrum: Güvercinlik, herbaryum ömegi 
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llf. Sürgünler de a91k gri renklidir. Tomurcuklar kü9ük ve reyinesizdir. <;ogunlukla 
ikili bazan da ü9lü olan igne yapraklar a91k ye~il renklidir; 6-15 cm. uzunlugunda, 
narin ve kenarlan gayet ince di~lidir. 

8-18 cm. uzunlugundaki kozalak uzun ve koniktir; 9ok uzun ve kalm bir sap1 
vard1r ve bu nedenle kozalaklann u9lan, K1zil9amtn aksine, a~ag1ya bakar. Olgun 
kozalaklann renkleri yogunlukla a91k tugla k1rm1z1s1, bazllannda ise sand1r. Koza
lak pullanrnn kalkarn piramit bic;iminde <;:1kmt1ll, göbek K1z1l<;:amm aksine yüksek
tir; yatay pervazlar keskin u<;:lu ve belirgindir. 

Halepyammm odunu ay1k renklidir, odunundan re9ine elde edilir. 

Akdeniz ülkelerinin sahil agac1d1r. Yay11I~ sahas1 Bat1 Portekiz'den ba~laya
rak Dogu Akdeniz'e ula~1r. Esas yayil1~1, KIZll<;:amm aksine Bau Akdeniz sahilleri
dir. Bat1dan doguya gidildik<;:e bu sahalar darahr. Nitekim Türkiye'de 9ok lokal iki 
yayl11~ alarn vard1r. ßirinci yay11t~ alarn Adana'nm Sanyam ormanmda, Kadirli'nin 
K1zyusuflu köyü dolaylannda Karatepe'de K1Z1l<;:amlar ile kan~1k olarak görülür. 
ikinci yay1ll~ alarn ise Milii.s-ßodrum aras1, Güvercinlik Körfezi dolaylarmda saf 
veya K1zll9am ile kan~1k bükler kurar. 

Halepyam1 sahil kumluklannda tepelik arazide hemen her ye~it topraklarda, 
özellikle kalkerli topraklar üzerinde yeti~ir. 

1.5. Pinus pinea L. - F1st1k <;am1<x) (~ckil 13, 14) 

Diger <;:amlardan kolayca ay1rt edilebilecek ~emsiye gibi dagm1k bir tepeye 
sahip 15-20 m. boyunda bir aga<;:tir. Gövde düzgün, k1m11Z1mtrak-gri renkli kalm 
kabugu derin <;:atlaklid1r. Re<,:ine~iz tomurcuklar sivri, yumurta bi9imindedir ve to
murcuk pullannm ui;:lan geriye dogru k1vnlm1~t1r. 

10-15 cm. uzunlugundaki igne yapraklar parlak ay1k ye~il renktedir; kenarla
n di~lidir; dip tarafm1 sarnn km (glat) 10-12 mm. uzunlugunda ve ay1k esmer renkli
dir. igne yapraklan F1st1k <;amma benzeyen Sahil <;ammda (Pinus pinaster) kmm 
boyu daha uzun, rengi de daha koyu esmerdir. Olgunla~mas1m 3'ncü y1lda tamamla
yan kozalak ovoidal veya hernen hemen küre ~eklindedir, gayet ktsa saph oldugun
dan, sürgüne oturrnu~ gibidir. Olgun kozalaklar parlak, ktrrn1Ztmtrak-kestane ren
gindedir. Kozalak pullan (karpeller) kalmdtr; kalkan kozalagm dip tarafmdaki pul-

(x) Dalhmorc, W.-J\.11. Jacksoo, 1966, llandhook of Conifcrac and Ginkgoaceac, London. 

Kayac1k, II., 1980, Orman vc Park /\g"\'lanmn O.rcl Sis1cma1igi, 1. eilt, Gymnospcnnac, 4. bas1, istanbul. 
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~ckil 13: Bcrgama, Kozak yayla~mda ya~h hir hst1k <:;am1 (S. Ürgcn!;) 

$ckil 14 : F1st1k <;ammm iki <lcgi~ik varyctcsinc ait ko7..alaklar var pinea. var. ürgenii Yali 
(Sagdaki sivri kozalak) 
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larda 6 kö§eli, uca dogru olanlarda ise e§kenar dörtgen §eklindedir. 5-6 tane radyal 
(1~1nsal) pervaz1 varchr. Gri-beyaz renktedir, göbek büyük, bas1k ve hemen hemen 
dört kö§elidir. Bu <;am türünün tohwnlan ~k büyük (1.5-2 cm.), buna ka~1hk ga
yet küyük ve ince bir kanat art1g1 vard1r. Tohumun üst yüzü koyu morumsu-kahva
rengi bir toz ile örtülüdür, integüment odunla§mt§Ur. F1snk <;ammm tohumlan halk 
arasmda "<;am f1sug1" diye adlandmhr ve yenir. 

Kök sistemi genellikle kuvvetlidir, elveri§li topraklarda ilk ya§lardan ba§la
yarak derine giden kaz1k kök yapar. 

Oldukya geni§, sanmtrak-beyaz renkli diri odunu, bundan belirgin ~kilde 
aynlan kmmz1mtrak-kahverenginde özodunu vardtr. Ftstlk <;amt odunu, Sanyam 
ve Karayammki kadar degerli degil ise de, yerel gereksinmelerde kullantlmaktadtr. 
Bu <;amm esas ürünü yenen yag11 tohumland1r. Bu <;am türünden de "~ne" elde 
etme olanag1 varsa da, reyinesi kaliteli degildir. Parky1hk bak1mmdan degerli bir 
agaytlr. Akdeniz ülkelerinin peyzajmda karakteristik bir ögedir. 

Vatan1 Portekiz'den Anadolu'ya kadar tüm Akdeniz sahil kesirnidir. Yenen 
tohumlan ve gerekse degerli bir süs agac1 olmas1 nedeni ile dogal bulunu§ yerleri ve 
gerekse degerli bir süs agac1 olmas1 nedeni ile dogal bulunu§ yerleri ve bu yerlerin 
s1mrlan bozulmu§tur. 

F1st1k <;am1 en geni§ cografi yay1h§tnt Anadolu'da yapar. Özellikle Bau 
Anadolu'da, Bergama yakmmda, Kozak'ta, Aydm, Mugla dolaylannda ormanlar 
kurar. Aynca Antalya, Manavgat sahillerinde, Gemlik körfezi k1y1lannda, Mara§ 
yakmmda Önsan köyünde, Trabzon'da Kalenema deresinde, <;oruh vedisinde, Na§
viye (F1st1k11) köyünde lokal olarak bulunur. 

Bu türün, tohumlannm kabuklan gayet ince, parmaklar arasmda kmlabilen 
bir kültivan (Pinus pinea cv. "Fragilis" Du Hamel) vard1r. 

SERT<.;AMLARDAN BAZI ÖNEMI.1 EGwriK(Y ABANCI) <.;AM 
TÜRLERi 

1.6. Pinus pinaster Ait : Sahil <;am1 (~ekil 15) 
(Syn.: P. maritima cf. Dur.) 

20-25 m. boyunda, genylikte pirarnidal, ya§hlarda dag1mk tepeli bir agaytlr. 
iki igne yapraklt yamlardand1r. Kabuk kalm, derin yatlakl1, k1rm1z1-kahverenginde-
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Türkiye'de Öogal Yeli~n <;am Türlcrinin ßclirgin Morfolojik Özclliklcri „ 
TO.\ft,;RCUKLAR GÖVDE K/\ßUGU KOZALAK VE TOIIUM 

Re~inesiz, Kahn dallar Saph, asimctrik, 1~tk gören 
lanruzi ve gövdenin tarafU1dan mukro geriye dogru 

yukan kism1 gcriye dogru ycngcl 
tilk.i sans1 renkte, gibi lavnk, ignc yaprak 
pullar ince boyundad1r, boz-mat rcnklidir, 

Tohum KANJ\ TU 

Reyinesiz Gri-kül rcnginde, Kozalaklar kirmm-kahvc 
(sürgiinlcr de rcnkli (tugla k1rmms1). Yatay 
aym rcnktc) pcrvazlar piramit biyimindc 

91kmt1h, göbck yük.sck. 
Tohum K/\NATLI 

Az re~ineli Gövde kahn Kmmnmtrak-kahvcrcngindc, 
kabuklu, boz- sapsl7., Kallrnn 1~msal 
kahverengi, kal.m pcrva;d1, göbck 
dallar larrruz1 renkte hiiyük vc basak. 

Tohum K/\NJ\TLI 

Reyineli, Esmer-siyah, Parlak, a~1k san-esmcr 
gümü~i derin yatlakh (saman rcngi); simctrik, 
renktc kalkan ~1k1k, göhck koyu 

rcnkli ve ortada ignc 
bi9imindc bir mukrosu vardir. 
Tohum KA:\ATLI 

Reyinesiz, <;:ok kah.n, Parlak k1rm17.1-kcs!anc, Kalkan 
pullar geriyc derin 9atlakh kozalagm dip tarafmda 
la.vnk bozrenkli, alt1gen, uca dogru c~kcnar 

(gri-larmm). dörtgen, bcyaz rcnkli göbck 
Sürgün\cr san- hliyük bas1k, dört kö~cli. 
kahvercnginde Tohum KANATSJZ 

YILLIK SÜRGÜN 

Y1llik sürgün 
tck 
(uninodial}. 

Multinodial 

Yaz sürgünü 
yapar 
(multinodial) 

Y1 llik sürgün 
tek 
(uninodial) 

Uninodial 

N 
Vl 
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dü. Geny sürgünler kmrnz1 renkildir. ytplakttr. Tomurcuklar büyük, reyinesizdir; 

tomurcuk pullan geriye dogru k1vnkttr. igne yapraklar kalm, parlak ye~il, uylan siv

ri-bat1c1 kenarlan ince di~lidir. Yaprak k1ni uzun (P. pinea'dan iki defa daha uzun) 

ve koyu renklidir. Yapraklar 10-20 cm. uzunlugundadir. San renkli erkek yiyekler 

silindirih.1ir ve yok say1da erkek yiyekler uzun sürgünlerin dip tarafinda büyük kü

meler halinde bir arada bulunur. Kinnmmtrak-kahverengindeki kozalaklar saplt

dtr. Bunun ii;in kozalagm sivri ucu meyilli olarak a~ag1ya yönelmi~tir. Kozalak tarn 

simetrik degildir. Kalkan piramidaldir, yatay pervazlar keskin kenarltdir. Kozala

gm 1~1k gören tarafmda göbek (umgo) pek fazla geli~mi~, y1kmt1ltd1r. 7-8 mm. uzun

lugundaki tohumun hir yüzü vemiklenrni~ gibi parlak siyah renklidir, büyük bir ka

nad1 (uzun) vardtr. 

Odunu bol rec;:indidir. "Rerrine istihsali " yönünden önem ta~1r. Odunu fazla 

degerli degtldir. Fakat Fransa'da, Sanyamdan sonm käg1t sanayiinde odunu deger

lendirilir. Toprak ve rutubet istegi azd1r. Türkiye'de hemen hemen bir asirdan beri 

kültürü yaptlmaktad1r. Son y11lard:i geni~ yapta agac;land1rmalarda kullanillr. P. ra
diata'ya göre Mam1ara bölgesinde donlara ka~t daha dayarnklt oldugu ara~ttmrn

lanm1zda rntaya <; 11'anlnw11r. Ozerinde ünemli dumrnm1z gereken türlerden birisi 

dir. 

1.7. Pinus radiata 0 . Don. : Monteri <;am1, (~ckil 16) 

Vata111 Amerikad1r. Kalif()miya sahillerinde ve adalannda, kumullarda ve te

pelik arazide ormanlar kurar. Vatamnda fazla bir geli~me göstermedigi iyin hiybir 

ekonomik degeri yoktur. Fakm, vatam d1~mda özellikle Avustralya, Yeni Zelanda, 

isr :inya, italya ve Güney Afrika ile memle"-ctimizde h1zl1 büyümektedir. Memleke

tim1nle baz1 aga<;:la.rna sahalannda (Marmara ~evresinde) senelik 1.20-l.80 m. hatta 

2 m . boyunda sürgtinleröl~ülmü~rür. Avustralya ve Yeni Zelanda'da, 35 ya~mda, 16 

metrc boy, 45 cm. r;ap yapt1g1 tesbit edilmi .·tir. Aga\'. kolayl1kla, parlak ye~il , yok in

ce ve yumu~ak igne yapraklan ile tanrmr. K1sa sürgünlerde ~ogunlukla 3 igne yap

rnk vardrr. Gövdeleri gern; likte ac.;11' kiil renginde, ya~ltlarda koyu kahverengindedir 

ve kalm kabukludur. Si.irgün ucunda ve yan dallarda yük say1da silindirik tomurcuk

lar aytk kestane rengindedir. <;:ok fa1la say1da sürgi.in verme özelligindedir. Regene

rasyon üzell igi <,;ok yüksektir. Tepe comurcu1'1an kurusa veya herhangi hi r ~cki lde 

tahrip olursa dallar i.izerinden fm;a gihi yeni SLirgünler olu~ur. Gentylikte \'.Ok h1zh 

büyümektedir. Kozalak saps1zd1r. 7- 1.+ cm. büyüklügündedir, asimetriktir, 1~1k gö

ren taraf1 daha fazla geli~ir, fmd1k J...abugu rengindedir. Kalkan bombeli ve göbek di

kenlidir. Kozalak agay üzerinde uzun zaman kaltr. Az reyineli odunu selüloz ve 

kag1t üretimine yok elveri ~lidir. 



~l!kil 15: f'in11s pina\ll'f : S.ihil (;uni (LachaUSSl'I', 19foJ) 

Sckil 16: P1nus radw1a - MonL..:ri (:am1'nin ko;1.al11g1 1 ~1k giircn Larat1 daha la;.l;i gcli~mi~Lir. 
(roto: F. \'alt1nkl 
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Rutubetli ve k1~lan mutedil geyen Karadeniz (bau) ve Marmara bölgesinde 
~k iyi geli~me göstennektedir. K1~ soguklanna k~1. sahil yarmna göre daha has
sasur. 

1.8. Pinus ponderosa Dougl. : Panderosa <;arm, Amerikan Bau Sanyam1, Arizona 
Akyam1, Kalifomiya Akyam1<x). (Sckil 17) 

Kuzey Amerika'mn ticari degeri olan en önemli <;am türlerinden birisidir. 
Günümüzde bu tür, Amerika'da yilhk kerestelik tomruk üretiminde Duglaz Gökna
nndan sonra ikinci yeri i~gal eder. Yatarnnda 50, bazan 75 m. ye kadar boylanan, 3-4 
m. yap yapabilen piramidal bir görünü~e sahip görkemli Koniferlerdendir. 

Kuzey Amerika'nm bat1smda yok geni~ bir cografi yay1lt~a sahiptir. Güney 
Dakota'mn Kara Tepelerinde, Oregon'un Mavi Daglannda, Sierra Nevada'nm ku
zeydogusunda Columbia platosunda, Arizona'nm kuzeyinde ve New Mexico'da saf 
ve kan~1k onnanlar kurar. 

Kabuklan tarym veya koyu siyaha yak:m bir renktedir, büyük levhalar halin
de derin yatlakhdir, az veya vok mantarltd1r. Ya~h agar;larda veya yava~ büyüyen 
agaylarda yapraklar sanmtrak-y~il ve kabuklan ise sanmtrak-esmer veya tarym
k1rmmms1 rengindedir. Genv sürgünJer kahn, tüysüz, önceleri san-ye~il, sonralan 
parlak portakal rengindt(dir. Sürgünler kmld1g1 zaman kuvvetli bir terebantin koku
su duyulur. igne yapraklar k1sa sürgünlerde 2-3, fakat ~gunlakla üylü olarak bulu
nur. 12-26 c.m. boyundaki igne yaprak1ar koyu ye~il renklidir, hafif k1vnkt1r. Koza
lak 8-15 cm. boyunda. yumurta biviminde olup saps1zd1r, tek tek veya birkav1 bir 
arada bulunur. 

Kozalak pulunun apofizi koyu k1rm1z1mtrak-kahverenginden donuk esme
rimtrak-san renge kadar degi~k renktedir, yatay pervazlan keskin kenarhdlf, göbek 
y1k!k, ortasmda kalm, düz veya hafif egri dikeni vardir. Tohum uzun kanathd1r. Ku
rakl1ga oldukya dayamklldir, en iyi geli~mesini iyi drenajh, rutubetlice, zengin top
rak1arda yapar. 

Bu türün odunu sert, dayamkh ve reyinelidir. Özodun ay1k k1rmmmtrak
kahverenginde, diri o<lun ise sanmtrak-beyazd1r. ince tekstürlü, iyi i~lenebilen ke-

(x) 1 larlow, W.M. et E.S. llarrar, 1958. Textbook of Dendrology, New York, forth cdition. 

Kayac1k, ll ., 1980. Onnan ve Park Aga~lanmn Ö';cl Sistcmatigi, 1. eilt Gymnospermac, 1.0. Or.Pak. Yay. 
No. 281,4. bask1, lstanhul. 

Dallimore, W. et A.ß . Jackson (revizyon S.G. Harrison), 1966. A 1 landbook of Coniferne and Ginkgoaceac, 
London. 
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~l'kil l 7 : Pinus pntuiero.m· Ponckmsa (:rum : I, kapah kn1~1lak : 2, ac;1k ko;rA1lak; 3, lohum; 4, crkck 
c,:1i;:ck kurullan ; 5, gen~ di~i ko1.ah1klar; 6. y:ipragm cnin(' kcsili x 35: 7, kahuk 

(Harlow-Harrar, 195&) 
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restesi bin;:ok kullant~ yeri bulur: Ev in~aatlannda (kap1-pencere, dolap, dö~eme ve 
tavan gibi), marangozlukta, demiryolu traverslerinin yapurnnda kullaniltr. Ticareti 
yaptlabilecek kadar bol reyine verir. Yapraklanndan elde edilen lifler Oregon'da 
yast1kJann ve yataklann ivine doldurulur (hastaneler i<;in). 

YUMU~AK (AMLARDAN BAZI ÖNEMLi EGZOTiK (YABANCI) (AM 
TÜRLERi 

K1sa sürgünlerde igne yapraklar S'erli dizilrni~, 5-1 S cm. uzunlugunda; koza
laklar saplt, kozalak pullan deri gibi. odunla~mamt~; göbek (umbo) kalkantn ucuna 
dogru kayrn1~t1r (Sckil 18, 19); kanat tohumdan tlaha uzundur. 

1.9. Pinus strobus L. - Veymut <;am1, Kuzey Dogu Akyam1<x), (Sckil 18) 

7.5-15 cm. uzunlugundaki igne yapraklar k1sa sürgünler üzerinde 5'erli ola
rak yer alm1~ttr. Yapraklar koyu mavirnsi-ye~il renklidir, ince, i.iy kö~eli ve yumu
~a~t1r. Her yüzünde 3 veya 5 s1ra üzerinde bey:iz renkli stoma vizgileri görülür. 
Yapraklar si.irgi.in üzerinde ikinci senenin sonun;i kaclar kahr. 

Kozalaklar 10-20 cm. uzunlugnda dar-silinctirik-koniktir, ekseriya hafif k1v
nkt1r, saphdtr, karpeller cteri gibi incedir, k1~ iyinde veya müteakip ilkbaharda yere 
dökülürler. Kalkan düz yahut hafi f vizgili, umbo (göhek) uyta yer alm1~t1r. Tohum
lar yumuna biyiminde, km111z1mtrak, gri-kahverenginde olup üzeri noktal1dir. 

Sürgünler portakal sans1-esmer, ytplak veya hafiftüyllidür. Tomurcuklar kir
m1Z1mtrak veya portak:al sans1-esmer pullarla ö1tülüdür. 

Kabuk geny gövdelerde ince ve parlak, düz koyu yqil, mütcakibcn yizgili 
dir. Sonradan pullu ve derin yatlak11d1r. Kuzeydogu Amcrika'11111 en önemli ve en 
degerli bir c;am türüdür. Bu tür yOgunlukla 25-35 rn. hoy, 60-110 cm. yap yaparlar 
(max. 65 m. boy x l 90 cm. yap). Serbest büyüdügüncle gcnir agairlar yerlere kadar 
dalh ve pirarnidal konik tepeli olurlar. 

Fakat me§yere halinde, özellikle yapraklt aga1;larla kan~t1klan zarnan, uzun 
silindirik bir gövde yaparlar. Kilk sistemlt>ri <'lla clerinliktcJir. k:tztk kük yapmaz
lar. Degi§ik ko~ullardah.i yeti~me yerkrinde gorulürlcr fokstrem kurak ta~h yarnac;
lardan, yok rutubetli, Sphagnum turral1klanna 1-adarl. Fakat en iyi gcli~imini rutu
betli kumlu balc;1k topraklarda yaparlar. 

(x) llarlow, W.M. Cl E.S lla rrar, t<>)S. rC\tl"~'k 0[ Jk111 lrology, fonh cd111on, New YNk. 
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~ddl 18: Pi111u stmhus - Vcymul (am1'111n lrnhitusu. kozalakh dah (ßrosse, 1977) 

~ckil 19: Purn.1 pri{(il/11i'nin l..n1alal..h cbl1. 
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1.10. Pinus griffithii Mc. Clelland : Aglayan <;am<"'>, (~ekil 19) 

50 m. ye kadar boylanabilen geni~ ve ay1k piramit yap1h bir agaytlr. Kabuk gri 
esmer renkte, genylerde düzgün, ya~hlarda küyük levhalar halinde yatlakhdir. Geny 
sürgünler tüysüz, yogunlukla dumanh, önceleri parlak sanms1 y~il, sonralan esmer 
san renktedir. Tomurcuklar uzunca, yok reyinelidir. 

5'li igne yapraklar 3-5 sene kadar agas; üzerinde kahr. Boylan 10-12 cm., 
renkleri mavimsi ye~il veya gri ye~ildir. A~ag1ya dogru püskül gibi sarkarlar. 

Terminal durumlu uzun silindirik kozalaklar saphd1r. Önceleri dik durur, 
sonra a~ag1ya sarkarlar. Kozalak pullan derimsidir. Yumurta biyimindeki tohumun 
uzun bir kanad1 vard1r. 

Bu <;am türü P. strobus'a yok benzerse de, sürgünlerinin Uylannda Veymut 
<;ammm aksine, geriye dogru döki.funü~. yok daha uzun, mavi y~il igne yapraklan, 
15-25 cm. uzunlugundaki büyük kozalaklan ile ondan kolayca aynhr. Kozalaklann 
ve igne yapraklann üzerinde gözy~1 damlalanm and1ran duru reyineler görülür. 
Bundan ötürü kendisine "Aglayan <;am" ad1 verilir. 

Vatan1 Himalaya'lard1r. Burada 1600-4000 m. arasmdaki yüksek yerlerde 
yeti~ir. Genylikte bu da h1zl1 büyür, fakat digeri kadar donlara dayamkh degildir. 
Olaganüstü dekoratif bir <;am agac1d1r. istanbul'un baz1 park ve bahyelerinde güzel 
bireylerine rastlamr. 

1.11. Pinus cembra L. : isvi9re F1suk <;am1 (,.;), (~ckil 20) 

15-20 m. boyunda, genellikle k1sa dall1, sivri piramidal tepeli bir agaytir. Ya~

hlarda tepe dag1hr. Genylikte kabuk gri-ye~il ve düzgün, daha sonra gri esmer ve 
9aclakhd1T. Geny sürgünler kmnmms1-pas rengindeki tüylerle s1k bir vaziyette ör
tülmü~tür. Tomurcuk yumurta biyimindedir. Kenarlan ince di~li olan koyu ye~il 
renkteki igne yapr.aklar 5-12 cm. uzunlugundadlf. 

Kahverengindeki kozalak 6-8 cm. büyüklügündedir. K1sa bir sap1 vard1r. Ko
zalagm olgunla~mas1 diger igne yaprakl1 <;arnlann aksine olarak iki degil, 3. y1lda 
geryekle~r. 12 mm. uzunlugunda, Karaca tüyü rengindeki tohurnlan f1suk biyimin
dedir. Bu tohumlar Alp dolaylanndaki pazarlarda "<;am F1sug1" diye sauhr. 

(,.;) Kayaetk, H., 1980. Otman ve Park Agaylanmn özeI Sistcmatigi, I. eilt Gymnospermae, 4. bask1, Istanbul. 
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1.12. Pinus peuce Griseb. - Rumeli Veymut <;amt<x) 

20 m. ye kadar boylanan, s1k dalh, piramidal bir tepe yap1sma sahip orman 
agac1dtr. Gri e~mer renkteki kabuk ya~h gövdelerde ufak levhalar halinde ~atlakh
dtr. Sürgünler ye~ilimsi, tomurcuk yumuna bi~iinindedir. Kenarlan ince di~li olan 
7-10 cm. uzunlugundaki igne yapraklar serttir. 

8-13 cm. boyundaki kozalagin ktsa bir sapt vard1r. Tohum kü~ük, kanat bü
yüktür. 

~ckil 20 : Pinu.s cembra, a. yaprakh gcny sürgtin b. olgun kozalak; c ve d. kozalak pullanmn 
muhtclif yöndcn görünti~ti; c. Lohumlan 

(Vidakovic, 1982) 

(x) Kayac1k, 11 „ 1980. Orman vc Park J\ga'rlanmn Özcl Sistcmaligi. 1. c ilt, Gymnospermae, 4. baslo., 1stanbul. 
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2. CEDRUS Link. - SEDiRLER 

Ülkemizde halk arasmda "katran" ad1 ile arnlan Sedir cinsinin günümüzde, 
Kuzey Afrika (C. atlantica Menetti), Güney Anadolu ve Lübnan (C. libani A. Ric
hard), K1bns (C. brevifolia Hen.) ile Himalaya'lar ve Nepal'de (C. deodara D. 
Don) (G. Don) yay1lm1~. birbirine az ~k benzerlik gösteren 4 türü ve park ve bah<;:e
lerde süs bitkisi olarak aranan ve yeti~tirilen pek c;ok dogal veya kültür fom1lan ile 
varyeteleri vard1r. 

Ad1rn "Kozalakll Agac;" anlamma geien "Kedros" sözcügünden alan Sedir
ler, k1~m yapragmt dökrneyen (Kayac1k, 1980), boylu omian aga<;:lanndandtr ve ta
bii ömürleri bak1mmdan da bin;:ok igne yaprakh aga<;:lar gibi, c;ok ya~lanabilmekte

dirler. Nitekim Evcimen (1981), Wkemiz Sedir ormanlannda 650-700-860-950 ve 
1000 ya~lannda fertlerin varhgm1 saptam1~ur (Sckil 24). 

Gene; ya~larda yapllan piramidaldir. Sedirler, diger baz1 igne yaprakli aga<;: 
taksonlannda da görüldügü gibi, orman ic;inde degil de, serbest halde büyürlerse, 
topraga yakm k1s1mlara kadar dallanabilirler. Zamanla düzgün ve dolgun gövde ya
parlar. Genc;likte dar ve muntazam piramidal tepe ya~Iand1k<;:a. yayvanlaw ve ba
s1kla~1r, yan dallar gövdeye düzensiz dizilir. 

Genc;lerde kabuk ince, pürüzsüz ve grimsi renkli olup, ya~hlarda kalm, dcrin 
c;atlakl1 ve ufak levhalar halinde pulludur. Uzun ve lasa sürgünleri belirgindir. K1sa 
sürgünJer, <;amlann aksine, her sene uzar. Dt~tan pullarla örtülü olan tomurcuklar 
c;ok küc;üktür. igne yapraklann enine kesitleri c;ogunlukla üc; kö§elidir ve hipoder
mise biti§ik iki rec;ine kanalma sahiptir. igne yapraklar uzun sürgünlcrde (özellikle 
son y11lara ait uc; sürgünlerde) seyrek ve sarrnal olarak teker teker; k1sa slirgünlen.ie 
ise bin;:ogu bir arada bulunurlar (Sekil 21). 

Erkek c;ic;ekler silindirik yap1da, 3-5 cm. boyunda, dik duran kozalak91k ~ek

lindedirler ve k1sa sürgünler üzerinde yer ahrlar. Pinaceae farnilyasmm diger cins
lerindekinin aksine, Temmuz aylannda gözükürler. Eylül -Ekim aylannda tama
men olgunla~1rlar. Tozla~ma Ekim aymda, döllenme ilkbaharda olur. Altm sans1 
renkli c;ic;ek tozlanrnn iki tarafmda hava baloncugu vard1r. 

Di~i c;ic;ek kurulu, 26 ayda olgunla~arak, dik du ran, f1<;:1 bi~iminde k1sa ve ka
lm saph bir kozalaga dönü~iir. Yelpaze ~eklindeki kozalak pullan odunsudur. Koza
lak olgunla~mca ve özellikle yagmurlarla 1slamnca pullar dag1hr sürgünler üzerinde 
eksenJeri kahr (~ckil 22) . 
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~ekil 21 Cedrus /ibani : Toms sc<lirinin kozalakh dah. 
(Zohary, 1973 

' 

.~ekil 22 Cedrus libani - Uibnan Sediri veya Toros Sediri'nin koza1aiuan. 
(Foto: T. Odaba~1). 
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~ekil 23 : Toros Sediri (Cedrus libani)'rün Türk.iye'de dogal yay1h~ alanlan. 

Göknar tohumu gibi Üy kö~li olan ve ona yok benzeyen tohumlanrun bol sa
y1da bezeleri vard1r. 

Tohumdan birkay defa büyük olan kanat onun bir yüzünü örter (Göknar'da 
ise hemen hemen iki yüzünü de örtmü~tür). 

<;ok k1ymetli eterik yagh ve güzel kokulu odunlan yOk eski yaglardan beri 
kullarulmaktadlf. Nonnal olarak re<yine kanallan yoktur. Diri odun sanmtrak beyaz, 
öz odun ise daha koyu renklidir ve yOk dayarukhdtr. Odunlannda trahiedlerdeki ke
narh geyitlerin toruslanmn kirpikli olmas1, odunlannm tan1mmda yard1mc1 ve 
önemli bir ögedir. Odunlan, eski M1s1r, Fenike, Asur ve Roma'hlar döneminde Ma
bet, Saray ve gemi in~atlannda, Kral mezarlan ile Lähit yap1mmdan yakm g~rni~
te ise travers olarak demiryolu in~aatmda, özellikle de 1. Dünya Sava~1'nda buharh 
trenlerin ocaklannda yakacak odun olarak kullan1lm1~ur. Böylece, Toroslarda ve 
Lübnan'daki Sedir onnanlan geni~ yapta tahrip edilmi~tir. 

Sedirler 1~1k agaylandtr (geny fide veya fidanlar bir süre gölgeye dayanabi
lir); s1cakl1k istekleri fazla, buna ka~1ltk nem istekleri nesbeten azdtr, donlara ka~1 
olduk9a duyarhdular. 

Genylikte ve orta y~larda derine giden kaztk kök yapan Sedirlerin y~landtk
~a kö~eri "yürek kök" sisternine dönü~ür, genylikte ve hatta orta ya~larda luzh bü-
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yümeleri nedeniyle daimi rüzgärlardan etkilenir ve "bayrak te~ekkülatt" diye bili

nen bir ~ekil bozuklugu gösterirler. 

2.1. Cedrus libani A. Rich. - Lübnan Sediri-Toros Sediri (Sckil 21, 22, 24) 

Türkiye'de halk arasmda "Katran" ad1 verilen bu türün esas yay1lt~ sahas1 Gü
ney Anadolu, Toroslar üzerinde bulunduguna göre, kendisine "Toros Sediri" denil

mesi daha yerinde olur (Kayac1k, 1980). 

Toros Sediri dolgun gövdeli, kalm dal11, görkemli bir agaiyttr. Geniylikte pira
midal bir tepeye sahip ise de, zamanla tepe formu bozulur, yayvanla~1r. 

Gövde ile hemen hemen 90 derecelik bir ay1 yapar'ak iy1kan yan dallar, geny
likte yukan dogru yönelmi~ ise de ya~hlarda tarn yatay olarak uzanm1~t1r. Sert, bat1-
c1 ve sivri uiylu igne yapraklar 1.5-3.5 cm. boyundad1r; iyogunlukla koyu ye~il. baz1 

varyetelerinde ise ay1k mavi ye~il renklidirler. 

K1sa sürgünler üzerinde, yevrel olarak dizilen igne yaprak say1s1 10-15 adettir 

(C. atlantica'da 19-28, C. deodara'da ise 15-20 adettir) (Dallimore-Jackson, 

1966). 

Kozalaklar 8-12 x 4-6 cm. boyutlara ula~tr, ftiyt veya yumurta biiyimindedir 

( C. deodara kozalaklanndan biraz küiyüktür). Boz kahverenkli ve tarn kenarlt ko

zalak pullanrun (karpeller) d1~ yüzleri ktsa tüylerle örtülmü~tür. Ortalama olarak 1.5 
cm. boyundaki tohumlannda bol reyine bezeleri vardlf. Tohum kanad1 2-2.5 cm. 

uzunlugundadtr. 

Ktymetli odunu eski iyaglardan beri bilinir; ömegin Hazreti Silleyman'm ünlü 

saraymm yap1mmda, Efes'teki Diana tapmagmda, Gordion'da Kral mezannda ve 
daha biryok tarihi kutsal binalarda Sedir odununun kullan1ld1g1 belgelerle saptan

mt~Clr. Odunu ülkemiz dt~mda, M1s1r ba~ta olmak üzere Arap ülkelerinde yOk ara
ntr. Eterik yaglt ve güzel kokulu odunlan yok dayarukltdtr, bu nedenle binalann dt~ 
cephelerinde, toprakla temas eden yerlerde, ömegin dö~emelerde, su üstü ve su altt 
in~aatlannda, demiryolu traverslerinin yaptlmasmda, gemi yap1mmda; kokulu 

odunlan güve ve diger ha~arau kaiy1rd1gmdan mobilyacthkta, iyekmece, dolap ve 

sandtk yap1mmda kullamlmaktadtr. 

Cografi yay1h~ alan1 Anadolu ve iyok s1mrlt olarak da Lübnan'dtr. Ülkemizde 

bau smm Köycegiz civannda ba~lar, doguya dogru Toroslar üzerinde uzamr ve 

Göksun, Mar~ dolaylannda bir kavis yizerek Amanos'lar üzerinden güneye yöne-
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K~ Sedirin Özclliklcri : 

Boy: 35 m. 

Qip: l,80m. 

Ya~: 625 y1l 

(Can Akkayan'a görc)(x) 

$ekil 24 : Y~h bir Toros Scdiri " K~ Scdir" Antalya: Elmah i~lctmcsi, Scvmdik Scrisi, 
Tav~alan1 mcvkii, 1550 m. (.) (Foto: S. Us lu) 

(x) Akkayan, S.C., 1969. Ycni bir t.abiat ahidcs1 Kt)\: S..:chr. Omrnn Milhcndi~ligi Dcrgisi, 
sayt 1, sa: 35-36. 
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lir. Bugün Kuzey Anadolu'da Kelkit-Ye~ilmnak vadisinde, Erbaa yakmlanndaki 
<;atalan köyü dolaylannda ve Niksar'da adac1klar halinde bulunur. Bau Anadolu'da 
Afyon'un <;ay kazasmm Deresinek köyü yakmmda, izole bir Sedir büküne rastlamr 
<Sckil 23). 

Bugün Toroslar'daki Sedir ormanlan genellikle 1200-2000 m. yükseltiler 
arasmdaki alanlarda saf veya Abies cilicica, Pinus nigra, i;e~itli Ard1i; (1. excelsa, 

1. foetidissima), And1z (Arceuthos drupacea). Di~budak (Fraxinus ornus subsp. 

cilicica), hatta Me~e (Quercus trojana, Q. cerris, Quercus infectoria subsp. hois
sicri) türleri ile kan~1k bükler halinde bulunmaktadir (Sckil 25a). 

2.2. Cedrus atlantica (Endl.) Carr. : Atlas Sediri (xl, (Sckil 25b) 

Kuzey Afrika'da, Cezayir ve Fas'm Atlas Daglannda, daha yok 1000 m. nin 
üstündeki yerlerde om1an kurar, geni; ve orta ya~Jarda piramidal görünümlüdür, 30-
40 m. boy yapabilir, dik tepe sürgünü, yatay uzanmayan yan dallan, gev~ek tepe ya
p1s1, tüylü geni; sürgünleri, k1sa sürgünler üzerinde i;evrel olarak dizilen igne yap
raklann 19-28 adet olmas1 ve küi;ük kozalaklan ile Toros Sedirinden aynhr. K1y
metli bir orman agac1d1r. Fransa'da, fakir topraklar üzerinde yeti~tirilmi~, orman 
agac1 olarak, yerli tür Karac;:am'dan daha yüksek bir has1lat elde edilrni~tir. <;ok de
gerli bir süs bitkisidir de. <;e~itli ülkelerin park ve bahc;:elerinde en özentili kö~eleri 
bu Sedirler süsler. 

2.3. Cedrus brevifolia (Hooker fil.) Henry. : K1bns Sediri<xl, CSckil 25) 

Vatam Ktbns adas1d1r. Burada Baf onnanlannda, Trodos veya Karhdag'da 
900-1400 m. yükseltiler arasmda ufak bir bük halinde kahrn~ttr. Cedrus libani ve 
C. atlantica'dan igne yapmklannm k1sa (5-12 mm. uzunlugunda) ve kozalaklannm 
küc;:ük olmas1 ile aynhr. 

2.4. Cedrus deodara (Roxburgh) G. Don. : Himalaya Sediri(x) 

Sedir taksonlan ic;:ersinde igne yapraklan en uzun (2.5-5 cm.), kozalaklan en 
büyük (7-10 x 5-6 cm. boyutlannda) olan1d1r. Gene;: bireylerin tepe sürgünü a~ag1ya 
sark1kt1r. 

(x1 t>allimorc, W. cl /\.n. Jackson (rcvi:ryon S.G. l larrison), 1966. Al landbook of Conifcrae and Ginkgoaceae, 
London. 

KayaCJk , 11., 1980. Orman vc Park /\ga~lannm Özcl Sislcmatigi, I. eilt Gyrnnospermae, 4 . bask1, Istanbul. 
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~ckll 25 : Cedrus deodora : Samsun, Gclcmen orman fidanhg1 
\ 

(Foto: M. Sava~kan) 

Y atamnda 40-50 m. ye kadar boylanan ve 3 m. \:ap yapabi len görkemli bir or
man agac1d1r. 

Cografi yay1l1§1 Kuzey Bau Himalaya, Afganistan ve Bulucistan dagland1r. 
Hlmalaya'larda 1300-2300 m. yükseltiler arasinda saf veya Picea smithiana, Pinus 
griffithii ile kan§Jk bükler kurar. 
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~d. il !Sa: <, 1ghkara ScJ1r omiam (Ccdru.~ liham) 
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~ckil 25h Y1ldv p.vJ...md'l uuihi Malta ko~J...11 iinüne dikirnli olan ALia.~ scdiri (Cedrus atlannca) 
(Foto : E. Ural) 
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3. LARIX Mill. : MELEZLERCx) 

Jeolojik devirlerde yok daha geni~ yay1ll~a sahip olmasina ragmen, bugün bu 
cinsin. kuzey yanm küresinin soguk rejyonlannda, Kuzey Amerika'nin dogu, bau 
ve kuzeyinde ((izellikk Kanada'da), Asya ve Avrupa'da geni~ onnanlar kuran 10 

deghik taksonu vard1r. Bunlardan Avrupa Melezi (L. Jecidua Mill.) Arnerika'da 
onrn.111 aga<;land1mrnl:mnda uzun y1llardan heri kullanllan bir aga<;- türüdür. Bunun 
bir varyctesi . L.d. var. pen.d11la Henk. park vr bah<;-clerde yeti~tirilen önernli bir süs 
bitkisidir (~ckil 26, 28). 

~l·kil 26 : l.11ri.x decidu.a : ßir~·ok oh::ull ko1;1laldan t:i~1yan surgimü. 
(Foto: K. Jakusz, Poland) 

(x) Dall11norc, W. et A .ß . Jack<on (rcvuyo11 S.G. l lamscm), 1966. Al land!x1ok of Coniferac and Ginkgoaccac, 
London) 

Kayac1k, 11., 1980 Onnan vc Park A~a~lanmn Üt.cl Sistcmatigi.1. eilt, Gymnospcnnac, 4 . hask1, lstanhul , 
l U. Or. Fak. Yay. No: 281. 



"ckil 27 : IAri.x decidun (~ol). Pirw~ .11rohus (orta) vc rcdrus /i/Jani (s<ig) odun cninc kc~itkri 
(x 100) 

(H.F. Wetzlar. 1951) 

Japon Melezi (L. leprnlepts (Sieh. et Zucc.) Gord Uz:ik Asya'ntn önemli bir 
om1an a~ac1d11 ve bu ti.rrde, Avrura Melezi ile hi1 Jil-.re Amerika ve Kanada'da aga<;
Jand1 nnal:mla kullantlmaktadtr. Bu iki türün enteres;in bir hibridi olan Larix x eu
m/ep1.\ Henry önemli bir wksondur. <;ok h1zlt büylir; rnantar ve böccklere kar~1 9ok 

d'.ly<1n1!-.l 1<.h r. 

Kuzey Amerika ve Kanada'da d11gal yeti~en ü\ türden, en geni~ om1a11 alanla
nna sahip olam Lanx lanwuz (Roi) K. Koch (tamarack veya Dogu Melczi); en faz

la 9ar ve boy yaram. kerestelil-. üri.m vereni ise Bat1 Melezi (Larix occidencalis 

Nutt)'dir. 

K1~111 yaprng1111 dökcn ag:11;lanhr. Gövdeyc yevrel degil , dagm1k olarak dizil

mi§ olan dallar c,:ogunluUa yatay önde uzantr veya sarkarlar. Gövde kabuklan 9at

lai-.lld1r. Yumurta hi~imimkki tomun.: n"lar pull.1rla örtülmü~tür. Uzun ve k1sa sür

günleri vard1r. igne yarral.Jar u1.un sürgünler<le tckcr 1eker. k1sa siirgünlerde isc bir-
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yogu bir arada, hemen hemen püskül gibi bulunur. Renkleri yogunlukla ay1k ye~l 
olan yapraklar sonbaharda saranr, dökülür. igne yapraklar linear, az veya yok yass1, 
üy kö~eli veya dört kö~eli olup, alt yüzlerinde stoma bandlan vardtr. Enine kesitle
rinde iki re9ine kanah görülür. Erkek ve di~i yiyekler ktsa sürgünler üzerinde teker 
teker yer ahr. Tozla~ma ilkbaharda olur. <:;it;ek tozlannm (polenlerin) baloncuklan 
yoktur. 24 cm. uzunlugundaki kozalak bir y1l iyinde olgunl~ir. kozalak pullan avt
hr, fakat dag1lmazlar. Brahte, türlere göre d1~andan görülür veya fazla geli~memi~
tir, görülmezler. Tohumlan ü9 kö~eli olup üst yüzünden kanatla kayna~m1~t1r. <;e
nek say1s1 yogunlukla 6'd1r. 

Melezlerin 9e~itli kullarnlt~ yerine (bina ve gemi in~aatlannda, dö.~eme, kap1 
ve pencere yap1mmda, derniryolu traversleri üretiminde kag1t endüstrisinde) sahip 
yok dayamklt, agir bir o<lunu vard1r. Öz odunu geni~ ve k1rm1Z1mtrak kahverengin
dedir. Diri odun a91k renkli ve dar bir halka halindedir. Odununda, küyük, dag1mk 
reyine kanallan bulunur (Sckil 27). 

Melezlerin kabuklan tanence zengin oldugundan soyularak deri sanayiinde 
kullanilmaktad1r. 

Sckil 28 : IAri.:c decidua'mn k1sa ve uzun sürgünlcri ilc olgunla~m1~ kozalaklan . 
(Y1lba~1 karti by Gilian A. Macdows at thc Royal Botanic Garden, Edinburgh). 
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Sckil 29 Pseudolarix kaempferi (f>. amahj/js) - /\lttmi Yalanc1 Mt'lc1: /\, crkck <;i~k kumllaruu 

\aiiiyan sürgün; ß. D1~i ko1.alakh dal; a, crkck yi<;ck kurullan; b, ctaminlcr (bi.iyi.itülmü~); 
c, ko1.alak pulu; <l . d1~ vc ly pulun gurünümü. 

(Pilgcr'dcn) 
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4. PSEUDOLARIX Gord.: YALANCI MELEZLER.Cx>, (Sekil31,32) 

K1~m yapragm1 döken Gymnospermae'lerdendir. Gövdeye düzensiz olarak 
yerle~mi~ olan dallar yatay olarak uzamrlar. Uzun ve k1sa sürgünleri vardlf. igne 
yapraklar uzun sürgünlerde teker teker, k1sa sürgünlerde ise bir\:Qgu bir arada bulu
nur (Sckil 29). 

Erkek c;iyekler k1sa sürgünlerde birirogu bir arada, salk1mlar halinde görülür, 
halbuki di~i yiyeklerin olu~turdugu kozalaklar sürgünlerde teker teker yer allrlar. 
Yumurta biyimindeki kozalagm k1sa bir sap1 vard1r. Tozla~ma ilkbaharda olur. Po
lenlerin baloncugu vard1r. Kozalak aym yll iverisinde olgunla~1r. Olgun kozalagm 
pullan, Göknar kozalagmda oldugu gibi dag1hr. Kanat tohumla kayna~1m~ur. Fide
cigin 5-6 tane irenegi vard1r. 

5. PICEA A. Dietr. : LADiNLERCxx) 

Kuzey yanm küresinin serin ve yag1~h bölgelerinde yak.la~1k 40 türle temsil 
edilen Uidin cinsinin, ülkemizde tek bir dogal türüne (Picea orientalis (L.) Link -
Dogu Lädini) ka~1hk, uzak Asya'da özellikle c:;in ve Japonya'da 18, Kuzey Ameri
ka ve Kanada'da ise 7 türü geni§ ormanlar kurmaktad1r. Say1s1z varyete ve formlan 
ile aym yay1h~ alanlannda bir arada yeti~en türler arasmda olu§ffiU§ hibridleri mev
cuttur. 

Lädinler düzgün gövdeli, yüksek boylu ve aytkta serbest olarak yeti§en fert
lerinde yerden itibaren dallanabilen, sivri ve dar, konik bir tepe olu~turan onnan 
aga9Jand1r. Sürgün ve dallan gövdeye c;evrel dizilmi~tir. Ya§h agairlann gövde ka
buklan pullu, c;atlakltd1r. Gölgeye dayamkh olduklannda, s1k yeti§mi~ veya yeti§ti
rilmi~ Lädin büklerinde ancak ya§I• agaylar tabii budama sonucu, topraktan itibaren 
gövdelerin yansma kadar aylld1g1 görülebilir. S1g köklüdürler ve bu nedenle kuv
velli rüzgär ve f1rtmalara kar§1 dayamkh degildirler. 

Uzun sürgünler üzerinde törpü gibi ve odunl~m1~ y1kmt1lara, s1k ve c~k Slfalt 

sarmal olarak, teker teker baglanm1§ bulunan igne yapraklar dört kö~eli (t .aaklar 
arasmda kolayhkla döndürülebilir), ya da P. omorika ve P. breweriana (Seksiyon 
Omorica Willk.) türlerinde oldugu gibi yass1d1r (parmaklar arasmcta kolay döndü
rülemez). igne yapraklar 7-1 O y1l sürgün üzerinde kald1ktan sonra döizijJür ve sözü 

(x) Kayac1k, II. , 1980. Orman ve Park i\gai;:lannm ÖZcl Sistcmatigi , L eilt, Gymnospennac, Or. .Yay. No: 
28 l , Istanbul. 

(xx ) l larlow, W.M. et E.S. l !arrar, 1958. Tcxthook of Dendrology , New York, fourth edition. 
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~ekll 30 : Bazi Lädin türlcrinde kozalak §ekilleri: l, Picea breweriana; 2, P. engelmanni; 3, P. 
mariana; 4,P. polita; 5, P . obovata; 6, P. rubens; 7, P . schrenk.iana; 8,P. sitchensis; 
9, P. spinulosa; 10, P . wilsonii. 

(Vidakovic, 1982'c göre, ßcissncn-Fitschcn'den) 

edilen odunla§mt~ törpü görünümündeki s;1kmttlar daha fazla belirginle~ir (cinsin 
önemli karakteristigidir). 

Dört k~ (nadiren 3 k~e) yapraklann herbir yönünde, veya yass1la~m1~ yap

raklann genellikle alt yüzeylerinde say1s1z stoma s:izgileri bulunur ve enine kesitle
rinde ise iki (nadiren bir) res;ine kanah görülür. 

Konik veya yumurta bis;imindeki tomurcuklar, biri biri üzerine kiremitvari 

kapanmt§ yok saytda pullarla örtülmü~tür; res:ineli veya res:inesizdir. 
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Fämilyanm öteki cinslerinde oldugu gibi, bir cinsli ve bir <;i<rek tozu torbas1 
ta~1yan <;ok say1daki etamin pullannm s1k ve sarmal dizili~lerinden olu~an erkek <;i
<;ek kozalak<;1lan, sürgünler üzerinde yan durumlu veya terminal olarak yer altrlar; 
k1sa bir saplan vard1r. Dik veya sarktkttrlar. Ye~il veya k1rmmmtrak-mor renkli 
pullann (karpellerin) olu~turdugu di~i <;i<rek kurullan sürgün Uylannda terminal ola
rak yer allrlar, önceleri dik dururlar, olgunla~ttktan sonra a~ag1ya dogru sarkarlar. 
Bir y1lda olgunla~an kozalagm pullan aiytltr veya aralamr. Fakat dag1lmazlar. 01~ 
pul (brahte) yOk küryük kaln11~t1r. D1~andan görülrnez (~ckil 30). 

Herbir karpel 2 adet kanatl 1 tohum ta~JT. Tohumlar yumurtams1 veya elipsoi
dal biiyimde olup yandan bas1ktir ve kanatlann ucunda ka~tk ~eklinde bir iyukura 
otunnu~tur, ancak kanatla tohurn kayna~mam1~t1r. 

Hafiffakat dayamkh, oldukiya uzun lifli, aiy1k renkli, kokusuz, hafifreyineli, 
kolay i~lenebilen ryok k1yrnetli odunlan ba~ta selüloz ve kägtt sanayiinde; dograma 
ve kaplamacaltkta; ambalaj sand1klanmn yap1mmda (hafif ve kokusuz olmas1 nede
niyle kurutulmu~ meyve ve diger g1da maddelerinin ambalajlanmas1 ve depolanma
smda); yaylt müzik aletlerinin, özellikle kemanm gögüs tahtalannm yap1mmda kul
larnlmaktadt r. Öz ve diri odunlan pek belirgin degildir. 

Lädinler, degerli odunlan kadar, dekoratif süs agarylan olarak da önemlidirler 
ve gerek ülkemizde, gerekse Japonya, <;in ve bau ülkelerinde park ve bah<relerde ye
ti~tirilmektedir. Ancak endüstrinin yogunla~t1g1 kentlerde fabrika bacalanndan <rt
kan zehirli gazlara ka~t <;ok duyarlt oldukJanndan, zarar görürler, geli~meleri du
raklar ve kururlar. Bag1l nemi yüksek yerlerde, hafif asidik ve balytk topraklarda iyi 
geli~me gösterirler. 

Lädin cinsi, yaprak ve kozalak özelliklerine göre üy seksiyona aynlmaktad1r: 

1. Seksiyon Eupicea Willk : Yapraklar dört kö~eli ve herbir yüzünde stoma 
<rizgileri veya bantlan mevcuttur; kozalak pullan (karpeller) sert ve nisbeten kalm 
olup olgunla~madan önce, biri biri üzerine s1k1ca kapanmt~tlr; pullann kenan \:O
gunlukla tarn veya birkay türünde di~li veya kertikJidir. 

Bu seksiyona dahil olan türler: Picea orientalis, P. abies, P. glauca'dir. 

II. Seksiyon Casicta Mayr: Yapraklar dört kö~eli, alt ve üst yüzeylerinde 
Stoma ryizgileri var veya bas1k ve sadece alt yüzünde stoma bantlan mevcuttur; ko-
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zalak pullan ince ve zars1, olgunla§madan önce biri birinin üzerine gev§ek olarak 
kapanm1§t1r; kozalak pullarmm kenan ondüleli ve kemirilmi§ gibi incelmi§tir. 

Bu seksiyona dahil olan türler : Picea sitchensis, P. engelmanni, P. pun
genstir. 

III. Seksiyon Omorika Willk. : Yapraklar yass1, bas1k ve üst yüzeylerinde 

gümü§i-mavi stoma bantlan bulunur, alt yüzü ise ye~ildir; kozalak pullan sert ve 
nisbeten kalm olup olgunla~madan önce, biri birinin üzerine s1k1ca kapanm1§tir; 
pullarm kenan yogunlukla tarn veya birkay lüründe di§li veya kertiklidir. 

Bu seksiyona dahil olan türler: P. omorika, P. breweriana'dtr. 

Sekil 31 : Picea abies: &kek ve di~i yiyek kozalaklanrn ~iyan sürgün, tohum vc olgun clliii ko1.alak. 



5.1. Picea abies (L.) Karst. : Avrupa Lädini<x>, (Sekil 31, 32) 

(Syn: P. excelsa Link.) 
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Avrupa"mn en önemli orrnan agalanndan biri olan bu tür 40-50 m. boy, 2. m. 
~äp yapmaktad1r. Dolgun ve düzgün gövdesi varchr. Kabuk geny ya§larda aiytk kah
vefühgi, ya~iltarda ise kmnm-aylk kahverengi-gridir; ufak levhalar halinde pari;a
larur ve yer yer dökl.llüf, Geny sürgünler aiy1k kahverengi-at;1k klrrn1z1ms1 san renk
tedir. Üzerleri fi:lplak veya hafif füylüdür. Tomurcuklar konik, uiylan sivri, reyinesiz
dir. igne yapraklar geniylerde ve gölge daUarmda yatay uzan1rlar. Ya§h agaiylann 
I§Ik dallannda ise yukanya dogru ftrfi:a gibi yönelmi§lerdir. 1 -2 cm. uzunlugundaki 
igne yapraklar parlak ye~il renktedir. Ut;lan sivri bat1c1dir. Aga<; üzerinde 5-7 y1l, 
sogok iklimlerde ise daha fazla kahrlar. 

Erkek ryi~ekleri önceleri t;ilek renginde, olgunla§mca sandir. Di§i yiiyekler da
ha t;ok tepenin yukan k1s1mlannda yer altrlar. Önce dikine durur, döllendikten son
ra a§ag1ya yönelirler. Di§i iyiyekler, taze kozalaklardan baz1lan ye§il, baz1lan da klr
m1il renktedir. 10-15 cm. uzunlugundaki olgun kozalaklar silindiriktir. Kozalak 
pullanrun kenarlari di.lz degil, seyrek kaba di§lidir. Tohumlar küiyük, kahverengi-si
yahtir. 

Kök sistemi genel olarak yavyandtr. Ag1r, 1slak veya s1k1 topraklarda s1g1, 
gev§ek topraklarda ise oldukt;a derine giden bir kök sistemi vard1r. 

Nem istegi yüksek, 1s1 istegi azdtr. Yaz kurakl1gma ve zehirli gazlara ka~1 
yok duyarhd1r. Gölge agac1d1r; fakat ona da Göknar kadar dayamkh degildir. 
Rüzgär kmnas1 ve devirmesinden zarar görür. 

A vrupa'da t;ok geni§ bir cografi yay1h§1 vardtr. 70. cografi enlerne kadar ula
§arak· Pinus sylvestris ile kuzeydeki son orman smmm te§kil eder. Alplerde 2000 
m. ye kadar yükselerek dikey orrnan smmna ula§Ir. Buna kar§1hk deniz iklirnine sa
hip olan Bau A vrupa'da dogal olarak bulunmaz. Kenar daglanrun egemen agac1d1r; 
buralardan orta daghk yerlere kadar in er ve orada t;ok kere Abi es alba ve F agus 
sylvatica ile kan§1k olarak bulunur. 

Kurak iklim ve toprak §artlanna kar§t duyarh oldugundan memleketimizde 
Karadeniz ikliminin etkisi altmdaki yerlerde iyi geli§me gösterirler. Endüstri bölge
lerinde yeti§tirilmesi uygun olmayan bir Lädin türüdür. 

(x) Kayac1k, H., 1980. Onnan ve Park Aga~larunn Özel Sistematigi, 1. eilt, Gymnospennae, Or.Fak.Yay. No: 
281 , 4. baslo , lstanbul . 
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~kil 32: Avruµllädiniu:mam (Pcl<11~J. (Foto : K. Jakusz, Poland) 

5.2. Picea orientalis (L. Link. : Dogu Lädini<xx), (Sckil 35) 

Kafkasya ve Küvük Asya'run önemli agay türlerinden olan Dogu Lädini park
ythk bak1mmdan da dekoratif bir süs bitkisidir. 

Topraga kadar dallanan güzel bir görünü~e sahiptir. Sivri tepe, dolgun ve 

düzgün gövdelere sahip, 40-50 m. ye kadar boylanabilen 1.5-2 m. yapa ul~an (mak

simum Gümü~hane Torul'da 68 m. boy) birinci sm1f orman agac1dir. 

Kabuk, geny gövdelerde genellikle ay1k renkli ve düzgün, ya~h gövdelerde 

koyu renkli ve vatlakhd1r. Dallar yevrel olarak s1k bir vaziyette hemen bütün gövde

ye yerl~mi~tir. Geny sürgünler ince, ay1k renkli ve tüysüzdür. Dogu Lädini mevcut 

Lädin türlerinden k1sa igne yapraklan ile aynhr. Boylan 1-3 mm. arasmda degi~en 

(xx) ÜJ\:un, E., 1972. Deodroloji, Oll l, lgne Yaprakh Ag~ ve Ag~ctldar, Ege Üniv. Matbaas1. Bomova-lzmir. 



~ekil 33 : Picea orientalis - Dogu Lädini Son 
derecede dckoralif bir park agaci. 
ALatürk Arboretumu. 

(Foto : G. Sertb~) . 

53 

~ckil 34 : Picea orientaiis - Dogu Lldini Trab
zon, Ma\:ka, Kap1köyü onnaru. 

(Foto : R. An§m) 

yapraklar parlak koyu ye~ildir. Yatay kesitleri dört kö~e denilebilecek ~ekildedir ve 
her yüzünde de 1-4 s1ra stoma yizgisi vard1r. Uylan fazla sivri degil, küttür. 

Karmen k1rm1z1s1 rengindeki erkek yiyekler kozalakytk halindedir. Di~i yiy
yekleri ise violet rengindedir. 3-9 cm. uzunlugundaki kozalaklar olgunla~madan 
önce baz1 agaylarda ye~il, baz1lannda ise koyu kmnm renktedir. Aytk kirernit ren
gindeki olgun kozalaklar oval-silindirik bir yap1dadtr. Ters yumurta biyimindeki 
kozalak pullanrun kenarlan di~siz ve yuvarlakyadlf. Bu sayede Avrupa Lädininden 
aynhr. 3-4 mm. uzunlugundaki küyük tohumlar kahverengi-siyah; kanat ay1k kah
verengi-sogan kabugu rengindedir. 
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Memleketimiz iklim ko~ullannda en uygun yer Dogu Karadeniz bölgesidir. Son de
rece dekoratif görünüme sahip olan Sitka Lädini peyzaj mimarisi ~ah~malannda, 
geni~ ye~il sahalarda soliter olarak bulundurulabiLir. 

$ckil 36 : Picea sitchensis - Sitka Uldini . 

~kil 37 : Picea sitchensis.- Sika!Jüri. 

(Dallimore • Jackson, 1966) 
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6. PSEUDOTSUGA Carr.: DUGLAS GÖKNARLARI(x) 

Kuzey Amerika'nm bat1s1 ile <;in'in güney battsmda, Japonva ve Fransa'da 
ormanlar kuran, 4-5 türle temsil edilen bu eins, morfolojik özel1ikleri yönünden 
Abise, Picea cinsleri arasmda yer almaktadtr. 

Bu cinsin Kuzey Amerika'da dogal yeti~en bir taksonunu, Göknar (Abies do
uglassii Lind., Abeta douglasii Keut.), Tsuga (Hemlock). Lädin (Douglas Spru

ce, Bigcone Spruce) ve hatta bugün bile, kereste ticaret aleminde kullamlmakta 
olan "Oregon Pine" isrniyle <;~m1 cinsine aitmi§ gibi kan§ttranlar bulunmu~larsa da, 
1825 y1lmda isk~ya'dan botanikiyi David Douglas, a§ag1da belirtecegimiz belirgin 
morfolojik ayncahklanm görerek ayn bir eins olabilecegi kanaatine varmt~. ancak 
Lätince isimlendirmeyi Carriere yapmt~ttr. Bu da isimlendirmede pek isabetli bulu
namamt§, yakmhg1 en az bulunan "Tsuga" cinsinden, "Yalanc1 Tsuga" anlamma 
geien "Pseudotsuga" adt ile ay1rm1~ttr. Bugün cinsin ticaretteki adt "Douglas fir: 
Duglaz Göknan" d11.(xx). 

Herdem ye§il olan bu cinsin igne yapraklan sürgünlere sarmal dizilmi~lerdir, 
ancak t§tga yönelmeleri sonucu iki sirah sarmal, yani tarakvari birdurum ahrlar; k1-
sa saph, linear, yass1, üst yüzlerinde damarlar iyeri gömülmü~ olup, alt yüzlerinde 
geni~ iki stoma band1 bulunur; uylan küt veya birdenbire daralarak sivrile~ir; sür
günler üzerinde 5-8 y1l dökülmeden kalabilirler; ogu~turulduklannda güzel kokulu
durlar; enine kesitlerinde 2 adet eksternal reyine kanallan görülür. Ktrmmmtrak
kahverenkli, yok say1daki parlak pullarla örtülmü~ bulunan sivri uylu, konik tomur
cuklar reiyinesizdir ve Pinaceae familyasmdaki diger cinslerinkilerle kar~1la~tml
d1gmda, daha büyük ve yOk belirgindir. K1sa saph ve küremsi etaminlerin olu~turdu-

, gu'küyük, silindirik §ekildeki erkek yiyek kozalaky1klan bir önceki sürgünler üze
rinde yan durumlu olarak, yaprak koltuklannda yer ahrlar; ilkbaharda yiyek tozlan-
01 yevreye saiyarlar. 

Bir y1lda olgunla~an di~i kozalaklar ise sürgün Uylannda terminal durumlu
dur, olgunla~mca a~ag1ya sarkarlar; karpeller aythr, fakat dag11mazlar. Brahteler, 
karpellerden daha uzundur, U\: k1s1mlan yatal gibi sivri üiy lopludur, ona lop daha 
uzun ve dar olup uiy k1sm1 k1lry1k gibi sivrilmi~tir. Yass1, ütr kö~eli tohumun küyük re
yine bezeleri bulunan sert bir kabugu vardtr. Kanat büyüktür, tohurnu k1smen ört
mü~tür. Kanat tarafmdan örtülmeyen yüzü yizgilidir. Kotiledon say1s1 6-12 adettir. 

(x) Dallirnore, W. et A.ll. Jack.wo (n::viryon S.G. Harrison), 1966. A Handbook of Coniferae and Ginkgoaceae. 
London. 

(xx) RaZ1 tomruk ve kcreste ticcretiyle ugra~nlar, yilhk halkalann gcni~ligi , odunun rengi ve yumu~ld1gma ba
karak kirmm gölcnar (red fir) veya san gölcnar (ycllow fir) adlanm da kullarunaktad1rlar. 
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Sckil 38: Psew:Jozsuga menziesii var. viridis: a ve b, sürgün ve koz.alak; var. glauca: c ve d, sürgün 

vc kozalak . (Vidakovic, 1982) 

Sekil 39 Picea odwm (üstle) ve Pseudotsuga odunu (altta) boyuna radyal ve cnine kesitleri (x245). 
Enine kesillerdc reirine kanallan görülüyor. (Jane, 1956) 
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Geny agaylann gövde kubugu ince, düz yatlaks1z ve belirgin olarak reyine be
zelerini ta§tr, ya§lt agaylann kabugu ise ka1tn:boyuna ve derin yatlakhd1r. 

Makroskobik görünümleri Melez (larix)'lerinkine benzeyen odunlannda 
reyine kanallan vardtr. Özodun ile diriodun birbirinden belirgin §ek.ilde aynlmt§ ol
dugu gibi, ilkbahar ve yaz odunlan da barizdir (Sckil 39). 

Özodunu kmnlZlmtrak-kahverenginde, diriodunu da sanmtrak beyaz renkli-
dir. 

6.1. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franyo : Adi Duglas Göknan(x) <Sckil 38) 
(Syn: Pseudotsuga taxifolia (Pair.) Britton) 

Kuzey Amerika'mn battsmda, Bristish Colombia'dan güneyde Meksika'run 
kuzeyine kadar geni§ ve yaygm bir cografi bölgede yayth§ gösteren bu türün biryok 
cografi 1rklan bulunmakla beraber, burada birisi Pasifik sahillerine bakan yamaylar 
üzerinde, digeri de deniz etkisinden uzak, yüksek daglik bölgelerde (Rocky, moun
tains) onnanlar kuran iki varyetesinden söz edilecektir. Amerika' da, bau onnanlan
mn saglad1g1 kerestelik ürünün % 60'm1 bu agay türü verir. 

(1) Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii 

(Syn: P. douglasii var. viridis Schweris) 
Sahil Duglas Göknan 

British Colombia'dan Kalifomiya'ya kadar özellikle Oregon'un battsmda ve 
Sierra Nevada'run tepelik arazilerinde geni§ onnanlar kurar. Sahil Duglas1 bu bölge
de yeti§en dev Sekoyalardan sonra, kuzeybatmm ve hatta Amerika'mn yap ve boy 
bak11nmdan en ulu agaylanna sahip bir taksondur. Bak.ir orrnanlarda 60-85 m. boy, 
1.20-1.80 m. yap yaparlar; 100 m. den fazla boy ve 2.40-3.00 m. yap yapt1g1 da olur 
(en boylusu Washington'da Mineral yakmmdaki 128 m. boy ve 5 m. yap yapan bire
yidir). iyi geli§mi§, geni§ ve yaygm yan kökler yapar. <;e§itli tiptek.i topraklar üze
rinde bulunsa da en iyi geli§imini derin, iyi drenajh, mineralce zengin, geyirgen bal
ytk topraklarda ve toprak rutubeti ve bagtl nemi yüksek olan yerlerde yapar (Sckil 
40). 

(x) Harlow, W.M. et E.S. llarrar, 1958. Textbook of Dcndrology, fourth edition, New York. 

Or~un, E„ 197. Dcndroloji, Cilt l, lgne Yaprak.11 Agay ve Agayctklar, Ege Üniv. Malbaas1, Bomova-izmir. 

Kayactk, 11., 1980. Onnan ve Park i\gaylannm Ö;r.el Sistcmatigi, I. eilt, Gymnospcnnac, 4. bask1, istanbul. 
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~ckil 40: Kuzcy /\rncrika'mn bahsmda Wa5himon-Mincral yakmmda 128 m. hoy vc 5 m. c;:ap yapan 
dcv bir J\di Dugla5 Göknan. (Famous Trccs by C.E. Randall, 1938) 



61 

Gen9likte tek katlI saf bükler kurar, daha sonra diger aga9 türleri ile ömegin 
Tsuga heterophyl/a, Thuja plicata, Picea sitchensis, Pinus monticola (Western 

white pine), Abies grandis, Abies procera ile kan~tk orrnanJar kurar. 

25 ya~mdan sonra, 2-3 y1l aral1klarla bot tohum verir. iyi yeti~me k~ullann
da büyümesi olduk9a h1zltd1r. 10 ya~mdaki bir gen9 aga9 4-5 m. boy, 2.5-5 cm. 9ap 

yapar. Düeklik 9agma 30-40. y1lmda ula~1r. Kerestelik tomruga (kalm aga9hk 9aga) 

80 ya~mdan önce ul~1r. 

Sahil Duglasmm önemli botanik özelligi; igne yapraklan ye~il renklidir, ko
zalaklan dag formuna nazaran daha büyüktür, yakla~1k 10 cm. uzunlugundad1r ve 
dt~ pul (brahteler) düz olup uca dogru yönelmi~tir, geriye Javnlmam1~t1r (~ekil 38). 

(2) Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. glauca (Beissn.) Franco 
(Syn: Tsuga douglasii var. glauca Beissn., Pseudotsuga planea Mayr.) 
Mavi Duglas Göknan 

British Colombia ve Alberta'nm güneybausmdan güneye dogru Meksika'nm 

kuzeyine kadar, Pasifik sahillerinden uzak i~ kesimlerde ve yüksek daghk bölgeler
de (Rocky Mountain) onnanlar kurar. 

igne yapraklan mavi-ye~ildir, kozalaklar bir önceki varyetininkine oranla da
ha Jasad1r, yakl~tk 7.5 cm. uzunlugundadIT ve d1~ pullar (brahteler) geriye, kozalak 

sapma dogru k1vnlm1~t1r (~ekil 38). 

7. TSUGA (End!.) Carr.<x> 

Kuzey Amerika'mn dogu ve bat1smda ve Dogu Asya'da, Japonya Formoza, 
<;in ve Himalaya'larda ormanlar kurar, 10 türle temsil edilen bir cinstir. Fransa ve 

Polonya'nm turbahklarmda bu cinsin taksonlanna ait polenlere rastlanm1~ ise de, 
bugün i9in Avrupa'da ve ülkemizde dogal bir türü bulunmaz. 

Japonya Tsuga's1 T. sieboldii Carr. ve T. diversifolia (Maxim.) Mast.; <;in 
Tsuga's1 T. chinensis (Franch.) Fritz uzakdogunun kerestelik odun türünü veren, en 
önernJi orman aga9land1r. Parklar ve bah9elerde de yeti~tirilmektedir. 

(x) Harlow, W.M. et E.S. Harrar, 1958. Textbook of Dendrology, New York, fourth edition. 
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Kuzey Amerika'da, ikisi batlda (Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg., Tsuga mertensi
ana (Bong.) Carr.); ikisi de doguda (Tsuga canadensis (L.) Carr. ve Tsuga caroli

niana Engelm.) olmak üzere 4 dogal türii yeti~mektedir. Bunlardan Bau veya Pasi
fik Tsuga's1, T. heterophylla Amerika'da yapacak odun türiinü vermesi yönünden 
i;ok önemli birorman agac1d1r. Tsuga kabuklannda % 7-12 oramnda tanen bulun
mas1 nedeniyle y11Jarca Amerika'da Dogu ve Kanada Tsuga'smm kabuklanndan ta
nen istihsal edilmektedir. 

Herdemye~il aga<;:lard1r. Gen<;:likte piramidal, düzgün ve simetrik, s1k dalh
dirlar; ya~h fertlerde ise dallar gövdeden yatay olarak <;1kar, sürgünler incedir, u<;:lan 
apg1ya dogru sarkar; dallar gövdeye düzensiz olarak yerle~irler. <;ok kü<;:ük yumur
ta bi<;:imindeki tomurcuklan re<;inesizdir. igne yapraklar sürgünlere sarmal dizil
mi~tir, fakat yaprak saplannm k1vnlmas1 nedeniyle iki sirah sarmal gibi göriilürler, 
yaprak boylan degi~iktir, sürgünlerin u<;:lanna yakm k1s1mlannda igne yapraklar en 
k1sadir. Yapraklar linear, ya()st veya enine kesitlerinde yanm daire bi<;imindedir, üst 
yüzlerinde orta damar derinde kalm1~t1r, alt yüzlerinde 2 stoma bandt göriilür; ke
narlan yapragm üst yansmda di~li, ucu küttür. Sürgün üzerinde gaga ~eklindeki bir 
i;1krntmm üzerinde yer alm1~ bulunan k1sa saph igne yapraklar 3-6 y1l dökülmeden 
kalabilir. Yapraklann enine kesitlerinde iletim demetinin altmda tek bir re<;ine ka
nall bulunur (Sckil 41). 

Pinaceae familyas1 cinslerinde oldugu gibi Tsuga'da erkek <;i<;ekler ve di~i 
yi<;ekler ayn ayn kozalak<;1k simalandmrlar. Erkek yi<;:ek, <;ok say1da etamin pu!Jan
nm (her etamin pulunun altmda 2 adet <;:i<;ek tozu torbas1 vardir) bir k1sa eksen etra
fmda toplanmasmdan meydana gelmi~, küre ~eklinde bir kozalak<;1kt1r. Bir önceki 
y1la ait sürgünler üzerinde, yaprak koltuklannda yer ahrlar. Di~i <;i<;ekler toplulugu 
(di~i kozalak) ise, birönceki y1la aitsürgünlerin (yan dallann) ucunda tenninal du
rumludurlar. Pinaceae familyasmm en kü<;ük kozalaklarma sahip bir cinstir. 01~ 
pul (brahte) gayet kü<;üktür, dt~andan görülmez. Bir y1lda olgunla~an pullan dag1l
maz, a<;1ltr, tohumlar dökülür. Kozalagm i<; pullan (karpeller) tarn kenarhd1r. Kanat 
ve tohum kü<;üktür, biribirine kayna~mt~ oldugundan kanattan aynlmaz, tohumun 
testasmda (yani tohum kabugunda) küc;ük rec;ine bezeleri vard1r. Bu özelligi ile 
Lädin tohumlanndan kolayhkla aynhr. Bol tohum y11lanna 25-30 ya~lannda ba~-

Iarlar. 

Ya~h aga<;lann gövdelerindeki kabuklar boyuna derin <;atlakhdu, tanence 
zengindir. S1g, geni~ ve yayvan kök sistemi olu~tururlar. Bag1l nemi yüksek yerler
de, rutubetli topraklarda dere ve göl kenarlannda, taban suyu yüksek "su basan" yer
lerde, saf ve kan~1k bükler kurarlar. Gölgeye dayamkhd1rlar. 



63 

Sckil 41 : Tsu~a heterophylla ve Tmga caruulensis : T. hcterophylla -a. di~i kozalak ~1yan sür

gün; h. y;ipraklann alt yüzlcrindc giirülcn sloma hantlan; c, crkck kozalak9iklan ~1yan 

sürgi.in; d, hir crkck c,:iyck kcm1lakc,:1g1; c, ignc yapnik cninc kcsiti, ilctim dcmctinin alun

da bir adct, rcyinc kanahnm ycr ald1g1 göriilüyor; f, kanath iki tohwnu laiiJYan karpelin ir,:

Lcn göriinü~ü. T caMdensis-g, kozalakh sürgünü; h, yapraklann alt yüzü; i, yaprak eni

nc kcsiti . 

(Oallimorc - Jackson, 1966) 

Odunlan, diger bin,:ok Coniferae taksonlanmn odunlanndan daha serttir ve 
recrinesizdir. Öz ve diri odunlan belirgin degildir. Son y1llarda kägtt ve selüloz en
düstrisinde önem kazanmt~ttr. Parkcr11tkta ktymetli süs bitkileridir. Üretilmeleri to-

1m ve crelil' 1 ~ 0lur. 
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~ekil 42 : Tsuga: a, T. diversifo/ia; b, T. heterophyla; c, T. mertensiana; d, T. sieboldii. 
(Vidakovic, 1982) 

7.1. Tsuga canadensis (L.) Carr.: Kanada veya Dogu Tsuga's1<x>, (Sckil 41) 

Vatam Kuzey Amerika'nm dogusudur. Burada, Güney Kanada'dan ba~laya
rak Göller Bölgesi, Appalachian Daglan ile Georgia'ya kadar güneye dogru ilerler. 
Acadian ormanhk bölgesinin dominant agac;: türüdür. Her türlü topraklarda yeti~
mekle beraber, rutubetli serin yerleri tercih eder. Saf bükler kurdugu gibi, Kaym, 
~eker Akc;:aagac1, Picea rubena, Picea glauca, Pinus'strobus, Betula lutea ile kan
~1k.11~a girer. 

50 sene öncesine kadar Amerika'da bu agay türünün odunu degil, % 13 ora
runda kmmz1 bir sepi maddesi iyeren ve dericilikte c;:ok kullamlan kabugu bir <leger 
ifade ettiginden, her sene milyonlarca metre küp kesilerek ya~h gövdeler soyularak 
kabuklan al1rum~nr. 

Koyu esmer renkli kabuk ya~h gövdelerde derin ve boyuna c;:atlakl1dir. igne 
yapraklar 10-15 mm. uzunlugundad1r, sürgünün Uy tarafmda yer alanlar digerlerin
den k1sad1r. igne yapraklar 10- 15 mm. uzunlugundad1r, sürgünün Uy tarafmda yer 
alartlar digerlerinden k1sadir. igne yapraklar uca dogru daraltr ve kanarlan hafif di~-

(x) Harlow, W.M. et E.S. Harra, 1958. Textbook of Dendrology, New York, fourth cdition. 
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lidir; üst yüzleri parlak koyu ye~il olup alt yüzlerinde belirgin iki stoma band1 bulu
nur; sürgünlere dizlli~leri sarmal olmakla beraber, 1~1ga yöneldikleri ivin tarakvari 
görünümündedirler. K1sa saplt ucu sivri, dar yumurta bivimindeki kozalaklan 15-
25 mm. boyundad1r; kozalak pullan deri gibi sert, yuvarlakya, kenarlan tarn ve dik
kati vekmeyecek derecede de di~lidir. Bol tohum ytllan, 2 veya 3 ytlltk araltklarla te
kerrür eder. 

Odunundan vok A vrupa'da park ve bahvelerde süs bitkisi, canlt vit olarak ye
ti~tirilmektedi r. 

7.2. Tsuga heterophy/la (Raf.) Sarg.- Bat1 veya Pasifik Tsuga's1Cx>, (~ekil 42) 

Kuzey Amerika'mn bausmda, Alaska'dan ba~layarak Kalifomiya'ya kadar 
Pasifik sahil arazilerinde ve özellikle Kaskad ve Olimpik daglanrun battya dönük 
yama9lannda, deniz seviyesinden 2300 m. yükseklige kadar 91kabilen, 40-60 m. 
boy, 65-130 cm. 9ap (maksimum 85 m. boy, 2 m. yap) yapabilen, sivri piramit tepeli, 
sarktk dallt, düzgün ve simetrik gövdeli, birinci s1mf orman agac1d1r. Bag1l nemi ve 
toprak rutubeti fazla yerlerde h1zh büyür; en boylu aga9lar y1lhk yag1~1 a<;gari 1800 
ml/m ve toprag1 9or poröz olan yerlerde görülür; 90-100 ya~mda 40 m. boy, 53 cm. 
9ap yanabilirler. 

1. Dünya Sava~1'na kadar pek degeri bilinmeyen bu tür, son 40-50 y1lda, dün
ya odun ticaret merkezlerinde aranmaktadlf, pazar bulmu~tur. isveyli kimyager Da
vid Jahansser'un ifadesine göre fiziksel ve kimyasal özellikleri baklmmdan bu türün 

odunu (käg1t ve sellüloz odunu olarak) üzerine ba~ka bir tür zor bulunur. Odunu ay
nca bina in~aatlannda, kontrpläk, demiryolu traversleri ile kutu ve sepet üretiminde 
kullamlmaktadtr. 

Belirgin botanik özellikleri de ~un1ard1r: 5-20 mm. uzunlugunda ve 1 mm. ge
ni~ligindeki igne yapraklan dipten uca kadar ayrn geni~likte devam eder ve altmdaki 
Stoma bantlan (T. canadensis'e göre) daha az belirgindir; uvlan yuvarlak9a veya 
küttür; sürgün üzerinde 4-7 sene kadar dökülmeden kalabilirler. 2.5-3 cm. uzunlu
gunda ve dar yumurta bivimindeki kozalak.lannda karpellerin (dt~ pullann) kenarla
n düz, fakat ondülelidir. Kabuk koyu k1rmmmtrak-kahverengindedir, derin yank
larla, dar ~eritlerle aynlm1~t1r, ~erit<;i pullann üzeri düzdür; i9 kabuk koyu k1rm1z1 
renkli olup üzeri pembemsi renkte vizgilldir. 

(x) Harlow, W.M. et E.S. Harrar, 1958. Texthook of Dcndrology, New York, fourth edition. 
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8. ABIES Mill.: GÖKNARLAR<x>, (Sckil 43) 

Göknar cinsi 35-40 türle Kuzey Yanmkürenin mutedil ve serin bölgelerinde, 
Kuzey ve Orta Amerika, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yay1lm1~ ve dag1lm1~ttr. 
Bu dogal yay1ll~lan i<;erisinde Abies taksonlan, güney enlemlerinde yüksek Jaghk 
bölgelerde, kuzey enlemlerinde ise dü~ük yükseltilerde ve hana deniz seviyesindcki 
yerlerde saf veya kan~1k onnanlar kurarlar. Asal ürünü olan odunu yarus1ra, kabu
gundan ve yapraklanndan elde edilen revineden (oleoresin) yararlamltr. Ömegin 
"Kanada Balsam1" yahut diger ad1 ile "Strasburg Terebentini", Ahies balsamea'nm 
kabuklanndaki reyine ceplerinden elde edilir. Bu revine mikroskop altmda incele
necek objelerin preparatlann hazirlanmasmda, yap1~tmc1 olarak kullamilr. <;ünkü 
bu reyinenin kmlma indisi, carmn ktnlma indisine yok yakmdir. 

Uzak Doguda, Abies firma ve A. homolepis Japonya'nm degerli iki Göknar 
türüdür. Sibirya Göknan (A .. sibirica) Sibirya ve Türkistan'da geni~ ormanlar ku
rar; Dünya kereste ticeretinde ön plända sözü edilen bir türdür. Amerika'da kag1t 
odunu veren Göknar türlerinin ba~ rakibidir. Güney ve Orta Avrupa'mn önemli bir 
orman agact ise Abies alba Gümü~i Göknar veya A vrupa Göknand1 r. 

Ülkemizde ise 1) Abies nordmanniana, 2) A. bornmuelleriana, 3) A. equi
trojani, 4) A. cilicica olmak üzere 4 Göknar türü onnanlar kurmaktadir (Sckil "4). 

Botanik özellikleri : Geny y~larda piramidal ve orta ya~larda konik bir tepe
ye sahip, dallan gövdeye vevrel dizilmi~. herdem ye~il, boylu orman agayland1r. 

Kabuk av1k gri renkli olup ince ve düzgündür, ya~hlarda ise kalm ve yatlaklt
d1r. Tomurcuklar yogunlukla reyinelidir. Uzun sürgünler üzerinde sarmal olarak te·· 
ker teker dizilmi~ olan yapraklar, 1~1ga dogru yönelerek iki S1rahym1~ gibi tarakvari 
dizili~ gösterirler (pektinat). Yapraklar yogunlukla iki yüzlü, yasst veya baz1 takson
lannda ise dört kö~elidir, saps1z veya yOk k1sa saplid1r. Uylan tepe sürgünlerinde 
sivri, yan sürgün ve dallardakiler ise yogunlukla yuvarlak, k'Üt veya kertikli baz1 tür
lerde sivri bat1c1d1r; üst yüzleri hafif olukludur; alt yüzlerinde iki tane belirgin, gü
mü~i beyaz stoma bantlan vard1r. Bu bantlar yard1m1 ile Göknarlar igne yaprak. ba
k1mmdan kendisine yOk benzeyen Ta.xus'lardan kolayca ay1rd edilir. Enine kesitle
rine bak.Jllnca yogunlukla 2, ender olarak da 4 re<;ine kanalt görülür. igne yapraklar 
sürgüf!ler üzerinde uzun zaman, 7-10 sene kalirlar. Dü~tügü veya kopan Jd1g1 zarnan 
(x) llarlow, W.M. et E.S. llarrar, 1958. Tcxthook of Dcndrology, New York. 

Dallimore, W. el A.ll. Jacksoo (rcv1o;cd hy S.G. llamson), 1966. A llandhook ofCorufcrac and Ginkgoacc· 
ae, London. 

Kayac1k, ll., 19W . Onnan vc Pari< Ag~lanmn Ö'lCl Sistcmatigi, I. eilt Gymnospcrmac, Or. r:a. Yay. No: 281 
281, 4. basla, Istanbul. 
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~ckil 43 : ßazt Göknar türlcrindc sürgün vc yaprnk özclliklcri : /, Abies amabilis; 2, A. cilicica; 3, A. 
concolor; 4, t\ . firma; 5, !\. homolepis; 6, A. magnifica; 7, A. spec1abilis; 8, A. veitchii. 

(Vidakovic, 1982) 
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Sekil 44 : Gölmar türlcrinin Türkiyc'dcki dogal yayth~ alanlan /. A. 1Wrdmanniana, 2. A. bornmülle
riana, 3. A. equi-trojani 4 . A. cilicica. 
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sürgün üzerinde yuvarlak iyi i~ iki daire halinde yukurca bir iz btraktr (Te~his iyin 
önemli bir özelliktir). 

San veya kmnm renkteki erkek yi~kler oval bir kozalakytk §eklindedir, te
penin altmdaki alt dallar veya bir önceki seneye ait sürgünler üzerindeki tomurcuk

Jardan geli§irler. 

Di~i vi~kler (di§i kozalak) tepenin üst dallannda geven seneki sürgünler 
üzerinde olu§urlar. <;ogunlukla uca dogru daralan silindirik bi<;:imli di~i kozalak bir
yOk puldan olu~mu§tur. Göknar türlerinin yogunda kozalak d1~ pulu (brahte), iy pul
dan (karpel) daha uzun oldugundan, di§andan görülür. Bunlar sivri bir Uyla sonuy
larum~. geriye dogru k1vnlm1~tJr. Sonbaharda tohurnlar olgunla~mca pullar dag1hr, 
yere dökülür. Agay üzerinde kozalak eksenleri kaltr. 

Üy kö~eli, küt uylu tohumlar reyinelidir; zars1 yap1daki kanat tohumun hemen 

her iki yüzünü de örtmü§tür ve tohurnla kaynamt§tir, parlakttr. Kanat rengi pembe, 
larrnm, menek~e veya aytk kahverengindedir. Fidecigin kotiledon say1s1 5-7 adet
tir. 

Göknar odunlan kokusuz, türlere göre degi§mekle beraber yogunlukla beyaz 
veya sanmtrak-beyaz, k1rrn1Z1mtrak-kahverengindedir; özodunu ile diri odun pek 
belirgin degildir. Öz1~mlan bir stral1d1r; öz 1~m1 traheidleri ile reyine kanallan yok

tur. Odunlan yumu~ak. kolay i§lenir, i~lendiginde düzgün ve pürüzsüz bir yüzey ve
rir, güzel boya ve cila kabul eder. Selüloz, käg1t ve kibrit sanayiinde önem ta§tr. in
§aatlarda binalann iy k1s1mlannda kullan1lmas1 uygundur. 

Göknarlar geny ya§lardan itibaren kaz1k kök yaparlar. Toprak ve rutubet is
tekleri fazlad1r. Yüksek bir hava rutubeti isterler. I§tk istekleri azd1r, gölgeye daya
ruk11d1rlar (siper altmda uzun zaman kalabilirler); donlardan zarar görürler, kirli ha
vaya özellikle zehirli gazlara kaf§t yOk duyarhdtrlar. 

AVRUPA GÖKNARlARI 

Abies alba Mill., A. cephalonica Loud., A. pinsapo Boisss. 

8.1. Abies alba Mill. : Orta Avrupa Göknan, Avrupa Gümü§i Göknan 

(Syn. : Abies argentea De Chamb.), (~ekil 45) 

Güney ve Orta Avrupa'mn daghk bölgelerinde yeti~en bu Göknar türü uygun 
toprak .ve iklim §artlannda 50-60 m. 'ye kadar boy ve 1.80 m. yap yapabilir, 500 sene 

gibi uzun ömürlü olabilirler. 
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Gern;liginde dar-piramidal tepe, ileri ya~larda bozulur, yuvarlakla~tr. Gövde 
kabugu gri-beyaz ve pürüszsüz, ileri ya~larda ise küc;ük pullar halinde c;atlakhd1r. 
Gene; sürgünler gri, üzerinde dagm1k vaziyette seyrek k1sa tüyler bulunur. Tomur
cuklar küc;ük yumurta bic;iminde, rec;inesizdir. Tomurcuklar yan sürgünlerin ucun
da hemen daima üc;er üyer bulunur. Bu özelligi ile Türkiye'deki dogal Göknar türle
rinden kolayca aylrt edilir. Yapraklan 1.5-3 cm. uzunlugunda, uc; k1sm1 küt veya 
kertiklidir; üst yüzleri parlak koyu ye~il, alt k1s1mlannda ise 2 adet stoma band1 var
dir; agacm alt dallannda igne yapraklar c;ogunlukla iki sirah, tarak ~eklinde dizil
mi~tir, üst dallarda ise igne yapraklar sürgünün üst tarafma dogru yönelmi~lerdir, 
firc;a gibi dik dururlar; kozalak ta~1yan sürgünlerdeki yaprakar ise daha lasa, daha 
dik ve nisbeten serttir. Yapraklardaki rec;ine kanallan hipodermise biti~ik, margi
naldir. 

Odunu yumu~ak, beyaz veya sanmtrak-beyaz renkli, yaz odunu belirgin; or
manda büyüyen agac;lann odunlannda lifler düzgün, 9al1~mas1 kolay, düzgün yan
llr, pürüzsüz bir yüzey verir. Evlerin ic; k1s1mlannda kullaruld1gmda uzun süre daya
rukhdir; fakat a91k hava ko~ullan altmda, toprakla temas halinde olursa yok k1sa sü
rede c;ürür, bozulur. Odunlan ba~hca käglt hamuru, ev in~aatlannda (ic; las1rnlarda), 
müzik aletlerinde, oymac1hkta, baklf sülfat ve diger koruyucular ile iyice emprenye 
edildigi taktirde telefon ve telgraf direkleri olarak kullan11maktadir. Bazi özel gaye
ler ic;in, yava~ büyüyen agac;lann odunlan, daha fazla dayan1k11 olacagmdan, htzb 
büyüyen agac;Iann odunlanna tercih edilir. 

ASYAGÖKNARIARI 

Abies nordmanniana (Stev.) Mattf., A. bornmüelleriana Mattf., A. equi
trojani Aschers. et Sint., A. cilicica Carr., A. sibirica Ledeb., A. firma Sieb. et 
Zucc. 

8.2. Abies nordmanniana (Stev.) Mattf. : Dogu Karadeniz Göknan
Kafkas Göknan, (~ekil 46) 

40-50 m. boya ula~an, geni~ piramidal ~ekilde geli~en ve c;ok s1k dallarima 
yapan gri gövdeli bir agac;ur. Alt dallan yanlara dogru horizontal yönelir ve hafifc;e 
a~ag1ya dogru sarkar. Yan sürgünlerin ucunda 4 adet rec;inesiz tomurcuk bulunur. 
Bu tomurcuklardan 3 tanesi ayru düzlemde, dördüncüsü altta olmak üzere dört adet 
sürgün geli~ir ki Avrupa Göknarma (A. alba) k1yasla daha s1k dall1d1r. Gene; sür
günleri ye~ilimtrak-san renkli olup üzeri k1sa, s1k, esmer tüylerle örtülmü~tür. 
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~ckil 45: J\hies a/ha: <li~i ko1.al<1k 1a~1yan dah (h1r ko1i1laklil kozalak pull;in cfagtln11~, dik <luran ck
scni kalm1~); sivri u1;lu kan;ith tohurnlan ilc eh~ pulu La~1yan karpcl (ortada); crkck c,:i<;:ck 
kozalak<;:ilanm ~1yan gen<;: hir sürgün (sag<la). 
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igne yapraklar 2-3.5 cm. uzunlugunda, parlak koyu ye~il renkte, Uy k1s1mlan 
kertikli veya küt; alt yüzlerinde belirgin iki stoma band1 bulunur. 

Ortalama olarak 15-16 cm. uzunluk ve 5 cm. yaprndaki k1rm1Z1-kahverengi 
kozalaklarda d1~ pullar, iy pullar (karpel)'dan daha uzundur, yogunlukla bol rec;ine-

:jl!kil 46: t\bies nordmanniana: Dogu K11ra<lcniz Göknan : Erkck vc di~i kozalaklan ~1yan sür
günlcr; fi<lccik, tcpc tomurcuklan; olgun k01.alak vc cfag1hm~ bir kozalaktan gcriye kal
m1~ dik duran ckscn. (Lachaussc, 1963). 

Kafkasya ile Kuzeydogu Anadolu'nun daghk yörelerinde bulunur. As1l geni~ 
yay1ll~ bölgesi Kafkasya'dadir. Türkiye'deki yay1h~ almlannda bu Göknar türünün 
söylemeye <leger saf me~yere ve ormanlan yoktur. F agus orientalis, Picea orienta
lis ile kan~1khga girer. 

8.3. Abies bornmülleriana Mattf. : Uludag Göknan, (~ckil 48, 49) 

Ünlü Botanikyi Bommüller'in ismini ta~1yan ve tamamen Türkiye'ye özgü 
olan bir Göknar türüdür. igne yapraklan, kozalak rengi ve ~ekli ile A. 
nordmanniana'ya yOk benzerse de, ondan tomurcuklannm reyineli, sürgünlerinin 
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~ckil 47 : Abiese equi-1mjar1i: Ka1<lag1 Ciiiknan, h:1hilus. 

~ekil 4lS: Abzes bornmullaia11a Uluu:1g 1..Jliknan ~ddl 49: 
Düzcc (Foto : A. Se\'mcn) 

(Foto : Ü. Asan) 

Uludag Gu1uiaruw1 " 'b .... "o/.aJal<.lan 
(Foto: F. Yaltink) 
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parlak ve ylplak olmas1, yapraklannm altmdaki iki belirgin stoma bandmdan ba~ka 
üstünde de stoma vizgilerinin bulunmas1 ile aynltr. 

Uygun ko§ullarda 30-40 m. boya ula~an birinci smtf orman agac1d1r. Bu tür, · 
ülkemizin endemik bir türüdür, ba§ka ülkelerde dogal bulunmaz. Kmltrmak (Baf
ra) ile Uludag arasmdaki Bau Karadeniz ve Mam1ara Bölgesi'nde yay1lmt§ttr. Bu 
bölgede saf veya F agus orientalis ve Pinus sylvestris ile r;ok güzel me§yereler ku
rar, 2000 m. ye yukan onnan smmna kadar ytkar. 

Ülkemizin ktymetli bir onnan agact oldugu kadar, parkrr11tk bak:mmdan da 
degerli bir agarrttr. 

8.4. Abies equi-trojani Aschers et Sint. : Kazdagt Göknan, (Sckil 47) 

Bu tür morfolojik özellikleri yönünden A. bornmülleriana ile Yunanistan 
Göknan, A. cephalonica arasrnda yer altr. igne yaprak baktmmdan daha ziyade 
Yunanistan Göknanna benzer. l§tk yapraklannm urrlan sivri, digerleri ise küt veya 
kertiklidir. Sürgünleri cilalt gibi parlak ve r;1plak, tomurcuklan Uludag Göknan gibi 
bol re9inetidir. Yan sürgünlerin, uvlanndaki tomurcuklann say1s1 5, veya ender ola
rak 7'e ytkabilir. Kozalaklan 15-20 cm. boyunda ve silindir ~eklinde olup, d1~ pul 
(brahte) ir; puldan daha uzun ve uiylan geriye k1vnlm1§ttr. 

Kazdag1'nda 1300-1800 m. yükseklikler arasmda saf veya r;ogunlukla Kara
yam ve Kaymlarla kan§tk ormanlar kuran endernik bir türümüzdür. 

ßüyümesi yerli diger Göknar türlerine nazaran, daha h1zlt olrnaktad1r. 

8.5. Abies cilicica Carr. : Toros Göknan, (Sckil 50, 51) 

Ülkemizde Toros daglannda 1300-2000 rn. yükseklikler arastda -Cedris li
bani, Pinus nigra, Arceuthos drupacea, Juniperus excelsa, Fraxinus ornus subsp. 
cilicica, Quercus libani ile birlikte bulunur; uygun toprak ko~ullannda 25-30 rn. 
kadar boylanan, birinci smtf onnan agaylanndandtr. Gövde kabugu kül grisi renkte 
ve pürüzsüz olup ileri ya§larda boyuna yatlakltdtr ve daha sonra da pullu olur. Genr; 
sürgünler gri-esrner, parlak ve r;1plak veya üzeri ince esmer tüylüdür. Tomurcuklar 
reiyinesiz veya hafif reyinelidir. Sürgünlere seyrek olarak dizilmi~ olan igne yaprak
lar aytk y~il renklidir, alt yüzlerinde belirgin iki storna bandt bulunur. Dogal Gök
nar türlerimiz iiyerisinde en büyük kozalaklt olamdtr, onalama 15-25 cm. uzunlu
gunda, 6 cm. 9apmdadir. Kozalak pullan yelpaze bivrnindedir. Diger üiy türün aksi-
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ne d1~ pul iir puldan k1sa oldugundan d1~andan bak1hnca göriilmez. Flora of Tur

key'in 1. cildinde, bu Göknar türi.i, subsp. cilicica ve subsp. isaurica Coode et Cul

len gibi iki alttüre aynlrn1~t1r. Birinci alttürde tomurcuk reirinesiz, sürgünlertüylü

dür. 

8.6. Abies sibirica Ledeb.: Sibirya Göknan 

Kuzey ve Dogu Rusya, Sibirya, Altay Daglan, Türkistan gibi c;ok geni~ alan

lar üzerinde bir yay11t~ gösterir. Sibirya Göknan 30-40 m. boyunda, narin gövde\i, 

konik tepeli bir agaym. Gövde kabuklan düzgün, ac;1k kül grisi renkte ve üzerinde 

say1s1z reyine kabarc1klan bulunur. Gene; sürgünler gümü~i-gri renklidir ve üzeri 

seyrek tüylüdür. K1~ tornurcuklan küc;ük, küre biyiminde, reyinelidir. 3-4 cm. uzun

lugnudaki igne yapraklan oldukira dar ve yumu~akur, c;ogunlukla uc;lan kesilmi~ gi

bi küt, baz!lan da kertiklidir; üst yüzleri parlak ac;1k ye~il, alt yüzleri de soluk ye~il

dir. Ogu~turuldukJannda yOk keskin kokuludur. 

~ckil SO: 1\bies cillicia - Toros goknannm olgun kor.alaklan (d1~ pul kisa kald1g1 iym d1~ardan gö
riilmcz). 

(Foto: M. Önclcr) 

5-8 cm. uzunlugunda, 3-3.S cm. <;apmdaki kozalaklar silindiriktir, önceleri 

mavimtrak-ye~il, olgunla~t1gmda ise ac;1k kahverengindedir, c;ogunlukla üzerinde 

re<;ine akmt1lan görülür, d1~ pul k1sad1r, d1~andan gözük:mez. Yava~ büyür, havamn 
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bag1l nerninin yüksek oldugu yerleri tercih eder, soguk k1~lara sahip olan yerleri se
ver. Avrupa Güknan gibi kcrestesi degerlidir, son y1llarda kagn endüstrisinde ge
ni~ öl<;ülerde kullamlmaktad1r. 

!?ckil 51: Ahies cilliciaCarr.:Tcm;gii:rmumlOJ,Mm;in-Arunur. 
(Foto : H. ßirand) 

AMERiKANGÖKNARlARC 

Abies grandis Lindl., A. concolor (Gord.) Hoopes, A. balsamea Mill. 

8.7. Abies grandis Lindl. : Büyük Sahil Göknan (Dev Göknar), (Sckil 52, 53) 

Yatam Kuzey Arnerika'nm ve özellikle Kanada'mn bau sahilleri, Vancouver 
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adasmdan b~layarak Washington ve Oregon'dan Califomiya'ya, güneye iner ve de
niz seviyesinden 1800 m. yükseklige kadar y1kar. 

Mevcut Göknar türleri itrerisinde en boylu olamdtr, 90 m. ye kadar boylana
bilir ve 1.80 (-2.00) m. yap yapabilir. Kabuk genylikte pürüzsüzdür ve üzerinde sa
y1s1z reyine bezeleri (reyine kabarc1klan) bulunur, daha sonra koyu esmer bir renge 
dönü~ür, pullar halinde yatlar; k1~ tomurcuklan oldukrra küyük, yumurta biyiminde 
ve r~inelidir; geny sürgünler zeytin ye~li renginde daha sonra kahverengine dönü
§Ür, ince tüylüdür. Parlak koyu ye~il renkli yapraklann alt yüzünde belirgin 2 stoma 
band1 bulunur 2.5- cm. uzunlugundadtr, uylan küt veya kertiklidir. Ezildigi zaman 
aromatik bir koku duyulur. Sürgünlere tarakvari iki s1ra halinde dizilrni~lerdir. 

Kozalaklan silindir ~klinde, tepeye dogru darahr, 5-10 cm. uzunlugundadtr, 
d1~ pul k1sa kald1gmdan, d1~andan gözükmez, i<r pullar arasmda sakhdtr <Sckil 53). 

Göknarlar itrerisinde gölgeye en az dayamk11 olamdtr. Odunlan ay1k renkli, 
ac;1k san, hafif, yumu~ak, c;abuk c;ürür, dayamkh degildir, iyi i~lenir; marangozlukta, 
evlerin iy k1s1mlannda geni~ c;apta kullamhr. Kabuklarmdaki reyine bezelerinden 
elde edilen "oleoresin" Kanada balzam1 glbi kullamhr. 

Bag1l nemi yüksek yerlerde, rutubetli topraklarda en iyi geli~meyi gösterir. 
Dona ka~1 oldukya dayaruk11 ise de, sert ve yok soguk iklim bölgelerinde dondan 
zarar görür. 

8.8. Abies balsamea (L.) Mill. : Balzam Göknan (x) 

Kuzey Amerika'mn dogusunda, GölJer Bölesinde ve Kanada'nm yansmdan 
daha geni~ bir alan üzerinde dogal olarak bulunur, Kuzey Amerika Göknarlan ara
smda, hivbir Göknar türü bu kadar geni§ bir cografi yay1h~a sahip degildir. Atlas Ok
yanusundan bauda Büyük Okyanusa kadar ula~tr. 

Pek fazla boylu bir agac; degildir; vatarunda yogunlukla 15-20 (azarni 25 m.) 
metre boyundad1r. Geny agac;lann kabuklan ince, parlak, düzgün ve kül grisi ren
ginde olup üzerlerinde yOk say1da y1kmt1h re<rine bezeleri bulunur; ya~II gövde ka
bugu ise kahn, pullar halinde yatlakhdtr. Kirli san renkteki geny sürgünler hafif tüy
lüdür. Portakal sans1-ye~il renkteki tomurcuklan bol rerrinelidir. 1.5-2.5 cm. uzun
lugundaki igne yapraklar koyu y~l renktedir; u<rlan yuvartak veya hafif kertiklidir, 

(x) Dallimorc, W. et A.ß. Jack.<;00 (Reviscd hy S.G. llarrison), 1966. A Handbook of Coniferae and Ginkgoace
ae, fourt.h edition, London. 

Kayac1k, H„ 1980. Onnan vc Park Aglll;lanmn Özcl Sistematigi, !. eilt Gymnospcrmae, 4. haskt, Istanbul. 
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alt yüzlerinde belirgin iki gümü~i stoma band1 bulunur, ogu~turulursa aromatik bir 
koku duyulur. 

~ckil 52: A.bies grandis x Thuja plicata' Pinm mom1cnlabn~1k orrnarn. St. Joc Naiotanl torest, 

U.S.J\. (Kayac1k'a göre .1.P. Grcss) 

Kozalaklan küt;ük. oblon~-s ilindirik hi~irnde, 6-10 cm. urnnlugundad1r; ta

ze iken koyu violet renktedir, <,:ogunlu"la üzcrinde hol re<;ine ak1nt1lan görülür, dJ~ 
pul k1sa olciugundan göz.ükmeL. 
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Oldukc;:a s1g köklüdür. Batakhk arazide saf me~c;:ereler kurar, daha yüksek 
yerlerde ise Amerikan Kay1m (Fagus grandifolia), Picea rubra, Tsuga canaden

sis, Bctula lutca ve ~eker Akc;:aagac1 (Acer saccharum) ile birlikte kan~1khga gi-
'f. 

Balsam Göknarlan uzun ömürlü degildir, 150 seneden fazla ya~amazlar, 90 
ya~mdan sonra gövdeleri odun tahtip<;isi mantarlann istilasma ugrar. Odunlan ha
fif, yumu~ak, budakh ve 9abuk 9ürür ve kalitesi dü~üktür. Kägtt sanayiinde Lädin 
odunu ile kan~tmlarak kullamltr. 

Kabugundaki rec;:ine bezelerinden elde edilen rec;:ine "Kanada Balsam1" ola
rak mikroskobik objelerin lam ve lamel arasma monte edilmesinde kullamhr. Söz 
konusu balsamm kmlma indisi, camm kmlma indisine en yakm olamd1r. 

~ckil 53 : Abies grana1s m kotalak ve sürgünü ile genel cograf1 yay1h~ alam 

(Vidakovic, 1982) 

Dallan gövdeye düzenli, etajlar halinde dizilmi~ olan herdem ye~il onnan 
agac;:land1r. Yapraklan geni~ veya igne yaprak bic;:imindedir. <;ogunlukla, bu famjl
ya mensuplannda c;:ic;:ekler bir cinsli, iki evciklidir. Bol etaminli erkek c;:ic;:ekler bü
yük kozalak olu~tururlar. 

(x) Dallimore, W. et A.B. Jacks-On (rcvised by S.G. llarrison), 1966. A llandbook of Coniferae and Ginkgoace
ae, fourth cdition, London. 

Kayac1k, H„ 1980. Orman ve Pari<: Aga~lanmn Özel Sistematigi, !. eilt Gymnospermae, 4. bask1, Istanbul. 
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9. ARAUCARIA Jus.: AROKARYALAR 

Bu gün Güney Yanmküresinin, Güney Amarika, Avustralya, Yeni Guinea, 

Yeni Caledonia, Yrni Hebrides ve Norfolk Island'da 12 degi~ik türü om1anlar kur

maktadtr. Bu cinsin baz1 tUrleri (IUney Arnerika'nm en kiymetli omian agac;lanm 

olu~tururlar. Gen<; aga<;lar si merrik olup. dallan yatay yönde uzamr, gövdeye c;ev

rel olarak, etajlar halinde dizilll';i~tir. gövdeyi tamamen örtmü~lerdir; ileri ya~larda 

alt dallar kuruyarak dökülür. Gayet düzgün silindirik bir gövde yaptsma sahiptirler. 

Gern;: sürgünler ye~il renkli ve c;1plakt1r. Tomurcuklar pek belirgin degildir, yaprak-
lar tarafmdan gizlenmi~tir. ' 

Sürgünlere c;ok s1ra1J sam1al clizilen ve siirgün iizerinde uzun y1llar dökülme

den kalan yapraklar ( 1) de1i gihi seit. yass1, si vri uvlu, (2) ya da ü<; veya dört kö~eli 

biz gibi uzun ve agacin degi~ik k1s11nlannda degi~ik hoydacl1rlar. 

Erkek ve di~i 1-.(izalaklar ayn ayn agac;:lania (iki evcikli) veya ender olarak da 

aym agacm degi~ik dallan üzerinde (bir evcikliJ görülür. Erkek c;ic;ekler, uzunlugu 

10-15 cm. yc kadar eri~ebilen si lindirik hir kozalak olu~turur. Di~i kozalaklan ise 

büyük ve yuvarlakllr, 2 veya 3 yilda olgunla~tr; olgunla~t1g111da dag1ltr, kozalag1 

olu~turan pullar, Pinan~ae'dekilerin aksine. dt~ puldur. Kozalak pulu, tohumlarla 

kayna~m1~t1r. iki tarafinda kanatlan huhman veya kanats1z olan iri tohumlar ni~asta 

bak1m1ndan zengindir, yenir. 

Sanmtrak-beyaz renkli, düzgün lifli ve rec;ineli odunlan kolay i~lenir, evlerin 

i<; k1s1mlann<la, mohilya üretimin<lc, oymac1ltkta, maragoz i~lerinde, käg1tendüst

risinde kullaml1r. 

Arokaryalar en iyi hir;imde tohumla üretilir, ancak bir türünde, Salon Arokar

yas1nda (A. !teterophyllri) isc r;cliklc de üretilebilir. 

9.1. Araucaria araucana (Molina) K. Koch. - ~ili Arokaryas1, (Sckil 54, 55) 

· Vatam olan ~ili'de ve Güneybau Arjantin'de, di~i agac;lar 30-50, erkek agac;

lar 15-18 m. boylanan bironnan agac1cl1r. 

ikizkenar ür;gen bic.;irnindeki deri gibi sert, ur;lan bat1c1 yapraklan sürgünlere 

s1k bir vaziyette kiremit gibi üst üste binecek ~ekilde sarmal olarak dizilmi~tir; ye~il 

olarak 10- 15 sene, kahverengine dönü~tükten sonra da daha uzun y11lar sürgün veya 

gövde üzerinde kallrlar. 
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Kozalaklan ovalimsi yuvarlak, 15-20 cm. yapmdadtr, sürgünlerin ucunda dik 
durur; tohurnlan 3-4 cm. uzunlugunda, parlak sogan kabugu rengindedir, yerli hal
km g1dasm1 te§kil eder. ~ili'de tohumlan "Pinones" diye amhr. Tohumlar kanats1z
d1r. 

9.2. Araucaria heterophylla (Salisbury) franco. : Salon Arokaryas1, (Sckil 56) 

Avrupa ve ülkemizde ufak fidan halinde saks1lar i0nde salonlarda süs bitkisi 
olarak rastland1g1 i0n bu isim verilmi§tir (Kayactk, 1980). Halbuki vatam olan Nor
folk adasmda 60-70 metreye kadar boylanabilen bir orman agac1d1r. Bu türde iki tip 
yaprak göriilür. Birisi geny ve yan sürgünlerde göriilen yumu§ak, aiytk ye§il renkte, 
biz gibi uzun, kö§eli olam, digeri de ya§h sürgünlerdeki s1k, biribiri üzerine binmi~ 
olan daha ktsa, daha sen ve uy las1mlan boynuz §eklinde öne dogru lavnlm1§ olan
dir. 

Kozalaklann boyu eninden daha lasadir (9 x 10.5 cm.). Tohumlan 2.5-3 cm 
uzunlugunda olup, kanatlan geli~rni§tir. 

TAXODIACEAE 

Jeolojik devirlerde, özellikle Miosen'in 1hman ve rutubetli ikliminde bugüne 
k1yasla yok geni§ yay1h~ alanlanna sahip oldugu saptanan Taxodiaceae familyas1 -
mn taksonlan bu günkü linyitlerin olu~umuna büyük öls;üde kat1lrm~Iard1r. Günü
müzde ne A vrupa ne de ülkemizde dogal yeti§en tek bir canl1 ömegi vard1r. Ancak 
Bau Anadolu 'da Kütahya-Tuniybilek, Ankara-K1z1lcahamam dolaylannda Sequo
ia, Taxodium gibi taksonlann fosiUerine rastlam1§tlr. 

' 
Jeolojik devirlerde ya~am1~ biryok taksonu kömürle§mi~. fosil olarak yeryü

zünden kaybolmu~ olmakla beaber, bugün familyamn 10 cinsle (7 eins monotipik
tir) ve 15 kadar türii bulunrnatad1r. Bunlardan Athrotaxis 3 türü ile Tasmanya'nm 
dagltk bölgelerinde ormanlar kurarken; Cunninghamia'nm türlerinden birisi <;in, 
digeri Formosa iyin endemiktir. Cryptomeria, Taiwania, Sciadopitys ve Glyptost
robus cinsleri, Japonya ve Fonnosa dahil olmak üzere dogu ve güneydogu Asya'nm 
ormanlannda, birer türle (monotipik) geymi~te varhg1 saptanan, <;ince yöresel ad1 
"Shuisa: Su Lädini" anlamina geien, Metasequoia ise tek bir türle (M. 1:/yptostro
boides Chang. et Hu.) Ona <;in'de bulunmaktadtr. Taxodium, Sequoia ve Sequoi

adendron gibi 3 cinsin taksonlan da Amerika'da dünyanm en görkemli Gymnos
pennae ömekleri olarak ormanlar kurarlar. 



81 

c 

~ekil 54 : Araucaria araucana: a, sürgiin; b, di§i kozalak; c, tohtUU; d, \:imlencn tohwn ve gell\: fide
cik. 

(Vidakovic, 1982'den) 
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• . ,;.,.,:„ 
-5ekil SS : Araucaria „rauc:ina - ~1li /\rokaryas1. Balwcköy Orman i~leunc Bahcycsi. 

(Foto: M. Öndcr) 

~ekll S6 : Araucaria heterohylla. 1, erkek i;:iyck Loplulugu (normal büyüklükte ); 2, anter (büyüttil

mü~); 3, di~i yiyek kurulu (normal büyüklüktc); 4, di~i yiycgin üsttcn görünü~ü. d, d!~ pul 

(brahte); f. iy pul (karpcl); S, olgun tohurn; 6, A. bresiliana'nm tohumunun yandan görü

nü~ü. 

(Foto: Wcttstcin'dan) 
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Bu familya da, Pinaceae familyasmda oldugu gibi, bir cinsli, bir ~viklidir. 
Yapraklar herdem ye~il veya k1~m dökülür; pul veya igne yaprak ~eklinde olup sür
günlere, bir cinsinde hariy (Metasequoia'da ka~1hkhdlf) sarmal dizilirler. 

Di~i ~iyekler, yuvarlak veya yumurta biyiminde kozalak olu~tururlar. Sürgun 
uylannda tenninal olarak yer alan kozalaklann d1~ (brahte) ve irr pullan (karpeller) 
az veya rrok kayna~m1~ vaziyettedir. 

Her kozalak pulu 2-12 tohum tomurcugu ta~1r. Kozalaklar 1 veya 2 y1lda ol
gunla~1r. Tohumlann 2 veya 3 lateral kanad1 vard1r. 

Erkek C(ivekler terminal veya yan durumludurlar, teker teker veya biryogu bir 
araya gelerek yuvarlak veya ba~aklar halindeki kurullan, yani erkek rrirrek topluluk
lanm meydana getirirler. Herbir etamin pulunun alt kenannda 2-9 adet serbest vazi
yette, sarkan <riyek tozu torbas1 vardlf. <;irrek tozu torbalan uzunlamasma arr1hr. <;i
c;ek tozlanmn yan taraflannda hava baloncugu bulunmaz. 

Bu familyaya bagh taksonlarda, kabuk uzun ~eritler halinde boyuna ·derin vat
laklt, lifli ve rrogunlukla kalmd1r. 

10. SEQUOIA End.: SEKOY ALAR 

Kretase ve Tersiyer'de, Kuzey Yanm Küresinin orrnanlannda 40 kadar for
munun varltg1 saptanmt~ bulunan Sequoia cinsinin günümüzde, Kuzey 
Amerika'mn Pasifik sahillerinde, Kalifomiya rrevresinde, eski devrin bir an1s1 ola
rak strnrlt bir alanda kalm1~ olan Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. adh tek bir 
türü vardtr (monotipik). 

10.1 . Sequoia sempervirens (D. Don.) Endl. : Sahil Sekoyas1, (Sckil 57) 

Genei olarak 60-90 m. boy, 2.5-3.5 m. irap yapabilen (maksimum 120 m. boy 
x 6 r.1 . ~~ p); konik bir yap1ya sahip herdem y~il agairlardtr. <;ok düzgün gövde, k.Jsa 
dar ve g:iyri muntazam konik bir tepe olu~tuurlar. Ya~h gövdelerin kabugu ((Ok ka
Jm (15-25 cm.), boyuna derin rratlakl1, lifli ve tarvm k1rrnms1 rengindedir. 

Tomurcuklar küre ~eklinde olup, iyok say1da sivri uiylu biriyok tomurcuk pulla
n ile örtülmü~lerdir. Sürgünlere sannal dizilmi~ bulunan yapraklar iki ~ekildedir: 
Yan dallar üzerindeki yapraklar, Abies ve Taxus' yapraklanna benzer, 1-2.5 cm. 
uzunJugundad1r ve 2 s1raJ1 gibi dizilmi~lerdir; alt yüzlerinde iki stoma band1 vard1r. 
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Enine kesitlerinde 3 adet fe0ne kanalt göriilür. Sahil sekoyas1 Porsuk'dan, yaprak
lannda stoma bantlan ve re~ne kanallannm bulunu~u ile; Göknar'dan ise, yan sür
günlerde yer alan igne yapraklarm ~it uzunlukta olmay1~1 ile kolavca aynhr. 

Yakla~1k 2-2.5 cm. uzunlugunda, yumurta bi~imindeki di~i kozalak, 15-20 
adet k1rmmmtrak-kahverenkli, odunla~m1~ karpellerden meydana gelmi~tir. Paltat 
karpellerin üst yüzeyleri buru~u~ gibidir. Kozalaklar bir y1lda olgunla~1rlar. A~1k 
kahve rengi tohumlan kü\:ük, bas1k ve dar kanathd1r. 

Siquoia /ouj~urs wrl 

Sekil 57 : Sequoia semperviren.s - Sahil Sekoyast (Bros~, 1977'den} 
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Olduk9a derin ve geni~ yay1Ian bir kök sisternine sahiptir. <;ok dayan1klt öz 
k1sm1, koyu k1rm1Z1 bir odunu vard1r. Bu nedenle Amerika'da ve ticaretteki ad1 
"Redwood" dur. 

Sahil Sekoyas1 Califomia'nm "sis ku~ag1" bulunan sahil kesiminde 700 km. 
uzunlugunda ve 35-50 km. geni~ligindeki dar bir ~erit üzerinde, deniz seviyesinden 
1000 m. yükseklige kadar 91kabilen, gölgeye olduk9a dayamkh, saf veya Duglaz 
Göknan ile kan~1k ormanlar kuran en k1ymetli orman aga9land1r. 

11. SEQUOIADENDRON Buchh.: MAMUT AGA<;LARP> 

Bu cinsin de Sekoya gibi Jeolojik devirlerde bir9ok taksonu dünyanm degi
~ik bölgelerinde yay1Im1~ken, bugün Kuzey Amerika'nm bat1smda S. giganteum 
(Lindl.) Buchh. admda tek bir türü kalm1~t1r (monotipik). Herdem ye~il, dev yap1h, 
iri ve görkemli bireylere sahip koniferlerdendir, baz1 özellikleri baklmmdan Sequ
oia'lara benzediginden, yukanda sözü edilen tür, Sequoia gigantea (Lindl.) Decne 
olarak isimlendirilmi~ ise de, bugün ayn bir eins oldugu üzerinde durulmaktad1r. 

11.1. Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. : Mamut Agac1-Dev Sekoya, 
<Sekil 58, 59) 

Genel olarak 75-85 m. boy ve 3-4.5 m. 9ap yapabilen (maksimum 105 m. boy 
ve 12 m. 9ap); konik bir aga9t1r, gövde dolgun degil, uca dogru incelir. "Sequoia Na
tional Park"daki "General Sherman" admdaki Mamut Agacmm toprak seviyesinde
ki 9ap1 9.2 m.; 2.5 m. yükseklikteki 9ap1 8.3 m.; 18 m. yükseklikteki 9ap1 ise 5.3 m. 
dir. Boyu 85 m„ total agirhg1 ise 565 tondur (Sckil 60). Sahil Sekoyas1 (Redwood) 
ve Duglaz Göknan kadar boylanmamakla beraber, 9ap, hacim ve ya~ bak1mmdan 
en cüsseJj ve uzun ömürlü aga9larchr. Vatam Kaliforruya'mn Siarra Nevada daglan
dir ve bunlara "Sierra'nm Bek9ileri" ad1 da verilrni~tir. Y~h gövdelerin kabugu 9ok 
kalm (25-50 cm.), boyuna derin 9atlakh, oluklu, yumu~ak lifli ve tar9m kmn1z1s1 
rengi ndedi r. 

Tomurcuklan pullarla örtülmemi~tir, 91plakt1r. Yapraklan bak1mmdan 
Cryptomeria ve A. heterophylla (Araucaria excelsa)lara benzerse de, Mamut 
aga9lannda bunlar 3 s1ra üzerinde sarmal dizilmi~lerdir. ana sürgünler üzerindeki 
igne yapraklar 1.2 cm. uzunlugunda, biz gibi sivri ve ü9 kö~eli olup, sürgüne yatik 

(x) Harlow, W.M. and E.S. Harrar, 1958. Tcxtbook of Dendrology, fourth edition, London. 
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. ~ckil 58: Sequoiaderuiron f.118ameum: Dcv Sckoyalar (Marnul Agaylan)'dan birkayL Y oscmilc 

Nauonal Park. Califom1a. (hy John I>. Colfrnan; Forcss and Trccs of Lhc National Park 

System). 

degildir. Yan ve alt dallar uzerindeki yapraklan ise 6 mm. uzunlugunda, üygenimsi 
ve sürgünlere yaukur; List yuzlerinde iki swma band1 bulu11ur. Mavimtrak-ye$il 
renkli yaprakJar, ik.inci ve ü~üncü seneden sonra, kahverengine dönü~mekte ve fa
kat uzun y1Uar sürgün üzerinde kalabilmektedir. 

Yakla$1k 5-8 cm. uzunlugunda, 4-5 cm. c;apinda, yumurta bi9imindeki di$i 
kozalak 25-40 adet peltat veya baklava dilimi ~eklinde odunla$ml$ karpellerden 
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~ckil 59: Sequoiaderuirom giganteum: 1 i\ - Koralakh da!, (tabii büyüklüktc) ß - Erkck r,;ir,;ckli S. 

sempcrvirens dah, a- El;imin, alu.an a'- Üsucn görünü~ü. b- S. sempervirens'in ar,:11m1~ 
kozal ag1, c- Kozalak pulu. (ß . h labil büyüklüktc a , a' vc c hüyütülmü~) . 

(Kayactk 1980, Pilger' den) 

meydana gelmi~tir. Karpelin apofizi buru~uk ve orta k1sm1 yukurdur. Kozalak birin
ci y1lda normal boyutlanna ula~1r, tohum olgunla~mas1 ise ikinci ytlda geryekle~ir. 
Kozalaklar uzun y11lar aytlmadan agay üzerinde kalabilir<x). 3-6 mm. uzunlugunda, 
üstten bas1k, kanath tohumlar saman renginded.ir. 

Oldukya geni~ yay1lan bir kök sistemine sahiptir. Odunu hafif, yumu~ak fa
katdayarnkhdir. Öz k1sm1 koyu kmmz1ms1, diri odun ise sanmtrak-beyaz renklid.ir. 

12. TAXODIUM Rich. : BATAKLIK SERViLERi Cxl, (Sckil 61, 62, 63) 

Bu eins de, Sekoya ve Mamut agaylan gibi, Jeolojik devirlerde, Avrupa b~ta 
olmak üzere Kuzey Amerika ve Asya'da ye~itli aksonlan ile geni~ ormanlar kurar
ken, bugün bir türü (T. distichum) (L.) Rich.) Kuzey Amerika'nm güneydogusun
da, diger türü (T. mucronatum Ten.) ise Guatemala'dan Meksika'ya ve güneybatt 
Teksas'a kadar uzanan bölglerde yeti~en iki türü kalmt~ur. Bat1 Anadolu'da, Kütah
ya Tunybilek'de linyit ocaklannda fosillerine rastlanm1~t1r. Meksika'nm Oaxaca ya
kmlannda yeti~en ya~h bir Bataklik Servisinin, 1.30 m. yüksekligindeki (gögüs 
yüksekligindeki) yevresinin 35 m. (115 ft.) oldugu görülmü~ ve ya~mm da 4.000-
5.000 oldugu tahmin edilmi~tir(x). Buna ka~thk agacm boyu ise 40 m. de kalmt~tir. 

(x) llarlow , W.M. and E.S. llarra, 1958. Tcxtbook of Dcndrology. 
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Sckil 60 : Sequoiadendrom gigameum (General Grand Trec, boy 85 m., ~vre 34 m, gövde agrrhg1 

565 ton, gövdenin hacmi: 1500 rri3, ya~1 3-4 bin y1l.) 

(ßuUctin of thc National Park Scrvicc'den) 

Ta:xodium'lan farnilyanm diger cinslerinden ayiran en önernli özelligi, ya
lanc1 tüysü yapraklannm (lasa sürgün üzerinde yer alan igne yapraklann tümü) kt
~rn dökülmesidir. Bu yapraklar Metasequoia'larda da dökülür ise de, onlarda igne 
yapraklan ta~1yan ikinci derecedeki sürgünler kar~1hkl1d1r. 
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Sekll 61 : Taxodium distichum: /\. Erkck iyi~kli sürgün ( sürgünün sol lo.snurun alunda 2 tanc d~i 
c;:ic;:ck bulwunaktadir); ß, Di~i c;:i~kli stigrün; C, Ilenüz tarn olgunl~manu~ kozalak; a, b, 

Etamin; c, Di~i c;:iyck; d. Kozalak pulu ve iki tohurn tomurcugu; e. Tohurn; f, Tohurnun bo

yuna kcsiti; g. Tohumun cnine kesiti; (a, d, f, g, yakla~tk 3 defa büyütülmü~tür, C. biraz 

büytik). (Pilger) 

Batakhk Servisinde hem uzun ve hem de k1sa sürgün vardtr. Yapraklar ay1k
ye~il, yumu~akt1r, sürgünlere sarmal olarak dizilmi~lerdir. Uzun sürgünler üzerin
dekiler k1sa ve pul yaprak halinde; k1sa sürgünler üzerindekiler de uzun igne yaprak 
halindedir. igne yaprak1ar 1~1ga yöneldiklerinden dip taraflan k1vnlm1~t1r, ktsa sür
günlerde iki s1ra üzerinde tüysü yaprak görünümünde dizilrni~lerdir. ilkbaharda 
canh ye~il, yaz aylannda sanmtrak ye~il, sonbaharda da lmmlZlmtrak-kahverengi
ne dönü~ür, yapraklann alt yüzlerinde soluk gri renkte stoma bandlan vardtr. 

Bir cinsli bir evciklidirler. Erkek yiyeklerin biryogu, uzun bir yiyek ekseni 
üzerinde 9ift 0tf bir araya gelerek terminal fakat ~ag1ya sarkan "basit salktm" tipin
de yi9ek kurulunu olu~tururlar. Herbir erkek 0vek 6-8 adet etarninden olu~maktadtr. 
Sonbaharda ortaya ytkarlar, tozla~ma ilkbaharda gervekle~ir. 
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Sckil 62: K1~m yaprng1rn <lökmli~ y~h hir Balakhk Scrvisi (ycr<lc 11-ok say1da hava köklcri hclirgin 

olarak görülüyor. k:ula örtülmi.i~) (Foto : K . .lakusz, Polonya) 

Sekil 63: natakhk Scrvisi: <;ok say1da olgun ko1alaklan ta1yan sürgünler lncnuz k1sa surgurucr 
dökülmcmi~). (Foto: K. Jakusz, Polonya) 
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Di~i kozalak, \Ok say1da peltat (kalkan) ~eklindeki karpellerden olu~ur. küre 
bicrimindedir. Bir y1lda olgunla~an kozalagm pullan dag11tr. Tohum pulunun s1rt ta
rafmda k1sa bir ytkmtt (mukro), iy tarafmda ise re\.ine bezeleri bulunur. Her pulun 
koltugunda 2 adet, Ü\: kö~eli ve kanatlt tohum yer altr (Sckil 63). 

Bu cinsin taksonlan, taban suyu yüksek, rutubetli topraklarda veya batakltk
larda yeti~rnektedir. 

12.1. Taxodium distichum (L.) Richards: Amerikan Batakltk Servisi 

30-40 m. ye kadar boylanabilen, 1.20-3.00 cm. yap yapabilen, genylikte ko
nik, piramidal, ileri ya<; arda gt ni~ ve dagm1k tepeli agaylardtr. Gövde silindirik de
gil, uca dogru fazlaca incelir. Batakltk yerlerde veya c;:ok rutubetli topraklarda yeti
~en fertlerin dip k1s1mlan belirgin biyimde geni~ ve olukludur (nayloid gövde). Bu 
gibi yerlerde ayni zamanda, köklerden toprak yüzeyine y1km1~, 50-60 cm. boyunda, 
15-30 cm. yapmda silindirik veya konik ~ekilli, odunsu ve ic;: k1s11nlan bo~ "hava 
kökleri" görülür (Sckil 62). 

Odunlan yumu~ak, düzgün lifli, kolay i~lenir ve yatlamaz. Diri odun beyaz 
veya sanmtrak-beyaz, özodun ise kmrnz1dan hemen hemen siyaha kadar degi~en 
renk ve tonlarda olabilir. 

Kuzey Amerika'mn güneydogusunda, Teksas'm batismdan Florida'ya kadar 
özellikle Mississippi nehri kenanndaki batakhk arazide büyük alanlan kaplamakta
dtr. 

13. CR YPTOMERIA D. Don„ (Sckil 64) 

13.1. Cryptomeriajaponica (L.) D. Don.: Japon <;am1 veya Japon Kriptomeryas1 

(Cryptomeria cinsinin günümüzde Japonya'da yeti~en tek bir türü oldugun
dan, burada eins özelligi, tür iyerisinde birlikte verilmi~tir). 

40-50 m.'ye kadar boy ve 50-80 cm. yap yapabilen, düzgün gövdeli, piramidal 
tepeli, herdem ye~il bir orrnan agac1d1r. Tomurcuklan pulsuz ve küyüktür. Gövde 
kabugu kmrnz1ms1-kahverenginde olup, uzun ve dar ~eritler halinde 9atlakl!d1r. 
Geny sürgünler ye~il ve ytplakur. Sürgünlere ~ stra üzerinde sarmal olarak dizilen 
igne yapraklar 8-16 m. uzunlugunda, biz gibi sivri, enine kesitleri 3-4 kö~elidir, ke
nan tamd1r, dip k1sm1 geni~tir; sürgünde öne dogru yönelmi~ ve i9eriye dogru bü-
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~ckil 64: Cryp1omeria japonica vc cv. Elcgans' : a, 3 adct kozalak ~1yan siirgün; b, Uzerinde Sto

ma hantlan göriilcn ignc yapraklar (biiyütülmü~. x 3); c, ignc yaprak kcsiti (tck birreiyine 

kanah ilclim demeLinin altmda görillmcktedir); d, d1~ pul (brahte) ilc i(\: pul (karpel) biri 

biri ilc k1smen kayn~m1~llr; c, 2 tohumu ~1yan karpclin i(\:ten görünü~ü; f, kanath to

humlar; g, cv. 'Elcgans'm sUrgünii; h, yaprak enine kesiti. 
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külmü~tür, her iki yüzünde de storna c;izgileri bulunur (Yunanca'da Kryptosmeree, 
gövdesini saklayan, gizleyen anlarnma gelir; bu da, igne yapraklann sürgün üzerin

deki dizili~i ve sürgünü tarnarnen örtmü~ olmas1 ile ilgilidir). Yapraklan sürgün üze
rinde 4-5 sene kahr. 

<;ic;ekleri bir cinsli bir evciklidir. Bunlardan erkek c;ic;ekler sonbaharda sür

günün uc; tarafmdaki yapraklann koltuklannda bulunur, genc; sürgünlerde 20'den 

~ekil 65: Cryp1omeria japonica D. Don, habitusu; ko7alaklan ta~1yan sürgün. 

(ßrossc, 1977'den) 
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fazlac:;1 bir arada bulunur; herbir erkek yi9egin boyu 8-10 mm. uzunlugundad1r, pul
lan sarrnal dizilmi~tir, herbir pulun altmda 4-5 tane yi9ek tozu torbas1 bulunur, po
lenlerini Mart ay1 i9erisinde etrafa sa9ar, torbalar a91ld1gmda portakal sans1 renkte
dir. Di~i 9i9ekler ise sürgünlerin u9lannda yer alm1~lardir, 2-3 cm. 9apmda yuvarlak 
kozalak halindedir. Kozalag1 olu~turnn karpeller ile d1~ pullardan herbiri biri biri ile 
k1smen kayna~m1~t1r, u<;: k1s1mlan serbesttir. Kozalaklar bir yllda olgunlaw. to
humlar döküldükten sonra uzun zaman sürgün üzerinde kaltr, herbir kozalak pulu
nun koltugunda 2-5 tane tolmm tomurcugu vardtr. Olgun tohum ü9 kö~elidir, herbir 
kenannda boylu boyunca dar bir kanat bulunur, kahverengindedir. Bu türün koza
laklarmm tepesinden bazan, Larix kozalaklannda da görüldügü gibi, igne yaprak
lan ta~1yan bir sürgünün sürdügü görülür. 

Odunlan Vok hafif, yumu~ak fakat dayamkltdtr, özodunlan k1rmmmtrak, di
ri odun sanmtrak-beyaz renklidir, kokuludur, kolay i~lenir, Japonya'da odunu en 
fazla kullarnlan türlerden birisidir: mobilya ve ev in~aatlannda ve her türlü maran
gozluk i~lerinde degerlendirilir. Japonya'da en yaygm yeti~en aga9 türüdür. Güney 
Japonya'da 200-400 m. yüksekliklerde geni~ ormanlar kurar. 

CUPRESSACEAE(x) 

Bu familya 15 cinsi (ki bunun 6 cinsi monotipiktir) ve 140 kadar türü i9erir; 
güney ve kuzey yanm küremizin orrnanlannda geni~ yayth~ gösterirler. Bu familya 
mensuplanndan Juniperus (Ard19lar) yakla~1k 60 türle ternsil edilir (baz1 yazarlara 
göre bu 40 türdür ve digerleri varyeteleridir). 

Botanik Özellikleri: Yapraklar herdem ye~il, pul yaprak ve igne yaprak hallnde
dirler. Pul yapraklt olanlarda yapraklar ka~1hklt, igne yaprakh olanlarda ise yaprak
lar yevrel dizilmi~lerdir. Her iki yaprak tipine baz1 türlerde bir arada da rastlarnr <Sc
kil 66). 

Bazi taksonlan bir cinsli bir evcikli, baz1lan da iki evciklidirler. 

Gruplar halinde (toplu halde) bulunan erkek yi9ekler yan durumludurlar veya 
k1sa sürgünlerin ucunda terminal olarak da görülürler. Her iki etamin pulunun 3-6, 
ender olarak da 2 tane <;:i.;ek tozu torbas1 vardir. Di~i vi9ekler genellikle ka~1llkh ve
ya 9evrel olarak düzilmi~. karpel veya karpele benzeyen k1sa pullar (brahtelerle ta
mamen kayna~m1~t1r)'dan olu~u~tur. Herbir karpelin altma 2 veya 9ok say1da ort
hotrop (dik duran) tohum tornurcuklan vard1r. 

(x) Harlow, W. cl E.S. 1 larrar. 1958. Tcxthook of Dcndrology, New York. 
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Kozalak odunsu veya deri gibi sert yap1dad1r ya da yan etli (üzümsü)dür. 
Karpeller ka~tltkh veya vevrel dizilmi~lerdir. Tohumlannm ya11 taraflannda kanat 
vard1r veya baz1lannda kanat görülmez. 

Odunsu veya deri gibi sertle~mi~ olan kozalaklar avthr fakat dag1lmaz; ya da 
etlenmi~ kozalaklar (üzümsü kozalaklar) hiv av1lmaz. Tohumlar kozalak ivinde ser
best veya bir cinsinde (Arceuthos: Andtzlar) oldugu gibi odunsu bir muhafaza ic;:eri
sinde gömülü kalm1~ttr, serbest degildir. 

Cupressaceae farnilyas1 mensuplan da, Taxodiaceae familyas1 ömeklerin
de gördügümüz gibi, gövde kabuklan, asma gövdelerinde oldugu gibi, uzunlamas1-
na ~eritler halinde yol yol vatlakl1d1r. 

Bu familya kozalak yaptsma göre üv alt farnilyaya aynltr: 

1) Thujoideae - Kozalak eksenine ka~1ltkh olarak dizilmi~ olan kozalak pul
lan (karpeller) biri birini kiremitvari örtmü~tür. (Thuja, Biota, Calocedrus, Thu
iopsis) . 

2) Cupressoideae - Odunsu olan kozalak pullan kalkan ~eklindedir (peltat) 
ve bunlar kozalak eksesine kar~tltkh olarak dizilir, yan kenarlan biri birinin üstünü 
kapatmaz, yan yana durur; avthr, dag1lmaz. (Cupressus, X Cupressocyparis, Cha
maecyparis). 

3) Juniperoideae - Hivbir zaman avllmayan etli, üzümsü kozalak yaparlar. 
Kozalak pullan üylü yevrel veya ka~thkh dizilmi~lerdir, (Juniperus, Arceuthos). 

14. THUJA L.: MAZILAR Cx) 

Bu eins· <;in, Formoza, Japonya ve Kuzey Amerika'daki ormanlarda boylu 
agay veya yalt halinde yeti~en 6 türle temsil edilmektedir. Bu 6 türden ikisi, Kuzey 
Amerika ve Kanada'da, digerleri i~e Uzak Dogu'da dogal bulunmaktadtr. Bu gün bi
rer türle ayn eins olarak kabul edilen (monotipik cinsler) Biota orientalis Endl. 
(Dogu Maz1s1) ve Thujopsis do/abrata Sieb. et Zucc. yakm zamanlara kadar bu cin
se dahil edilmi~lerdi. 

Maz1Iar pul yapraklt, herdem ye~il bitkilerdir. Yapraklar küvük, sürgünlere 
ka~1ltklt dizilmi~Ierdir. Sürgünün geni~ yüzünde yer alan yapraklar düz ve bu yap
raklann s1rtmda kürevi yag bezeleri görülür; sürgünün yanlannda yer alan ka~1hkl1 
yapraklar da kay1k gibi katlanm1~. sürgünü kavram1~ttr. Yapraklarla örtillü sürgün 
üstten bas1k, yass1d1r; orta sürgünden yanlara v•kan yan sürgünler ayru düzlem üze
rinde ve birbirine bir dereceye kadar paraleldirler. 

(x) llarlow, W. et E.S. llarrar, 1958. Tcxtbook of Dcndrology, New York. 
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Sckil 66: Cupre.uaceae Laxonlann<la pul yaprakh sürgün pan;::alan: /\,Juniperus sabina; ß, C, 
Juniperus phoenicea; D, E, Fitzroya cupressoides; F, Tetraclinis articulata; G, Cup
ressus sempervirens: 11, K, Thujopsis dolahrata; J, Sürgünün alttan göri.inü~ü; Q, R Ca
locedrus uvifera; S, Calocedrus chilensis; T, U, Calocedrus plumosa. 

(Pilger' den) 

Sckil 67: Thuja plicata- Roylu Man: a, Di~i kozalak La§1yan sürgün; b, büyüttilmü§ (x. 4) bir sürgti-
nün alt yüzündc, stoma lckclcri göriilmcktcdir; c, a~1lm1§ olgWl kozalak, d, kanath tohum 

(Dallimorc-.Jakson, 1966). 
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Erkek ve di~i kozalaky1klar aym agay üzerinde yer ahrlar (bir cinsli bir evcik
lidirler); erkek yiyekler tem1inaldir, 8-12 kar~1l1k11 yapraz (dekussat) etarnin pulun
dan olu~ur, herbir etamin pulu altmda da 2-4 9iyek tozu torbas1 vardir; di~i yiyekler 
yan sürgün uylannda yer ahrlar; 4-6 c;ift karpel, ka~1hkh yapraz olarak biri biri üze
rine kapanarak tenninal durumlu kozalak91klan meydana getirirler; herbir karpelin 
koltugunda 2 veya 3 adet tohum tomurcugu (tohum taslagt) bulunur. Kozalaklar 
ovoidal-silindirik bi<;imdedir, bir ytlda olgunla~1rlar. Pullar ince, deri gibi serttir; 
verimli pullar kozalagm ortasmda yer ahrlar. Tohumlar mercimek gibi yass1 ve ka
nathdirlar. <;enek say1s1 ikidir. 

Odunlan hafif, yumu~ak, kokulu, reyinesiz ve mantarlara kar~1 c;ok dayarnk
hdtr, kolay <;ürümezler. 

14. 1. Thuja plicata D. Don.- Boylu Maz1, (Sckil 67, 68) 

Amerika Birle~ik Devletlerinde ve Kanada'da, kerestelik ürün veren ba~hca 
onnan agaylanndan birisidir (Kuzeybatt Pasifik'te, British Colombia'dan güneyde 
Kalifomiya'ya kadar düzlük, tepelik ve dagltk bölgelerde, önemli 4 omian aga<; tü
ründen birisidir). Vatarnnda "Western Red Cedar" veya "Giant Arbovitae" olarak 
adlandmlir. 

Boylu Maz1, uygun ko~ullar altmda, dev cüsselere ula~tr; 50-70 m. boy, 1.20-
2.40 m. yap (maksimum 85 1ll. boy, 6 m. yap) yapabilirler. Yaygm ve s1g kök sistemi 
nedeniyle gövdenin dip k1s1mlan c;ok kal111la~m1~. oluklu bir duruma gelmi~tir. Tepe 
düzensiz, <;ok say1da horizontal ve a~ag1 sarkan dallanJan olu~ur. A~ag1 sarkan dal
lann u<;lan yukanya dogru yönelir. Serbest büyüyen agaylarda dallar yerden itibren 
gövdeyi sakJar, genylikte dar uzun pirnmidal görünümdedirler. 

Bati Maz1s1'ndan a~ag1 belirtecegimiz özelliklerle aynhrlar. Ana sürgünden 
oldukya geni~ araltklarla aynlan yan sürgünler uzundur; yapraklan parlak koyu sa
nmcrak, .ye~ildir ve yapraklann üzerinde, Bau Maz1smda görüldüg gibi, yag bezele
ri yoktur~ya belirgin degildir; kozalak pullannm ucunda dikensi bir 91kmu bulu-... 
nur. Kozalak 5-6 yift puldan meydana gelmi~tir, bunlann ü<; <;ifti üreyimlidir. To-
hum kanatl1d1r, üzeri reyine bezelidir. Kabuklan dar ~eritler halinde boyuna c;atlak
lt, süngerimsidir, tarc;m k1m11z1s1 rengindedir. 

Odunlan kolay kolay yürümediginden, dayarnkh oldugundan, deniz üstü is
kele ve gemi in~aatlannda, kap1 ve pencere dogramalannda, rutubetli seralann ya
p1m1mda kullamld1g1 gibi, kaz1k, sink, direk olamk da degerlendirilmektedir (öme
gin park ve bahye pannakhklan, telefon ve maden direkleri gibi). 

'" 
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~ckil 68: Dev bir Boylu Maz1 Agac1, Snohomish County Wash'da 
(Mise. Publication 295, U.S. Dept, of Agriculturc) 

15. THUJOPSIS (L.f.) Sieb. et Zucc„ (Sckit 69) 

15.1. Thujopsis dolabrata (L.f.) Sieb. et Zuc .. - BaJta Yaprakll Japon Maz1s1 

(Thujopsis cinsinin günümüzde Japonya'da yeti~en tek bir türü oldugundan 
eins özelligi, tür ile birlikte verilmi~tir). 

Orta Japonya'da, 30 ve 38 derece enlemler arasmda, 400-1800 m. yüksek.lik
lerde saf veya Tsuga diversifolia, Thuja standishii, Pinus diversifolia ile birlikte ka
n~tk ormanlar kurar. Vatanmda 10-15 m. (var. dolabrata) veya 35 m. (var. hondai 

Makino)'ye kadar boylanabilen, geni~ piramidal tepeli, herdem ye~il aga9lard1r. 
Görünü~ baklmmdan Thuja'lara benzerse de, daha geni~ ve bas1k sürgünleri, daha 
büyük ve alt yüzleri geni~. gayet belirgin beyaz lekeli olan pul yapraklan, küre bi9i
mindeki kozalaklann pul say1smm az, fakat herbir verimli pulun koltugunda 9ok sa-
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y1da (3-5 adet) tohumlann yer almas1 ile onlardan kolayca ay111 edilir. Halbuki Ma
z1larda herbir pulun koltugunda ancak 2-3 tohum bulunur. 

Odunlan hafif, yumu~ak, kokulu, reyinesizdir, fakat 9ok dayamkhd1r; sanmt
rak renklidir, kolay i~lenir. Bina ve köprü in~aatlannda, demiryolu traversleri yapt
mmda kullamhr (Japonya'da hi9bir emprenye maddesi ile korunmadan 12-15 sene 
travers olarak ömür sürdürür). 

Yava~ büyürler, k1~lara ka~1 fazla duyarh degildirler. En iyi geli~tigi yerler 
yazm yag1~1l olan bölgelerdir. Üretilmeleri tohumdan 9ok, 9elikle olur. Yan gölge 
agac1d1r. Dekoratif bir park bitkisidir. 

~ckil 69 : Thujopsis d<Jlabrata: a, b, sürgün; c, sürgünün aluan görünümü, yapraklann alnnda geni§ 
stoma lckeleri görülüyor (x 2); c, fidccik. 

(Vidakovic, 1982). 

16. CALOCEDRUS Kurz. - SU SEDiRLERi, (Sckil 70) 

Thuja, Thujopsis ve Chamaecyparis cinslerine benzeyen boylu aga9lard1r, 
herdem · ye~ildirler. Ancak Calocedrus'larda tepe sürgünleri Chamaecyparis'lerin 
aksine sark1k olmay1p, yukan dogru yönelmi~tir. Gövde kabuklan ince, uzun ~erit
ler halinde vatlakhd1r. Sürgünler ince, narin ve yatallanma gösterirler (ikinci derece
de yatallanma yaparlar). Yapraklan pul yaprak ~eklinde olup, Thuja yapraklanna 
benzer, ancak Calocedrus'larda yan ve yüzey pullanmn uirlan ayru hizadada olup, 
dip k1s1mlan uzundur ve sürgüne s1k1ca temas eder. Yan pullar yüzeyde birbiriyle 
temas etmezler ve bu sebepten yüzey pullan gayet iyi görülebilir. 
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Kozalaklan uzun yumuna biyimindedir, 4-6 puldan olu~ur, ancak bunlann 
bir yifti üreyimlidir. Fenil pullann herbiri 1 veya 2 tohum ta~ir; kozalaklar bir y1lda 
olgunla~1rlar; kozalak pullannm s1rt k1smmda, ucun biraz a~ag1smda, bir dikenbu
lunur. Tohumlan farkll büyüklükte iki kanada sahiptir (~ckil 70). 

!)ckil 70: Calocedru.1· decurrens: a, crkck y11;:ck kurulu; h, yiyck l07.U torhalanru la~1yan pul yaprak 

(ctamin); c, tohumun boyuna kcsiti; <l, kozalak (Calocedrus pulimfJsa); c, tohwu. 
(Pilger' den) 

16.1. Calocedrus decurrens (Torrey) Florin-Kaliforniya Su Sediri, (Sckil 70) 

Kuzey Amerika'nm bat1smda,Oregon"dan Nevada'ya kadar olan bölgede ve 
Kalifomiya'nm dagl1k kesimlerinde 300-2700 m. yükseltiler arasmda Pinus lam
bertiana (~eker <;am1), Ponderosa <;am1 ve Abies concolor ile birlikte kan~1k or
manlar kurar. Yatarnndan 40-45 m. (maksimum 65 m.) boya ve 1-1.2 m. gögüs ya
pina ula~1r (maksimum 3 m. yap). Genylikte tepe piramidal (konik)'dir, ya~lllarda 
tepe dagm1kt1r. Ya~h agaylarda kabuk ktrmlZI kahverengindedir, kalm (20-25 mm.) 
ve derin yatlaklld1r. Sürgünler bas1k, her iki yüzü koyu ye~il olup, yift yatallanma 
gösterir. eul yapraklar 2-3 mm. uzunlukta, uzun yumuna biyiminde, sivri bauc1 Uy-
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ludur. Bunlar sürgünlere tamamen yutmu~ vaziyettedir, sürgünün gerek geni~, ge
rekse dar tarafma rastlayan pul yapraklann ucrlan aym hizadadir. 

Olgun kozalaklan k111rnz1-kahverenginde, dar yumurta bicrirnindedir, 20-30 
mm. uzunlugunda, 10 mm. crapmdad1r, a~ag1ya dogru sarkar, Kozalak pullanmn ar
ka taraflannda k1sa, geriye k1vnlm1~ mahmuzlan vard1r. 

H1zh büyür, k1~lara oldukcra dayamkhd1r. Odunlan hafif, oldukcra yumu~ak, 
biber ac1, kokulu, crürümege k~1 dayamkhd1r, özodun k1rm1Z1-kahverenginde, diri 
odun soluk san renktedir. Odunu kur~un kalem yapnmnda, güve girmez sand1k ve 
dolap üretiminde, ev in~aatlannda kullamlmaktad1r. Derin, rutubetli, iyi drenajh, 
balcr1k topraklarda iyi geli~ir. Tohum ve crelik ile üretilir. 

17. CUPRESSUS L.- SERViLER Cx) 

Bu cinsin Kuzey Amerika'da, Oregon'dan Meksika'ya; Akdeniz rejyonun
dan Himalaya ve <;:in'e kadar, Yeni ve Eski Dünyada yay1lm1~ yakla~rk 20 türü ve 
bu türlerin ye~itli alt taksonlan vard1r. Herdem ye~il agay veya yahlard1r. Sürgünler 
dört kö~eli veya yuvarlakcrad1r. 

Sürgünlere yapraz ka~1hkh (dört s1ra halinde) dizilmi~ pul yapraklar birbiri
nin üzerine srkrca kapanm1~t1r. Lupla bak1ld1grnda, pul yapraklann kenan ~effaf ve 
di~lidir ve s1rt taraflannda yag bezeleri vard1r. Primer yapraklar veya kuvvetli sür
günler üzerindeki yapraklan igne yaprak halindedir (Sckil 71) . 

Terminal durumlu olan erkek kozalak silindiriktir. Etamin pullan k1sa saph
d1r. Her bir etamin pulunun 2-6 tane y'iyek tozu torbas1 vardir. Di~i kozalaklar da ter
minal durumlu olup, kalkan ~eklindeki biryok karpellerin ka~rlrklr olarak yerle~
mesi ile meydana gelmi~tir. Tohum olgunla~rncaya kadar karpeller kenarlan ile 
futbol topu gibi, srkrca kapamnr~ttr. 6-12 puldan meydana gelmi~ olan odunsu koza
lak, kUre bicrimindedir ve 2 yrlda olgunla.;rr. Olgun kozalaklann pullan kalrnla~m1~, 
d1~anya dogru kalkan ~eklinde geni~lemi~tir. Bu pullann slrt tarafrnda yOk kere sivri 
ucrlu bir cr1kmt1 (mukro) vard1r. Herbir pulun altmda bol say1da, uzun, deri gibi kanat
li tohumlar bulunur. <;:enek say1s1 3-4 tanedir. 

Daha önceleri baz1 botanikyiler tarafrndan bu cinse dahil edilmi~ bulunan 
Chamaecyparis (Yalanc1 Serviler) taksonlan, Serviler'den sürgünlerinin bas1k; 
kozalaklannm kücrük ve bir türü haricr bir y1lda olgunla~mas1; herbir kozalak pulu
nun altmda 5 veya daha az say1da tohum bulunmas1 ile ay1rt edilebilirler. Tüm Servi
ler park, bahye, koruyucu ~erit ve canh y-it agacrlan olarak, özellikle gencrlik dönem
{x) Dallimorc, W.-/\ .ß . Jack.son (rcvisc<l by S.G. Hanison), 1966. J\ Handbook of Conif crae and Ginkgoace-

ac, London. 
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lerinde dekoratiftirler. Biryok taksonu, yeti~tigi ülkelerde kerestelik (yapacak) odun 
vennesi ay1smdan önem ta~1rlar. 

Odunlan ay1k san-kahverengimsidir; ilkbahar ve yaz odunlan pek belirgin 
degildir, bazt türlerinde öz ve diri odun zor aytrt edilir; öz 1~mlan yok dar (ince), an
cak lupla farkedilirler. Hafif, kolay i~lenebilen, i~lendiginde düzgün bir satth veren 
yOk dayamklt odunlan vardir ve kokuludur. Mobilya ve bina in~aatlannda, park ve 
bahye pannakltklannm yap1mmda, diger dülger ve marangozluk i~lerinde kullarul
d1g1 gibi telefon ve telgraf direkleri olarak da degerlendirilirler. Su altt in~aau iyin de 
yok elveri~lidir. Ancak kokulu odunlan nedeniyle, kuru g1da ve süt ürünlerinin am
balaj veya sand1klanmas1 sakmcal1d1r. 

Anadolu'da Cupressus sempervirens L.'nin odunlanndan yap!lm1~ "güve 
ginnez Servi sandtklan" halk arasmda ün yapm1~ttr. Uygun iklim k~ullanrun bu
lundugu yerlerde, rutubetli saf kum topraklanndan, hafif veya agir balytk veya ku
rak, kireyli topraklara kadar, degi~ik özellikteki topraklarda yeti~ir veya yeti~tirile
bilirler. Geneide tohumla ve ilkbahar ekimleriyle yeti~tirilebildikJeri gibi, kültür 
varyeteleri (cv.) ise <;elik veya ~1 yolu ile <;ogalt1labilir. <;elikleme Temmuz ve 
Agustos aylannda yap1lmaltd1r. A~t objeleri ise ~ubat-Nisan aylannda, seralarda, 
kalem kalmligmdaki anaylann (athk) kök hizasma yakm yerlerine uygulanmal1d1r. 

17.1. Cupressus sempervirens L. - Adi Servi, Akdeniz Servisi, (Sekil 71, 72) 

20-30 m. 'ye kadar boylanabilen, dallan gövdeye dik gelecek biyimdc yaygm 
(horizontalis) olup, dt~ görünü~üyle "Sedirleri" arumsatan geni~ piramidal veya dal
lart hemen hemen gövdeye paralel ve yukanya dogru dik ytkmt~ (jastil{iata), sütun 
~eklinde agaylardtr. Geneide gövde dolgun degil, birdenbire incelir. Boyuna, ince 
~eritler halinde <;atlaklt düzgün bir kabugu vard1r. \(oyu y~il renkteki pul yaprakJar 
sürgünlere ka~1ltkh olarak, birbirlerini örtecek ~ekilde yerle~tinni~tir. Pul yaprak
lann ortalannda uzun bir <;ukurluk ve yag bezeleri görülür. 

K1sa sürgün uylannda sarklk bir vaziyette küre ve yumurta biyirnindeki koza
laklar 2.5-3 cm. ):apmdadirlar. <;ok say1da (8-14) puldan olu~an. parlak kahveren
gindeki kozalak karakteristiktir. Kalkan (peltat) ~eklindeki odunla~m1~ pulun orta
smda bir ytk.mtt (mukro) bulunur. Her pulun alt yüzünde 8-20 kadar, 4 mm. uzunlu
gunda kanath f akat reyine bezesiz tohum bulunur. 

Akdeniz Servisinin san renkteki odununun öz k1sm1 daha koyudur. <;ok sert 
ve dayamkl1dir, aym zamanda güzel kokuludur. Halk arasmda ünlü "güve girmez" 
Servi ~-·•d1klan bunun odunundan yap1lm1~t1r. istekleri az ve özellikle hiybir agay 
;ürünün yeti~medigi fazla kire):li topraklarda gayet iyi geli~mektedir (Sekil 72). 



103 

~ckil 71: Cupressus semperviren: a, h , etamin; h , <.11 ~ i i;:ir_;ek; d , tohwn (a-d büyütülrnü~). 
(Pilger' den) 

Sekil 72: Cupressus sempervirens odunu Sekil 
cninc kesiti (x 100) 

(H.F. Wetzlar, 1951) 

73: Cupressus sempervirens var.sempervi
rens (var. pyramidalis)· Ehrami Servi
Avustralya Askeri Me1.arhg1, Conkbay1-
n , <;anakkalc (Foto: G. Eli~in) 
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18. CHAMAECYPARIS Spach.: YALANCI SERViLER, (Sckil 74, 75, 76) 

Kuzey amerika, Japonya, Fonnoza'da dogal olarak yeti~en 6 türü ve bu türlere 
ait varyete, külrür fom1lan (cv.) gibi say1s1z alt taksonlan bulunan, herdem ye~il 
agac; ve yahlard1r. Birc;ok özellikleriyle Servilere benzediklerinden ötürü bazt siste
matikyiler bunlan Cupressus cinsi iyerisinde etüd etmi~lerdir. 

Servilerden, sürgünlerinin dört kö~eli degil, yasst olmast, az yOk horizontal 
bir düzlemde yer almalan; kozalaklanmn küyük ve bir y1lda olgunla~mas1 (ancak 
Ch nootk.a1ensis türünde kozalak iki y1lda olgunl~ir) kozalak pullan altmda az sa
y1da (2-5 adet) tohum bulunmast gibi özeUikleri ile aynltrlar. Geny agaylar yogun
lukla piramidal yap1dad1rlar. Yapraklar pul yaprak halindedir (genylik sathasmda 
igne yapraklar görülür) ve sürgünlere ka~1ltkl1 dizilmi~lerdir. Sürgünlerin geni~ 
yüzüne rastlayan pul yapraklar yass1 ve düz, yandakiler kay1k biyimindedir. Geny 
sürgünlerin alt yüzeylerinde, baz1 türler hariy, karakteristik stoma lekeleri veya yiz
!:,iileri; sürgünlerin geni~ yüzünde yer alm1~ olan pul yapraklann s1rtlanrun ortasmda 
ise uzunca bir yank ve bunun iyerisinde de yag bezeleri vard1r. 

Kt~ tomurcuklan yapraklar tarafmdan gizlenmi~tir, San, ender olarak kmnlZI 
veya kahverengindeki etamin pullannm olu~turdugu erkek kozalaky1klar yan dalla
nn Uylannda yer ahrlar. Etarninlerden her birinde 2-5 adet yiyek tozu torbas1 vardtr. 
Di~i kozalaklar da tenninaldir; 6-12 adet kalkan (peltat) ~eklindeki kozalak pulun
dan olu~mu~tur ve en fazla bir nohut büyüklügündedir. <;ogunlukla 1 (Ch. nootka
tensis'de 2) y1lda olgunla~an kozalagm pullan birbirinden aynltr, fakat dag1lmaz
Iar. Küyük, yass1 tohumlann kanad1 ve üzerinde de reyine bezeleri vard1r. <;enek sa
y1s1 hiyibir zaman 2'den fazla degildir. 

Kök sistemleri yeti~me yerlerine göre degi~iklik gösterir: Rutubetli toprak
Iarda kökler s1g oldugu halde, kurakya yerlerde d~rinlere uzamr. 

Üretilmeleri tohum ve yelikle olur. 

Genellikle uyak, gemi ve ev in~atalannda, kibrit sanayiinde, demir yolu tra
versleri ile yit kaz1klannm yap1mmda ve örellikle mobilyac1hkta kullamlan odunla
n hafif, oldukya dayamkll, beyaz veya a91k sanmtrak renkli ve kokuludur. Kolay i~
lenir ve i~lendiginde düzgün ve parlak yüzeyler verir. 

18.1. Chamaecyparis lawsoniana ( A. Murr.) Pari., Lawson Yalanc1 Servisi (ll) 

200'den fazla kültür varyetesi (kültivar, cv.) bulunan, Kalifomiya'nm Oregon 

(x) Dallimore, W. et A.ß . Jackson (rcvisc<l by S.G. Hanison), 1966. A Handbook of Conifcrae and Ginkgoa
ceac, London, p. 166. 
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~ckil 74 Chamaecyparis lawsonlana Lawson Yalanc1 scrvisi: 1. sürgün, 2. di~i c;:iycklcr, 3. erkek 

c;:ic;:cklcr, 4. olgun kozalaklan, 6. whumlar, 7 . gövdc kabugu 
(Harlow vc Harra, 1958) 
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eyaletinde oldukya smtrh bir alan iverisinde dogal yeti~en; 60 m.'ye kadar boy ve 2-4 
m. yap yapabilen, dar tepeli, sark1k dalh agaylard1r. Ya~h agaylann kabu!Jan 30-35 
cm. ye kadar kalmla~abilir; kmnmmtrak-kahverengindedir ve d1~ k1sm1 süngerim
sidir; oluklu-yatlaklld1r. Bir düzlem üzerinde yer alan (yelpaze biyimindeki) dal ve 
sürgünler tripinnat'dtr ve yass1d1r <Sckil 74). Geny sürgünlerin alt yüzlerinde belir
gin olmamakla beraber, beyaz stoma lekeleri vard1r. Sürgünlere kar.j1hkh olarak s1-
klca yerle~i~ olan pul yapraklann s1rtlannda, uzunca bir yank ve iyerisinde de yag 
bezeleri vard1r (sürgünler 1~1ga dogru tutuldugunda bu yag bezeleri daha belirgin 
olarak görülür). Sürgünler ve yapraklar ogu~turul<lt.gunda, reyine ile kan~1k kuv
vetli maydanoz kokusuna benzer bir koku almtr. 

Küyük kozalak halindeki erkek yiyekler önceleri siyah veya koyu mor, sonra
lara1 güzel klnn1Z1ms1 renktedir (Ch. nootkatensis'de ise san renktedir). Di~i koza
lak 8 mm. yapmda, k1sa saph ve küre biyimindedir. Önceleri mavi-ye~il, daha sonra 

Sekil 75 : Chamaecyparis /awsoniana i.ü. Orman Faküllesi parkt. 
(Foto: M. Önder) 
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kmnmmtrak-kahverengindedir. Olgunla~mas1 ilk sonbaharda olur. Kozalak 8 adet 
puldan olu~ur ve herbir pulun ortasmda bir yukurluk ve yukurlugun ortasmda da yOk 
k1sa bir v1kmt1 bulunur (Sckil 76). Her pulun altmda 2-4, bazan da 5 adet kanatll to
hum vard1r. Tohumlann her iki yüzünde de belirgin reyine bezeleri görülür. Odunu 
hafif, dayamklt beyaz veya avtk sanmtrak renklidir; kendisine özgü bir kokusu var
dtr. Bu eterik yag nedeniyle zararh böceklerin saldmsmdan korunmaktadir. Sözü 
edilen bu yagm kuvvetli bir diüretik oldugu ifade edilmektedir. 

~ekil 76: Chamaecyparis noockaunsis: a, iki olgun kozalak ~1yan sürgün; b, sürgün (büyütül
mü~); c, erkck kozalak; d, av11m1& kozalakJar; e, tohum!ar 

(Dallimore - .Jackson, 1966'dan) 



108 

19 . .JUNIPERUS L.: ARDI<;LAR 

Ard1y cin()i 60 türü ile kuzey yanküresinde (Alaska'dan Meksika'ya kadar 
Kuzey Ame1ika'da; Arktrik bölgelere kadar tüm Avrupa'da; Kuzey ve Dogu Afri
ka'da; Önasya, Dogu Asya i le Orta ve Kuzey Asya'da) geni~ bir cografi yay1h~a sa
hiptir. 

Bir veya iki evcikli, herdem y~I agas; ve s;al1larchr. Yapraklan, baz1 takson
larda Üylü yevrel dizilmi~ olup, igne yaprak hallndedir veya baz1 taksonlarda ise kar
~1hklt yapraz dizili~ gösterir ve pul yaprakhdirlar. Pul yaprakh Ard1c;lann genylik 
döneminde veya baz1 juvenil sürgünlerinde yapraklar igne yaprak halindedir ve Üy
lü yevrel dizili~lidfr. 

igne yapraklann üst yüzünde belirgin tek veya yift stoma band1 görülür ve 
enine kesitlerinde ise iletim demetinin altmda tek bir reyine kanah bulunur. Erkek 
ve di~i c;ic;ekler tem1inal veya yan durumludurlar. Herbir erkek c;ic;ek yok say1da pel
tat veya ovat bic;imli etamin pulundan olu~ur. Herbir etamin pulunun altmda 2-6 
adet yiyek tozu torbalan yer a1m1~t1r. 

Di~i <;iyek kar._?1hkh veya s;evrel dizilmi~ 3-8 puldan olu~ur ve küre ~eklinde
dir. Oxycedrus Seksiyonundakiler pullu (brahtelerin olu~turdugu pullar) k1sa bir 
sap üzerinde veya Sabina Seksiyonunda oldugu gibi dogrudan dogruya sürgünle
rin ucunda yer ahrn~lardir. Pullann hepsi veya baz1s1 üreyimlidir. Üreyimli pullann 
ic; tarafmda 1 ve ya 2 adet tohum tomurcugu yer almt~ttr. Üzümsü kozalak pullan, 
birbiriyle kayna~mt~ttr. etlidir ve ac;1lmazlar. 1, 2 veya 3 y1lda olgunla~irlar. Olgun
la~madan önce ye~il olan kozalaklar olgunla~ugmda, vi~ne c;ürügü-k1nn1z1, k111111z1-
kahverengi, mavi, mavi-siyah gibi renkler altrlar ve üzerle1i c;ogunlukla dumanlt 
(glaucous)'dir. Herbir kozalakta 1-12 adet yumunams1 veya kö~eli ve kanatstz to
hum bulunur. Tohumlannda c;imlenme engeli vardir. <;imlenebilmek ic;in toprakta 
iki veya daha fazla ytl beider. Kabuklan genellikk ince, uzunlamasina ~eritler halin
de ptlakh ve liflidir. 

<;ok dayarnklt, kolay i~lenebilen ince tekstürlü ve güzel kokulu ;lan oclunla
nnda, öz odun \·ogunlul...ta kmntzt-kahve veya vi~ne c;ürügü-kahve rengindedir. 
Odunlanntn geni~ kullant~ yeri vard1r. Özellikle kur~un kalem sanayiinde, c;ekmece 
ve sand1k, dolaplann yaptmtnda, oymacilll-.. ve kaplamacal1kta, evlerin dekorasyo
nunda, lokal olarak, bahc;e c;itlerinin yaptmtnda ve özellikle ülkemizde köylerde, 
toprak damh evlerin, dam ve taban dö~emelerinde, yÜrümege kar~t vok <layan1klt ol
dugu iyin kullanilmaktad1r. 
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Odun ve yapraklann destilasyonundan bir yag (katran) elde edilir. Odunun
dan elde edilen yag t1pta ve parfümeri sanayiinde degerlendirilir. Yaprak ve sürgün
lerinden elde edilen yag ise eczac1hkta degerlendirilir. Kuvvetli bir idrar söktürücü
dür (diüretik). Bazi taksonlann üzümsü kozalaklan ic.;ki sanayiinde, özellikle "cin"e 
koku ve lezzet vermek i\-'in kullaruhr. <;elikler Temmuz v e Agustosta yap1lmahdir. 

Juniperus cinsi, di~i yiyek, özellikle kozalak pulu ile tohum tomurcugu ili~ki
si ve yaprak formuna göre : 

( l) Oxycedrus 

(2) Sabina diye iki Seksiyona aynhr. 

(l) Oxycedrus Seksiyonu: Bu seksiyonda, en yukardaki kozalak pullan arasmda 
yer alan tenninal durumlu 3 tane tolmm tomurcugu vard1r. Kozalak normal olarak 3 
üreyimli puldan olu~ur. Yapraklar igne yaprak halindedir ve sürgünlere üc.;er üc.;er 
<(evrel olarak dizilmi~tir <Sckil 77, 78). 

(2) Sabina Seksiyonu: Burada tohum tomurcugu (1) 3-9 (12) tanedir. Bunlar 
kozalak pullannm arasmda degil, önlerinde teker teker, c.;ok kere de iki~er iki~er bu
lunur veya terminal bir tanedir. Di~i c.;ic.;ek bir sürgün ucunda yer ahr ve c.;ogu kez 6 
puldan olu~ur <Sckil 80, 81, 82) .. 

Genc.;lik c.;aglannda yapraklar igne yaprak halindedir ve sürgünlere 3'1ü c.;evrel 
yerle~mi~tir. Daha sonraki ya~Jarda ise yapraklar pul halindedir. Pul yapraklann 
sUrgünlere dizili~i c;apraz kanj1hkl1dir. 

Dünyada bulunan 60 kadar Ard19 türünden, l 5'i Kuzey Amerika'da yeti~
mektedir. Ülkemizde Anilc.; taksonlan bak1mmdan oldukc.;a zengin say1hr. Ancak 
kac.;ak kesimler ve lokal kul lam~lar d1~1 nda, Ard1c.;lanmm degerlendi rdigimiz söy
lenemez. 

Ülkemizde Oxycedrus seksiyonundan : J. oxycedrus L. subsp. oxycedrus, 
subsp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Ball.; J. communis L. subsp. communis, supsp. 
nana Syme, subsp. hemispherica (J . et C. Presl.) Nym.; Sabina seksiyonundan da 
: J. sahina L., J. excelsa Bieb., J. foetidissima Willd., J. phoenicea L. taksonlan 
dogal olarak yeti~mektedir. 
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OXYCEDRUS SEKSiYONU 

19.1. Juniperus oxycedrus L.- Katran Ard1c1, (Sckil 77, 79) 

<;ogunlugu yalt veya ufak agay halinde bulunan Katran Ard1c1 Akdeniz ülke
lerinde, Suriye, Anadolu, Kafkasya ve Kuzey iran'da dogal olarak yay1lm1~ttr. Ül
kernizde, Trakya ve Anadolu'da (iy Anadolu'nun Tuz Gölü yevresi ve Dogu Anado
lu hari9) hemen her tarafta görülür. 

ii)"~,,M rv· lll -y ·.y„)r; ~-
~ .• , .H 

„ ...,\. 

~ekil 77: Juniperus oxycedrus T.- Katran ard1c1; erkck yi~k kozalaki,:tklanm ta~1yan sürgün; er
kek <,:i\:Ck kozalaky1g1 (büyütülmü~); olgun üzümsü kozalaklan ~1yan sürgün; iki stoma 
bandh ignc yaprak. 

(Zohary, 1973) 
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igne yapraklan J. communis'inkilere benzer; gayet sivri, bat1c1 olup sürgün
lere dik bir av1 yapacak bivimde, üvlü vevrel dizilmi~tir. Üst k1s1mlan hafif oluklu
dur, iki tane beyaz stoma band1 vardir (.!. communis'den aymG1 özellik). 

<;ivekleri iki evciklidir. Üzümsü kozalak parlak kahverengi-k1rm1Z1 renkli, 
küre veya yumurta biyiminde, 3-6 puldan olu~mu~tur: 5-11 veya 12-18 mm. yapm
dad1rlar, <j:Ok k1sa saphd1r, ikinsi y!lda olgunla~1r; yogunlukla 3 tohum ta~1r. 

Odununun kuru destilasyonundan bir katran elde edilir. Eskiden Toros Dag
lan ve Bau Anadolu daglannda bulunan köylerde, agacm gövde ve dallan büyük 
küpler i<i:inde yak1l1r ve elde edilen katran süzülerek, insan ve hayvanlarda görülen 
baz1 deri hastaltklannda (uyuz gibi) haricen kullamrm1~(x) . Bugün ic;in Anadolu'da 
Ard1v Katram eldesine rastlanmamaktad1r. Bu katrnnm yerine And1z Katram, <;am 
katram veya Sedir katrnm kullamlmaktad1r. Akdeniz Alp'lerinin eteklerinde, katran 
Ard1cmdan katran elde eden imaläthanelerin kurulduguna dair bilgiler mevcut
tur.(xx). 

19.2. Juniperus communis L.- Adi Ard1y, (Sckil 78) 

<.;ok geni~ bir yay1h~ bölgesine sahip olan bu türün, yüksek boylu agay (15 m. 
ye kadar boylanabilir), yerde süli.inen yall, birkay tepe sürgününe sahip piramidal, 
sütun ~eklinde olmak üzere r,:ok degi~ik habituslan olan cografi alttür, varyete ve 
kültivarlan vard1r. 

Gövde kabugu gri-kahverenginde, önceleri pürüzsi.iz, daha sonralan asma 
t;övdesi gibi boyuna \'.atlakhdir. Yapraklar igne yaprak ~eklinde olup, sürgünle dik 
ay1 te~kil edecek biyimde üvlü i;evrel dizilmi~lerdir. Sert ve Uy k1s1mlan sivri bat1c1 
nlan igne yapraklar 10-15 mm. uzunlukta ve 1-2 mm. geni~liktedir. Üst k1s1mlannda 
uzunlamasma beyaz renkte ve geni~ tek bir stoma band1 görülür. 

Adi Ard1ylar c;ogunlukla iki evciklidir. Üzümsü kozalaklar 6-9 mm. yapmda, 
k1sa bir sap ile sürgüne baghd1r. iki veya üv y1lda olgunla~1r. Birinci y1lm sonbaha
nnda ye~il, ikinci y1lln sonbahannda ise üzeri dumanh, siyah1ms1 bir renk al1r. Her
bir kozalakta 2-3, ender olarak da tek bir tohum bulunur. Tohumlar ü<j: kö~eli, uzun 
yumurtams1 bic;imdedir. 

(x) Tlaytop, T. 1984. Tiirkiyc'dc fl11kilcrl c Tcdavi, !st.Üniv. Yay. No: 3255, istanhul. 

(xx) Dallimorc, W et A.fl. Jackson (rcvisc<l hy S.G. 1 lanison), 1966. J\ 1 landhook. of Coniferae and Ginkgoa
ccac, London 



112 

$ckil 78: Juniperus cnfTll1u"m. n- Erkck r;ir;ck. h· Elilmmin 1i11it, c- ic; taraft.an görünü~ü. d- Pollen 
hücrclcn, c- Di~i r;ir;<-·k surgund1gu. f- Tohum tnmurcugu ilc k<trpdkr bir arada (ömlcki 
karpcl gcrivc kivnhm~). g- Yalay ke~ni . h Ko1...alagm yatay kcsiti, 1 Tohum. k ~ Tohu

mun hoyuna kcsiti, (a- k huyiilülmü~tür). 

Diri k1sm1 san, özodunu ise koyudur. Kere~telik yapa ula~arnad1g1 iyin ancak 

c;:it kaz1g1 olarak ve tomac11tkta kullanthr. Üzümsü kozalaklan "ein" üretimjnde, ol

gunla~m1~ kozalaklanndan elde edilen "Ardl\: Yag1" da tlpta kullanilmaktadlf. 

SABINA SEKSiYONU 

19.3. Juniperusfoetidiss1ma Willd. - Kokulu Ardty, (Sckil 81) 

10-15 m. ye kadar boylanabllen, geny(jginde düzgün gövdC'li ve piramidal te

peye sahip ufak bir agac;:nr. Dallar yukanya dogru yönelmi~tir Gen<; sürgLinler ktsa, 

kalm ve belirgjn biqekilde dört kö~elidir. Yapraklarogu~turuldugunda fena bir ko

ku verir. (Lätincefoetidissima: fena kokulu anlamma gelmektedir, bu nedenle baz1 
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Türk~ kitaplarda bu Ard1y'a "Kokar Ard1y" ad1 verilmi~tir). Yapraklar ktsmen igne 
yaprak ve k1smen de pul yaprak ~eklindedir, igne yapraklar genel olarak sürgüne 
gev~ek bir ~ekilde kapanm1~t1r veya sürgünlerle dar bir a91 yaparlar, uylar sivri, bat1-
c1d1r; pul yapraklar ise yumu11a ~eklinde, Uy k1sm1 sivri, s1rt k1sm1 yavarlaktir; yag 
bezeleri pek belirgin degildir. <;iiyekleri bir veya iki evciklidir. 1-8 mm. 9apmdaki 
üzümsü kozalaklan, k1sa sürgünler ucunda dik durur, siyah, üzeri mavi dumanJ1dir, 
herbir kozalakta l, en 9ok 3 adet, büyük yuvarlak9a ve kirli san renkli tohum bulu
nur. Bazan 3 tohum biriyle kayna~m1~t1r. 

\:Ok dayamkh, ince tekstürlü, kolay i~lenebilen wunJannda ÖZ aytk ktrmt
Ztmtrak kahverengi, diri odun ise sanmtrak beyazd1r, yOk güzel kokuludur (odunu
nun güzel kokulu olmas1 nedeni ile, bu Ard19 türiine, "Kokulu Ardu;" ad1 verilmesi 
daha isabetli olmu~tur). Yapraklannm koyu ye~il olmas1 nedeniyle de köylülür bu 
Ard1c'a "Kara Ard19" demektedirler. 

~ckll 79 : Ard11;:larda odun cninc kcsitlcri : Juniperus ox:ycedrus (Katran Ard1c1) x60; Juniperus ex
celsa (Boylu Ard1y) x200 (sagdaki) (Berkcl Bozkurt-Gökcr'dcn) 
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c .1 !10: J un ''- • i.s e:.celsa. a, olgun üzümsü kozalaklan ta~1yan stirgün; o, stirgün 
( 4x J11yü ~ült ii ~); r, .:rkck ~i~k konlakc1klanrn ~1yan sürgün ~as1 ( 4x büyütillmü~). 

(Dallimore-Jackson, 1966'dcn) 

Kokul~ Ard1<r kendisine cok benzeyen Boylu Arch<r (Boz Ardt<r)'dan kalm ve 
dört kö~eli sürgünJen, uylan sürgur:lerden kalktk, gev~ek kapanrm~ koyu ye~il ve 
<iaha büyük pul yaprak':m; üzümsü kozalaklanrun büyük, iyerisinde ise tohum sa
y1s1r.m az olrnasi, özooununun ~tk k1rrnm kahverenginde ve yok güzel kokulu ol
mas1 ile aynhr. 

\JlKem1zaen ba~k::: Yunanistan daglannda, Amavutluk, Yugoslavya, Suriye 
ve .t- _ ,rr, Yanmadasmda Jgal ol.irak yayllm1~ttr. 
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19.4. Juniperus excelsa Bieb.- Boylu Ard1y, Bozardiy, (Sekil 82) 

15-10 m. boyunda, önceleri piramidal, ya~lamnca yayvanla~an tepeye sahip 
bir orman agac1dir. Antalya'mn Elmalt yöresinde 5 m. boy ve 680 cm. yevre yapan 
fenlerine rastlanm1~ur. Gövde kabuklan kül grisi renklidir, ince ~eritler halinde yat
lakl1d1r. Boz mavi-ye~il pul yapraklan, son derece ince sürgünlere s1k1 bir ~ekilde 

ve ka~tltkh olarak yatmt~Ur. Strtlannda belirgin yag bezeleri vardtr. 

8-12 mm. yapmdaki kozalaklan 4-6 puldan meydana gelrni~tir. iki yllda ol
gunla~ular. Olgun kozalaklan koyu morumtrak-kahverengi veya siyah renklidir ve 
üzerieri yogunlukla dumanlld1r. Herbir kozalakta 4-10 adet kestane ktrm1z1s1 renkli, 

sivri Uyiu küyük tohurnlan vardir (yogunlukla tohumlann sivri uylan, etli kozalak 

pullanm delerek d1~tan fark edilirler). 

<;ok dayarukl1, ince tekstürlü, yOk kaliteli odunlarmda öz odun koyu vi~ne 
yürügü-k1rm1Z1 renklidir. Bu tür Kokulu Ard1y (Juniperusfoetidissima Willd.)'dan 
sürgünlerinin daha ince, yapraklanrun boz mavi-ye~il, kozalak.lanndaki tohum sa

y1smm yOk daha fazla, odunlannm daha az kokulu fakat öz odununun daha koyu 

ren.kli olmas1 ile aynltr. 

Bauda Balkanlar, doguda kuzeydogu ve güneydogu iran olmak üzere Make
donya, Yunanistan adalan, Bulgaristan'm güneyi, Kmm, Küyük Asya, Kafkasya, 

Lübnan, Suriye'nin ve Irak'm bausmda dogal olarak bulunur. 300-3500 metreler 

arasmda dü~ey yay1lt~ gösterir. Ülkemizde, Katran Ard1cmdan (Juniperus oxyced
rus L.) sonra en geni~ yay11I~a sahip olan bu tür kuzey, bau, orta ve güney 
Anadolu'da, özellikle Toros ve Antitoroslar'da kuru ve ta~li yamaylarda teker teker 
veya toplu halde görülür. S1cak ve kurak yerlere dayamk.l1 olmakla beraber, Akde
niz rejyonundaki "Maki" vejetasyonu iryerisinde yer almaz veya yOk nadir bulunur. 
Güney Anadolu'da ve Lübnan'daSedir, Göknar, <;am, baz1 Me~e taksonlan ve kar
de~ tür olan Kokulu Ard1y ile kan~1kltga girer. 

19.5. Juniperus virginiana L.- Kur~un Kalem Ard1c1 

Vatant Kuzey Amerika'nm dogusudur. Kuzeyi Güney Kanada ve Göller 

Bölgesi, dogusu Atlas Okyanus1., ,::üneyi Meksika Körfezi ve Florida, dogusunda 
ise Missisippi nehrinin baus1 0 1 . ,k izere yOk geni~ bir cografi yay1h~a sahiptir ve 

bunun sonucu olarak da yOk d~gi~i!·. toprak tipleri üzerinde bulunur. 
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~ckil 81 : Ya!jh bir ßoylu /\n.lic,:'m govdc~i 
(Foto : K. Browicz) 

12-15 m. boy, 25-60 cm. yap (mak~imum 30 m. boy, 1.20 m. yap) yapabilen, 
dar veya geni~ tepeli bir aga9nr. Gövck kabugu a91k kmmz1mtrak kahverenginde 
olup, dar ~eritler halinde boyuna <;atlakl1 ve litlidir; ya~h aga9lann d1~ kabugu ise kill 
grisi rengindedir. 

1 

Koyu ye~l renkli pul yapraklar, son dereede ince, dört kö~eli sürgünler üze-
rinde, ka~1hkl1 olarak yer aln11~lart11r, biribirinin üzerine s1k1ca kapanm1~t1r, s1rtla
nnda küremsi yag bezele1i bulunur, gen9 agairlarda, hata irok kere ya~h agairlarda, 
uzun-sivri u9lu igne yapraklara (gen<;lik yapraklan) rastlamr. Bu yapraklarda yag 
bezeleri bulunmaz. Bir cinsli iki evcik!j, nadiren bir evciklidirler. Bir y1lda olgunla
~an kozalak küre bi9immde, ba~lang19ca a91k ye~il, olgunla~mca koyu mavi, üzeri 
dumanh ve buguludur. Yumunams1 veya üv kö~eli ve kanats1z tohum 1 veya iki, na
diren daha fazlad1r. Tohumlann vimlenmesi i9in 2 veya 3 y1la ihciya<; vardtr. <;enek 
yaprak say1s1 2'd.ir. 

Keskin kokulu, 9ok dayarnklt, aym zamanda kolay i~lenebilen odunlannm 
parlak vi~ne 9ürügü-kmn1Z1 öz odunlan vardlf; diri odun a<;tk renklidir. 
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~ckil 82 : Boylu J\rd1<,: (Juniperus cxccba)'rnn ya~h hir agac1 vc govdcsi. 

Odunu budakl1 oldugundan, ktsa boy tomruklar halinde kullamlir. Ku~un 
kalem tabletlerinin yap1mmda kullanillr. Aynca, oymac1llkta ve süs e~yalannm ya
p1mmda da degerlendirilmektedir. Bir zamanlar ev yap1m1, telefon diregi, travers 
ve 9ü kaz1g1 olarak 9ok kullamlmt~ ve bu yüzden onnanlar tahrip edilmi~tir. 

TAXACEAE 

Bu familyanm 3 cinsi ve 13 türü vardu. Cinsle1i Torreya (Turnion), Taxus 
ve Austroiaxus'dur. Son eins monotipik (bir türle temsil edilir)'dir. 

Bu familyaya giren taksonlarda igne yapraklar herdem ye~ildir, sürgünlere 
sarmal diz!lrni~tir. c;ogunlugu bir cinsli iki evciklidir (nadiren bir evcikli olanlan 
vard1r). (, iiyekler yapraklann koltugunda teker teker (Torreya'da) veya kü~ük, kü
rcsel ~el-..ilde kurul halindedir (Ta.ws'da). Herbir etamin 2-8 tane c;iiyek tozu torbas1 
ta~1r. Di~i <;ic;ekler tel-..er teker bulunur. Tohurn tomurcugu bir disk üzerine oturmu~ 
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ptup. Jip taraf1nt kircm1tvari dizilmi~ pul yapraklar 9evreler. Tohum etli bir kap91k 

<Ariilus) ik k1 smen veya tamamen örtülmü~tür (Ta.xus'ta k1smen, Torreya'da ta

rn:mH'll l 

20. TAXUS L.: PORSUKLAR (x) 

Dogu Asya, Anadolu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'da dogal ye

ri~cn (yay1l1~ gösteren) 7 türü vardir (Engler, A. ve K. prnntl 1887-1909 "Die Natür

lichen Pflanzenfamilien" Losced.'na göre bir tür ve say1s1z varyetelerdir). 

')ckil 10: ! 11XtLf hacca1a- /\di Por.mk'un LOhum 1.a~1yan sürgw1U (Toh1unlan cll1 anuus \Karc,;1k)'lar
la c,;cvrcknmi~) 

(Foto: K . .lakusz-Polonya) 

(x) llarlow, W.M. cl F S. l li11nr, 1958. Tc"hook of Dcndrology, New York. 
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Govde kabugu kmmz1-violet, kmnlZl-kahverengindedir ve ince pulludur. 

Sürgünler gövdeye düze11siL ~ekilde dizilir. Herdem ye~il yaprak.lar (linear) sürgün

lere r;ok s1rJlt sannal dizilmi~lerdir, fakat <;ok kere 1~1k durumuna göre iki s1rah ta

rakvari görünü~tedir (nadir~n yapraklar kar~1hkltdtr). igne yapraklannda re<;ine ka-

11ah yoktur (Abies, Cephalotaxus'dan bu özelligi ile kolayca aynhr). igne yaprakla

nn üst yüzü koyu ye~il, san-ye~il veya mavi-ye~il renktedir. Alt yüzleri daha ar;1k 

renklidir ve c;;ogunlukla stoma bandlan görülmez (Torreya, Abies (Göknar), Sequ
ow sempervirens, Tsuga'dan bu özelligi ile aynhr). 

Kalkan ~eklinde ve saph etaminlerden 6-14 tanesi küre ~eklide kurul te~kil 

eder. Herbir etaminin alunda da 5-9 adet <;i<;ek tozu torbas1 vardtr. <;i<;ek tozlannda 

(polen) baloncuklar bulunmaz. Sonbaharda olu~ur, tozla~ma ilkbaharda ger\:el<le

~ir. Tohum tomurcugunun mikropilinden <;1kan bir s1v1 damlas1 üzerine konar, döl

lenme sonbaharda olur. 

K1sa sürgünlerin ucunda yer alan di~i vi<;eklerin tek bir arhotrop tohum to

rnurcugu bulunur. Karpel en yok 2 adet olup, yok kü<;üktür (kozalak olu~maz). To

hum kap<,:1k (arillus) ad1 ve1ilen bir etli örtü ile yan yanya <;evrelenmi~tir. Sonradan 

kapy1k (a1illus) ad1 verilen bir etli örtü ile yan yanya <;evrelenmi~tir (Sckil 83). Son

radan kmrnz1 bir renk ahr, genr; sürgünler ve yaprak.larda "taxin" ad1 verilen rehirli 

bi r alkaloid bulundugu halde, karvik zehirsizdir, yenir. Tohum 1 y1lda olgunla~ir 

(Torreya'da 2 yllda). Ku~lar tarafmdan ta~1111r. Odun <;ürügü, nemli yosunlar ve ölü 

örtti üzerinde kolayca c;;imlenir. <;ok yava~ büyür. Gölgeye dayarukl1d1r. Kütük sür-... 
günü verir. Rutubetli ve mineralce zengin ropraklarda yeti~ir. 250-350 ya~mda ol-

gunluk c;;agina en~irler. Makasa gelir, bin;ok eski bahr;elerde ~ekil verilrni~ r;ok gü

zel örnekleri vardtr. 

Sert ve ag.•r odunun san renkte dar bir diri odunu,k ahverengi-larrnm renkte 

ÖZlXiunu vardlf. <;ok gtizel cila tutar, odunundan parke, mobilya, oyuncak yap11Ir. 

Day;mikh ve elascik olan kalm sürgünleri eski <;aglarda yay yap1mmda kullarulrn1~

ur. Bu nedenle <;ok tal1rip edilmi~tir, Polonya'da "koruma"ya almrm~ agar;lardandir 

(bir daltm koparana ~iddetli cezalar verilir). 

Memleketimizin dogal türü Taxus baccata L.'dir. Arnerika'da 3 türü yeti~tir

rnektedir, bunlardan Taxus brevifolia (Pasifik New) ekonomik önem ta~Ir. 
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~ekil 84 : Amt rut.ellginde dcv cüsscli (~p 2 m., boy 17 m.) Yalih btr pon;uk (l'axus baccata L.) aga
c1. Zonguldak, Karabük: Yenicc orrnanlan, Kavakh scrisi, ytikscklik 980 m. 

(Böige Müdürlügü Ar~ivindcn) 
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20.1. Taxus baccata L. - Adi Porsuk, (~ekil 83, 84, 85) 

yogunlukla boylu \:all veya 20 m. ye kadar boylanan Stk dallt, yuvarlakva ve
ya geni§ konik tepeli bir agacrt1r. Gövde kabugu klrm1z1ms1-kahverengi, ince, ya§lI 
fertlerde pul veya §eritler halinde aynllr, soyulur. Gencr sürgünler ye§ildir. igne yap
raklann üst.yüzü koyu ye§il, alt klsnu 2 adet soluk ye§il §erit pek belirgin degildir, 1-

3 cm. uzunlukta, 2-2.5 mm. geni§likte, k1sa saphd1r. 

Avrupa, Kuzey Afrika'run bat1s1, Bau Asya ve Türkiye olmak üzere oldukcra 
geni§ bir dogal yay11I§ alam vard1r. Ülkernizde Karadeniz Bölgesinde, özellikle Ri
ze, Ayanc1k, Yenice (Zonguldak), Karabük, Düzce, Bolu, Demirköy ormanlannda, 
Batt Anadolu'da Kazdagmda, Sultan daglannda, Akdeniz k1y1 ormanlannda, Ha
tay'm Amanos daglannda kü9ük gruplar halinde bulunur. Karabük-Yenice dolay
lannda 60-80 cm. crap, 20 m. boy yapan dolgun gövdeli ·fertlere halen rastlanmakta
d1r. 

Adi Porsuk kirecrr;e zengin, rutubetli ve yan gölgeli yerlerde iyi geli§ir. Yava§ 
büyür, kütük sürgünü olu§turur. 



II. ALTBÖLÜM: ANGiaiPERMAE 
(KAPALI TOHillvlLULAR) 

1- Angiospennae'lerin bundan önce inceledigmiz Gymnospennae'lerden 
ba~ltca fark1, tohumlanmn makrosprofil, yani karpel üzerinde ay1k (y1plak) durum
da bulunmay1p, karpel tarafindan meydana getirilen ve ovaryum admt alan bir mu
hafaza iyinde geli~mesidir. Tohum tomurcugu ovaryumu ancak döllenme sonunda 
tohum haline geldikten sonra terk edebilir. Aym zamanda ovaryum da meyve haline 

ge~er ki, bunun yap1sma bazan eksen de kauhr. 

2- Polen mikropile Gymnospennae'lerde oldugu gibi, dogrudan dogruya 
ula~maz. Önce ovaryumun stigrna denen kabul konagmda yimlenerek polen tübü 
meydana getirir. Polen tübü karpelin dokusuna ge~r ve tohurn tomurcuguna ul~tr. 

\ 

3- Gymnospennae'lerden fark11 olarak Angiospennae'ler yalmz odunsu de-
gil, otsu bitkiler de iyerirler. Gövde yap1s1 odun elemanlan bak1mmdan Gymnos
pennae'lerden daha zengindir ve özellikle trahelerin varhg1 ile belirir. 

4- Angiospennae'lerde gametofit sathas1, Gymnospermae'lere nazaran son 
derecede sadel~mi~, 8 hücreye iktisar euni~tir. Bunlardan biri yurnurta hücresi hali
ne ge~r. 

Angiospennae'ler 2 stmfa aynhrlar : 

1- Monokoti ledonlar (M onocotyledonae) : Tek yenekliler 

2- Dikotiledonlar (Dicotyledonae) : iki ~enekliler 
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Monocotyledonae : Tek <;enekliler 

Genei Özellikleri : 

1- Embriyo tek ryeneklidir, 

2- Bitkiler ryogunlukla otsu, bazan odunsudur, 

3- Gövdenin enine kesitinde iletim demetleri dagmtk dizili~tedir. Demetlerde 
xylem ve phloem arasmda kambiyum yoktur, dolay1s1 ile ikinci büyüme yoktur. 

4- Yapraklan genel olarak sapstz, larnina tarn kenarh ve paralel damarhdtr. 

5- <;iryek halkalan genel olarak 3 par9a11dtr ve paryalar ryogunlukla 5 halka 
üzerinde dizilmi~tir. Kaliks ve korolla yerine ekseriyetle bir perigon bulunur. <;iryek 
formulü : (Galanthus Kardelen) 

P3 + 3 A3 + 3 Ü(3) 

6- Kökler saryak kök tipindedir. Gövdeleri dallanmam1~t1r. 

istisnalan : 

1- Sekonder büyüme Dracaena'da görülür, 

2- Saph yapraklar Smilax ve A/isma'da görülür. 

3- Palmat ve pennat damarlt yapraklar Palmae ve Musaceae'de görülür. 

Dicotyledonae : iki <;enekliler 

Genei Özellikleri : 

mur, 

1- Angiospermae'lerin bu ikinci s1mfmda embriyo iki kotiledonludur. 

2- Bitkiler bir veya ryok y11l1k, otsu veya odunsudurlar, 

3- Gövdede enine kesitte iletim demetleri bir halka üzerinde dizilmi~ bulu-

4- Demetlerde kambiyum vardtr, 
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5- Yapraklan damarlanma ~ekli tüysü (pennat)'d1r, 

6- <;iyek partileri genel olarak 5 yevre üzerinde dizilmi~tir ve her yevrede 5 
parya bulunur. <;ivek fonnulü (Tilia--Ihlamur ivin) : 

Ks Coo As G(5) 

7- Kök ve gövde zengin bir dallanma gösterir. Ana kök genellikle bir kaz1k 
kök ~eklindedir, 

8- Dikotil bitkileriletim demetlerinde bulunan kambiyumdan dolay1 yOk se
ne ya~ayabilirler. Her sene sekonder dokulann ilavesi ile kök ve gövde kalmla~1r. 

9- iletim demetleri kollateraldir. Bazi familyalannda karakteristik olarak bi
kollateral demetlere rastlamr (So/anaceae, Cucurbitaceae). Dagm1k iletim de
metlerine tesadüf edilir (Piperaceae, Berberidaceae). 

10- Yapraklarda lamina vok zengin bir ~ekil degi~ikligi gösterir. Damarlan
ma sistemi genel olarak pennat olmakla beraber, palmat, pedat, veya paralel sistem
lerine de rastlamr. 

11- <;i~kte temel adet 5 olmakla beraber bu say1 degi~iklige ugrayabili r. <;i
yek paryalan ~vrel (siklik) dizili~tedir. Sarmal dizili~ ilksel familyalarda görülür. 

Dicotyledonae s1mfl 3 alt smtfa aynltr : 

1-A~ 

2-Dial~ae 

3-Sym~ 

1.KÖK 

ANGIOSPERMAE'LERDE ORGANLARIN TANITIMI 
(ORGANOGRAFYA) 

Görevi, topraktan su ve su i~risinde erimi~ halde bulunan anorganik madde
lerin almmasma hizmet etmek, aym zamanda bitkilerin toprak üstü organlanmn 
gövdelerini baglamak, aynca yedek besin maddesi depo etmektir. 
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Ba~hca özellikleri, klorofilsiz olmas1, yaprak ve tomurcuk ta~mamas1, rhizo

dennanm stomas1z ve kültikülas1z olmas1d1r. 

Gymnospennae ve dikotil Angiospennae'lerde tohum yimlendikten sonra, 

embriyodaki primer kök (radikula) geli~mesine devam ederek, pozitif geotropizma 

geregi topragm derinliklerine ana kök (kaz1k kök) olarak ula~1r. Bu ana kök ve üze

rinden yikan yan kökler, monokotil Angiosperrnae'lerin aksine, bitkilerin hayatl bo
yunca görevlerine devam ederler. Monokotillerde ise, primer kök bitkinin fidecik 

safhas1nda k1sa bir süre görev yapt1ktan sonra kaybolur, onun yerine hipokotilden 

c;1kan adventif kökler, sac;ak kökler olu~ur. 

Depo kökleri, tutunucu kökler, destek kökleri, özürnleme kökleri, hava kök

leri gibi özel görevler üstlenmi~ kökler bulunmaktad1r. 

2. GÖVDE VE SÜRGÜNLER 

Agar;, boyu en az 5 m., 9ap1 da 10 cm. den a~aga olmayan, dal, sürgün ve yap

raklan n olu~turdugu tcpe tacm1 tek bir güvde ile ta~1yan, her yil r;ap art1m1 yaparak 

kalinla~an. boy büyümesi yaparak boylanan ve dokulanndaki hücrelerin büyük bö

llirnü odunla~m1~ olan uzun ömürlü odunsu bitkilerdir. <;ah ise toprak seviyesinden 

itibaren ayni kalmllkta birc;ok gövdesi bulunan ve fazla boylanmayan, ancak 5 m. ye 

l:ac!ar ula~abilen odunsu bitkilerdir. 

Agac; gövdesinin enine kesiti incelendiginde, d1~tan i<;e dogru d1~ kabuk, i~ 

kabuk (Soymuk), kambiyum, öz odunu dar bir ~erit halinde ku~atan diri odun, 
tnerl...e?de ise r;ogunlukla koyu renkli öz odunu görülür. 

Odunsu bitkilerde gövde, her yil kambiyum faaliyeti ile r;ap art1m1 ayapan, 

yani kalmla~an, toprak seviyesinden yi.ikselmi~ olarak ana ve yan dallar ile sürgün

leri ve bunlar lizerinde yer alan yaprak, c;i<;ek, kozalak veya meyveleri birlikte ta~1-
yan, agac; ve <;alllann tabii ömürleri kadar kahc1 (uzun ömürlü), odunla~m1~ bir or
gand1r. 

Sürgünler agac; ve yal1lann habitusunu (mimari kurulu~unu, genel göriinü

rnünü) olu~turan, üzerinde vejetatif (yapraklan), generatif (c;ic;ek, tohum, kozalak 

ya da meyveleri) veya hem vejetati f hem de generatif organlan ta~1yan, daUann y 

ada gövdelerin gen9lik safüas1d1r. Sürgün sözcügü ile pek fazla y~lanmamt~ gövde 

ve kalln dallar ucundaki birkar; y1ll1k gen<; dallar kastedilir. 

Tomurcuklan bclirgin internodlarla birbirinden aynlmt~, agac; ve 9al1larda 

boy büyümesi saglayan ve uzun ömürlü olan sürgünlere uzun sürgün adt verilir. 
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Buna ka~1hk, intemodlan birkay milimetreyi geymeyen, k1sa ömürlü ve agac1 n 
gövde ve dallannm uzamasmda rolü olmayan, sadece üzerinde vejetatif veya gene
ratif organlan ta~1yan sürgünlerde de k1sa sürgün denir. <;ogunlukla yapraklt agac,:
larda ve baz1 igne yaprakhlarda, kök ve gövdenin yaralanmas1 veya kesilmesi halin
de, daimi dokulara dönü~ü~. paran~imatik karakterdeki canh hücreler bölünerek 
(yara kambiyumu) tomurcuk olu~tururlar. Bu tomurcuklardan olu~an sürgünlere de 
kök sürgünü veya kütük sürgünü ad1 verilir. 

1/./, ,, 

~ekil 85 : Taxus baccata'da odun cninc kcsiti (x 40) (W<'tzlar, 1951) 

3. KABUK 

Kabuk türün kimlik karndir deyimi, kabugun özellikle sürgün ve yapraklan 
ula~1lamayacak kadar boylanm1~ veya sonbahar ve k1~ aylannda yapraklan dökül
mü~ bulunan ya~h agaylann tanmmasmda önemli karakterlerden birisi olmas1 nede
niyle, önemini vurgulamak i<;in söylenmi~tir. 

D1~ kabuk, canl1 iy kabuk ile kambiyumu korumaktad1r. Sekonder kalmla~ma 
yapan odunsu bitkilerde kabuk, geni~ anlamda, kabiyumun d1~ taraf1nda kalan parti
ye verilen isimdir. Kabugun morfolojisinde peridennin önemh rol oynar. Bazi 
agaylarda ilk olu~an periderm uzun y1llar, hatta agacm hayat1 boyunca üzerinde kal-
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maktad1r. Bu tip kabuklarda periderm elemanlanndan fellogen hücreleri radyal 
yönde bölünerek ve büyüyerek iyevresini geni~letmekte ve böylece iyap art1mma 
ayak uydurabilmektedir. Bunun sonucu olarak da, ya~h agaiylann kabuklan düz, 
pürüzsüz ve 9atlaks1zd1r. Bazi agaiylarda ise, ilk olu~an peridermin altmda yeni yeni 
peridermler olu~ur ve önceki peridermlerin iiyeriye baglant1s1 kesilerek, ölürler, iyat
larlar ve sonuiyta kabugun d1~ görünü~ü pullu veya 9atlakl1 olur. 

4. TOMURCUK, (Sekil 86, 87) 

Tomurcuk yapraklan birbiri üzerine s1k1ca kapanm1~ ve intemcxllan uzama
m1~ bir embriyonik sürgündür diye tammland1g1 gibi, sürgünün geniylik devresi ve 
geniy bir sürgünün k1~lama ~eklidir diye de tarif edilmektedir. Yaprak ve iyiiyek parti
leri, intemodlan iyok k1sa olan bir sürgün üzerinde ka~1hkh, sarmal veya iyevrel ola
rak, birbirinin üzerine s1k1 bir ~ekilde kapanm1~ durumdad1r ve iyogunlukla PUL ad1 
verilen matemorfose olmu~ yapraklarla d1~tan örtülerek korunmaktadir. 

Tomurcuklar a~ag1da belirtildigi ~ekilde ü9 ana tipte toplanabilir: 

1- Ba~lang19ta normal olu~mu~. fakat geli~meleri frenlenen ve ancak d1~ar
dan bir etki ile (ömegin yiyek ve sürgünlerin donmas1, sürgünün tepesinin kesilrnesi 
gibi) uyanarak kabuk üzerinde sürebilen uyuyan tomurcuklar veya uyuyan göz
ler, 

2- Agaiy ve 9alllann kök ve gövdelerinde yaralanma sonucu meydana geien 
adventif (änzi) tomurcuklar, 

3- Vejetasyon peryodunun sonuna dogru, normal renk ve büyüklüklerini alan 
ve sürgünlerin üzerinde eins ve türlere göre her zaman degi~meyen bir ~ekilde bir di
:ziLi~ gösteren normal k1~ tomurcuklan. 

Sürgün üzerinde yaprak koltuklannda yer alan tomurcuklara yan durumlu 
veya lateral lomurcuk; tepede yer alanlara terminal tomurcuk ad1 verilir. Pseu
do-Terminal veya yalamc1-terminal tomurcuk ise simpcxlial dallanma gösteren 
baz1 cxlunsu bitkilerde, sürgünlerin ui; k1s1mlanmn kuruyarak, tepeye yakm yan du
rumiu tomurcugun terminal duruma geiymesi ile ortaya 91kar. Özellikle lupla bak1l
d1gnida bu tomurcugun yanmda sürgünün kurumu~ ucu, bir 91kmt1 (mahmuz) ha
linJe kahr. 

Bazi tomurcuklar hem yaprak, hem de 9i9ek partilerini bir arada ta~lflar ki 
bunlara kan~1k tomurcuk ad1 verilir. Tomurcuklar sürgüne dogrudan dogruya otu
rurlar ise saps1z; sürgüne bir sapla baglan1rlar ise saph tomurcuk ad1m ahrlar. 
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~ekil 86: Tomurcuklan sarmal dizilmi~. pseuao-tcrrrnnal tomurcuklu bir sürgün (~ematize): l. <;:ok 
sayida pullu pseudo-cenninal tomurcuk; 2. Kurumu~ U<;: sürgünün izi (mahmuz); 3. Yap
rak sap1 izi; 4. Sürgün üZcrindeki sigiller (bczeler); 5. Yan durumlu tomurcuk; 6. Sürgün 
üzerinde sigilli tüylcr; 7. <;:1plak (pulsu7.) ve saph tomurcuk; 8. Tek pullu tomurcuk; 9. 
Y1lhk sürgün izi; 10. K1sa silrgün ucunda iki pullu tenninal tumurcuk; 11. K1sa sürgün; 
12. Sürgünözü bölmeli; 13. Kulakcudar; 14. Ayarun dip taraf1; 15. Yan damarlar; 16. Dir 
loplu yapragm küt uylu lopu; 17. Loplu yapragm sinus'u (girintisi); 18. Bir i;:ift bcze (sigil) 
~1yan yaprak sapi; 19. Asimetrik (i;:arplk) yapragm dip taraf1; 20. Yaprak ayasnun ucu; 
21. Aya, dilimli di~li; 22. Aya, basit di§li; 23. Aya, tarn kenarh; 24. Aya, <;:ift srrah di~li. 

(Hosic, R.C., 1969'dan degi§tircrck) 
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<;ogunlukla her yaprak koltugunuda bir adet yan durumlu, lateral tomurcuk
lar bulunuyorsa da, bazan bunlann say1s1 ike veya ücre cr1kabilir, bu tip tomurcuklara 
yedek tomurcuk denir. 

Tomurcuklar d1§tan pulla örtülü degilse ~1plak, pulla kaph ise pul say1sma 
göre, tek pullu, ~ift pullu, az say1da pullu, ~ok say1da pullu gibi isimler al!rlar. 

5. Y APRAK, (Sekil 88) 

Genellikle geni~. yass1 ve ye§il bir organ olup, bitkilerde gaz al1~veri~i. trans
pirasyon (terleme) ve fotosentez (özümleme) fonksiyonlan vardir. Sürgünler üze
rinde nodlara bagh olarak aya, sap, taban gibi ü<r k1s1mdan olu~ur. 

Yaprak sap1 (petiyol) klsa veya uzun, ince ya da kalm, silindirik, kö~li veya 
vandan bas1k olabilecegi gibi, tüylü, sigilli veya az-yok üstten boylu boyunca oluklu 
veya yanlardan kanath olabilir. 

Yaprak sapmm olmamas1 veya yok denecek kadar k1sa olmas1 halinde yaprak 
ayas1 silrgüne dogrudan dogruya oturur ki böyle yapraklara saps1z denir. Yaprak 
sap1run sürgüne bagland1g1 yerde, sapm i ki tarafmda bir cri ft zars1 veya yaprak bicri
rninde cr1kmular görülür, bu organlara kulak~1k ad1 verilir. 

Yapraklar normal sürgünler üzerinde a§ag1da belirtildigi §ekilde 4 degi~ik 
tipte dizili§ gösterir : 

1- KAR~ILIKLI (OPPOSIT) : Her nodda kar§1hkl1 bir <rift yaprak bulunur; 

2- <;EVREL (VERTiSiLLAT): Her nodda ü<r veya daha fazla say1da yaprak 
yevrel olarak bulunur; 

3- iKi SIRALI SARMAL (ALMA~LI) : Yaprak sürgün üzerinde iki Slfa bo
yunca ve fakat her noddan bir yaprak cr1kacak §ekilde dizilmi§lerdir; 

4- <;OK SIRALI SARMAL (SPiRAL) : Bir nodda tek yaprak bulunur ve bu
nu izleyen· yapraklar sürgün üzerinde helezoni bir tarzda dizilerek yer al1rlar. 

Birbirini izleyen iki noddaki iki yaprak arasmda eins ve türler iryin her zaman 
degi~meyen bir acr1 vard1r. Sürgünün dairesel izdü§ümü üzerinde olu§an bu ary1lara 
divergens a~1s1 ad1 verilir. Divergens kesirlerle ifade edilir, bu kesrin pay1, ayru hi
zada olup, üst üste geien yapraklan buluncaya kadar sürgün üzerinde katedilen daire 
veya tur adedi; paydas1 ise sürgünü turlama s1rasmda ba§lamlan yaprakla ayru hiza-
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~ekil 87: Tomurcuklan k~1hkh di7ilm~ bir si.lrgiln (~matize): 1. Tcnninal tomurcuk; 2. Lentiscl; 
3. Yan durumlu tomurcuk; 4. Yaprak sap1 izi (üzerinde 3 adct iletirn dcmeti izi; 5. Yilhk 
si.lrgiln izi; 6. iki ya~mda sürgiln paryas1; 7. Sürgiln özü; 8. Y..ath tüysü yaprak; 9. Bilc~ik 
(tüysü) yapragm orta daman (rachis); 10. Tüysü yaprag1 olu~turan yaprak91k.lar (tepc 
yaprak91g1 ve yan yaprakyik). 

(Hosie, R.C. 1969'dan) 
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ya gelene kadar rastlanan yaprak adedini gösterir. Ömegin iki Slfah sannal dizili~te 
D : 1/2 : 180 derece, yOk Slfah sarmal dizili~te D : 1/3 : 120 derece veya D : 2/5 : 144 
derecedir. 

1}t!kll 88 : Yaprak :iekilleri : 1 yüreksi, 2 böbreksi, 3 nu1.raks1, 4 oval, 5 eliptik, 6 oksu, 7 z1plons1, 8 

kertikli, 9 tcstere di~li, 10 oymal1, 11 elsi, 12 9ift tüysü (paripennat), 13 tüysü (imparipen-

nat) 

(Demiriz, 1966'ya göre Schmeil-Seybold) 

Bir sap üzerinde tek olarak bulunan yapraklara basit (yalm-sade);; aya par
~alanarak ayn ayn bölümlere (yapraky1klara) aynlm1~ ise bu tip yapraklara da bile

~ik veya tüysü (pennat) yaprak denir. Tüysü yaprakta orta damar rachis adlru al.Ir. 

Rachise baglanan birimlere (bölümlere) yaprakc;1k denir. Yaprakrr1klann koltu

gunda hirrbir zaman tomurcuk bulunamayacag1 iyin, basit yapraktan kolayllkla ayn

labilir. Bile~ik yaprakta en urrtaki yaprak91k tek ise tek tüysü, yift ise c;ift tüysü te
rimleri kullan1hr. Tüysü yapraktaki yaprakrr1klar da ikinci veya ü<rüncü derecede 

yaprakrr1klara bölünmü~ olabilir, bunlara kath tüysü adt verilir. 
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Yaprak ayasmm §ekline göre degi§ik isimler kullamlmaktadtr : 

ASIKULAR ignemsi 
FILIFORM ipliksi OBLANSEOLAT: Ters m1zraks1 

LINEAR ~eritsi KORD AT Yüreksi 
OVAT Yumurtamst OBKORDAT Ters yüreksi 

OBOVAT Ters yumurtamst RENIFORM Böbreksi 

OBLONG Eliptik ROTUNDAT Geni§ eliptik 
ORBIKULAR Dairemsi ROMBIK Baklava dilirni 

§eklinde 
FALKAT Orakst DELTAT Deltams1, 

üygen §eklinde 
SPATULAT Spatill §eklinde SAGITAT Ztpkm, ok 

§eklinde 
ENSIFORM K1lry ~eklinde LABELLAT (FLABELLAT): 

PANDURAT Keman §eklinde Yelpaze veya fi1 kulag1 §eklinde 

LANSEOLAT M1zraks1 SUBULAT Biz §eklinde 

HAST AT Ok ~eklinde 
Yaprak kenan da ~ekline göre isimler ahr : 
INTEGER Düz veya tarn kenarhKRENAT Oymalt veya 

dilimli di§li 

DENT AT Di~li BISERRA T <;ift strah di§li 

SERRAT Testere di§li UNDULAT Dalgah 
Aya kenanrun az veya yok girintiler halinde aya iyine dogru girmesiyle parya

lanrm~ olan yapraga loplu yaprak, Ioplar arasmdaki girlntilere de sinus adt verilir. 

Yapragm ucu veya tepesini tammlamak iyin kullamlan terimler ise : 

AKUT 
ROTUNDAT 
OBTUS 

TRUNKAT 

Sivri 
Yuvarlak 
Küt 

Küt veya kesik 

EMARGINAT 

AKUMINAT 
ARISTAT 
SUBULAT 

Kertikli 
Damla uylu 
KtlytkSt UylU 

Biz Uylu 

Y aprak tabaru yoguruukla simetriktir, fakat bazl eins ve türlerde ayarun bir yans1 
digerine göre daha uzun veya daha dardtr, böyle yapraklara ~rp1k ya da asimetrik 
yaprak denir. Ayanm dip ktsmt (sapa yakm k1sm1) iyin kullamlan terimler: 



KUNEAT 
KORDAT 

ROTUNDAT 

Kama ~eklinde 
Yürek ~eklinde 

Yuvarlakc;;a 

TRUNKAT 
AURIKULAT 

RENIFORM 
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Kesik 
Kulak memesi 
~eklinde 

Böbrek 
~eklinde 

Sürgünlerden aynlan iletim demetleri yaprak sap1 yoluyla J ,•orak ayasma 
ula~1r ve aya yönünde az veya yOk sert, belirgin 91kmt1lar halinde göze 'r·1rparlar ve 
c;;e~itli ~ekillerde dag1:~-ak, farkll yap1da damarlanma gösterirler. Yapragm •Htasm
dan c;ogunlukla bir ana damar veya orta damar gec;er. Ve bundan da ikinci, üi;;üncü 
veya dördüncü derecedeki yan damarlar aynllr. En c;ok rastlanan damarlanma ~ekil
leri a~ag1daki gruplar alt1nda toplamr : 

1- Gymnospermae'lerin baz1 cinslerinde oldugu gibi, yapraklar daralm1~ 1gne 
veya pul yaprak halini alm1~ttr. Bu tip yapraklann ortasinda tek bir damar görülür. 
Buna basit damarh denir. 

2- ikinci tip darnarlanmada, orta damar mevcud degildir ve damarlar daima 
iki kola aynlm1~t1r, buna c;atals1 (dikotomik) damarlanma ad1 verilir. 

3- Monokotillerde orta damar egemen durumdad1r, yan damarlar yaprak aya
s1mn tabamndan ucuna dogru, orta damara paralel uzamrlar; enine damarc1klarla 
birbirine baglt, kapall bir sistem olu~tururlar ki bu tip damarlanma Paraleldir. 

4- Dikotillerin hemen tümünde ags1 veya ac;1k damarlanma ~ekli görülür. 
Ona damar egemen durumdad1r, üzerinden 91kan yan damarlar ikinci ve üvüncü de
recedeki damarlar ayamn ic;ine ag gibi dagllarak darnar adac1klan olu~tururlar ve 
genellikle serbest (av1k), kör bir uirla sonu<;lamrlar. Ags1 damarlanma iki ~ekilde 
görülür: Eger ortadaki tek damardan tüysü bi<;imde c;1kan damarlara aynlarak, ags1 
bir yap1 olu~turuyorsa 1~msal damarlanma'dan söz edilir. 

Yaprak ay<b inm al: ve üst yüzünde tüyler bulunmaz ise c;1plak terimi k.llllam
llr. Aya tüylü ise s1k, seyr k, k1sa, uzun, yumu~ak, ipeksi, sert, k1ls1, dik, yattk, ba
sit,dalh, y1ld1z ~eklinde, .. e<;e gibi, parnuksu tüylü gibi kelimelerle nitelendirilir. 
Aya kü9ük, sert,sivri 91k1r: 1larile kapl1 ise pürüzlü (skabrus); 91kmt1 veya gömülü 
olarak yag ve reyine cepleri 1sigiller) ta~1yorsa glandular ; mum tabakas1 ile kaph ve 
mavimsi-ye~il renkli ise gi, •1cus gibi isimler :il1r. 
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~ekil 89 : Angiospermlerde yiyek diyagramlan ve yiyekler: l. Dikotil yiyek diyagram1; 2. Dikotil yiyegin üstten görünü~ü; 3. Monokotil yiyek di
yagram1; 4. Monokotil yiyegin üstten görünü~ü; 5 ve 6 Pistil; 7, 8, Etaminler; 12, Üst durumlu; 13. Alt durumlu; 14. Orta durumlu ovar-
yumlar; 15, 16, Zigomorf yiyekler. (Demiriz, 1966'a göre, Boas-Dunzlnger'den) 

w 
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6. <;i<;EK 

<;icyek e~eysel üremeye hizmet ii;:in yapraklan degi~ime ugram1~ (metamor
foze olmu~) bir k1sa sürgündür. Her cyicyek bir yapragm koltugundan cy1kar, fakat bu 
yaprak normal yapraklar gibi degil, daha c;:ok pul ~eklinde olup, baz1 bitkilerde iyice 
körelmi~tir. Bu yapraklara brahte denir. Brahtenin koltugundan cy1kan ve ucunda 
9i9ek ta~1yan dala ~i~ek sap1 (pedisel) denir. Bu sapm tepe k1sm1 cyogunlukla geni~
leyerek ~i~ek tablas1 (reseptakulum) olu~turur. <;icyegin bütün partileri bu tabla 
üzerinde sarmal veya halka ~eklinde dizilirler CSckil 90). 

Bir Angiospermae c;:ic;:egi d1~tan i<;e dogru daireler olu~turacak ~ekilde (icy iye 
e~ daire üzerinde) dizilmi~ ~u k1s1mlardan meydana gelir: 

1- <;i<;EK ÖRTÜSÜ (PERiANT) : <;ii;:egin en d1~ k1smm1 olu~turur, görevi icy 
k1s1mlardaki erkek ve di~i organlan korumak ve döllenmeyi saglayan böcekleri 
kendisine cyekmektir. Örtü yapraklan ya birbirine benzer, yani tek örtü halindedir 
veya birbirinden farkhdtr, i;:ift örtü olu~tururlar. Periant tek örtüden ibaret ise peri
gon ad1m ahr, herbir perigon yapragm tepal denir. Periant cyift ise, dt~taki örtüye ~a
nak (kaliks), i;:anagm herbir yapragma ~anak yaprak (sepa[); icyteki örtüye ta~ 
(korolla) ve tacm herbir yapragma ta~ yaprak (petal) denir. Petaller genellikle de
gi~ik renklerde olurlar. Tepal, sepal, petaller birle~ik degiUer ise koripetal, kori se
pal, koritepal; klsmen veya tamamen birle~rni~lerise sinpetal, sinsepal, sintepal 
adlanm altrlar. 

2- ERKEK ORGANLAR (ANDROKEUM) : <;icyek örtüsünden sonraki 
üc;:üncü ve dördüncü halka üzerinde yer alan etamin (erkek organ)'lerin tümüne bir
den androkeum denir. Bir etamin, filament ve anterden olu~maktadtr. Tipik bir an
terde iki teka ve herbir tekada da iki cyic;:ek tozu torbas1 (polen kesesi) bulunur. 

3- Di~i ORGANLAR (GINEKEUM) : Angiospermae c;:icyeginin en icy daire
sinde yer alan k1s1m pistillerdir. Bir pistil bir ya da yok say1da karpelin yan kenarlan 
ile kapanarak ve kayna~arak olu~turdugu, Stigma, Stilus ve ovaryum gibi Üy kls1m
dan olu~an bir organdir. Tek karpelden olu~an pistil apokarp, iki veya daha fazla sa
y1da karpelin olu~turdugu pistil de SINKARP'd1r. Karpellerin kenarlannm birle~me 
hatuna karin diki§ hatt1, iletim demetlerini ta~1yan orta damanna da s1rt darnar 
hatt1 denir. 

Tohum taslaklan (tohum tomurcuklan) ovaryum icyerisinde, karpellerin ke
nan üzerinde plasenta denilen bir dokuya baghdirlar. 
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<;i~ek Diyagram1 ve <;i~ek Formülü : Bir yi<regin ~eklini ve klsunlanm bir düzlem 
üzerinde gösteren ~ekle diyagram denir. yiyek diyagrarm, bir yiyegin d1~tan iye 
dogru hangi k1smtlardan meydana geldigini gösterir ve bu k1S1mlann say1s1, serbest 
veya bile~k olu~lan, simetri durumlan hakkmda bilgi verir. <;iyek formülü, örne
gin: bir dikotil Angiospermae olan Arbutus (Kocayemi~) yiyegi iyin 
K_sC(5)A5G(5); monokotil olanAsphodelus (<;iri~otu) iyin P3+3A3+ß(3) ~eklinde 

yaz1hr. Bir yiyegin d1~tan i<re dogru kaliks (K), korolla (C), androkeum (A), gineke
um (G) gibi k1s1mlan, kimya formüllerini andmr biyimde half ve rakamlar kullam
larak ifade edilir. Her harfin altma ilgili yiyek klsmmm parya adedi yaz1hr ve bu par
yalar birle~ikse, bu say1 parantez iyine altrur. Ovaryumun alt veya üst durumlu olu
~unu gösterrnek iyin harfin alt veya üstüne bir yatay yizgi koymak gerekir. Ovaryum 
orta durumlu ise karpel say1s1 yizilmeden yaz1hr <Sekil 89). 

<;i~eklerde Simetri Durumu : Bir 0<rek her dogrultuda geyirilecek eksen ile iki si
metrik k1sma aynlabiliyorsa bu gibi yi<reklere aktinomorf veya polisimetrik, an
cak belli bir yerinden gevirilecek bireksen ile iki e~it paryaya aynlabiliyorsa zigo
morf veya monosimetrik yiyek, iki ekesene göre simetrik olan 0<rege bilateral, si
metrisi bulunmayan yiyeklere de asimetrik vi<rek ad1 verilir <Sekil 89). 

<;i~eklerde E§eylik Dag1hm1 : Erkek ve di~i organlan bir arada bulunan 0vekler er
di~i veya erselik (Hermafrodit); erkek ve di~ organlardan yalmz birini ta~1yanlara 
da bir e~eyli (veya bir cinsli) yiyek denir. Erkek ve di~i ~i<rekler aym bitkinin ayn ayn 
dallannda yer al1rsa (ömegin Quercus Betu/a, Abies, Pinus gibi) bu bitkilere bir 
evcikli, eger di~i ve erkek yiyekler ayn ayn agaylar üzerinde bulunursa bunlara da 
lki evcikli bitldler denir (ömegin Taxus, Salix, Populus gibi). Bazi bitkilerde erse
tik ve bir e~eyli, yani erkek ve di~ yiyekler bulunabilir, bunlara poligam bitkiler de
nir (ömegin Fraxinus, Acer gibi). 

7. <;i<;EK KURULLARI '(INFLORESCENCE) 

<;ivekler ya sürgünler üzerinde teker teker veya dallanm1~ bir eksen üzirende 
biryok yiyek bir arada toplu halde bulunurlar. Bu toplu duruma, ~i~ek kurulu veya 
inflorescence denir. <;i<rek kurullan : 

A- Basit ve bi' .~1k 'f>' r 

B- Dallanma tarzmm moriopWi 11 • t!.1 simpodial olmasma göre rasemoz ve 
simoz olarak s1111tlandmlabilir. 
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Sekil 90: Dir Angiospermyir;:eginin hoyuna kesit 

~emas1 : i;: yii;:ek ekseni, id ilerim demet

leri, nk nektaryum, p periant (i;:ii;:ek ör

tüsü), f filarncnt, a anter, oy karpelin 

mcydana getircligi ovaryum r;:eperi, ob 

ovaryum bo~lugu, s stilus, st stigma, po 

i;:imlenmi~ polen taneleri, fu anatrop 

tohum taslagmm funikulusu, nu nusel

lus, i integumcntlcr, m mikropil, ck 

cmbriyo kesesi, y yumurta hücrcsi, si 

sinergidlcr, es cmbriyo kescsi sekon

der nukleusu halindc birle~cn kutup 

hücrclcri, an antipodlar, f ve a: stamcn; 

siyah olarak göstcrilcn ovaryum bo~lu

gunun iyindc kalan klslffi : tohum tasla

g1 (SACIIS'a göre; RAUlfdan). 

Sekil 91 : <;ic;ck kurullan: a, basit salkim; b, basit b~; c, koyan; d, basit ~emsiye; e, basit yalanct 

~emsiye; f-g, ~ctk; h, bile~ik ~emsiye, i, bil~ik salkun; j, yelpaz.e; k, orale; 1, dihazyum; 

m , plelohazyum. (Demiriz, 1966) 
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Rasemoz <;i~ek Kurullari : <;iyek kurulunda monopodial bir dallanma görülür. 
Yani ana eksen büyümege devam eder, yan dallar bu eksenin yanlanndan ytkarlar. 

Ana eksen yan dallardan daha hakim durumda kaltr ($ekil 91). 

a) Yan Eksenleri Dallanmayan Tipler: 

(1) BASiT SALKIM (BASiT RASEMOZ) : Uzamt§ ana eksen üzerinde 
brahtelerin koltugundan saph yiyekler ytkar ($ekil 91, a). 

(2) BA~AK (SPiKA) : Uzam1~ ana eksen üzerinden brahtelerin koltugundan 
saps1z yiyekler ytkar ($ekil 91, b}. 

(3) <;OMAK (SPADIKS) : Ana ekseni kalmla§IDI§ ve etlenmi~ bir ba~akt1r. 

(4) KEDiCiK (AMENTUM) : Ana ekseni a~ag1ya dogru sarkan, ba~ag1 and1-
ran bir basit salk1md1r. 

(5) BASiT ~EMSiYE (BASiT UMBELLA) : Ana ekseni ktsa kalm1~ ve her
biri birer yiyek ta~1yan yan dallar bir noktadan ytkarlar ($ekil 91, d). 

(6) BASiT Y ALANCI ~EMSiYE (BASiT KORIMBUS) : Alt yiyeklerin 

saplan ana eksen seviyesine eri~ir ve dola)'ls1yla bütün yiyekler ~.::msiyede oldugu 
gibi bir düzlemde bulunurlar ($ekil 91, e). 

(7) KÜME<; (KAPITULUM): Kal1nl~mt§ ve ekseriyeJe yiyek tablas1 §ekli
ni almt§ ana eksenin yOk say1da saps1z yiyekleri vardtr ($ek, ' 91, r-g:. 

b) Yan Eksenleri Dallanan Tipler: 

(1) BiLE~iK SALKIM (PANIKULA): Yan eksenler'. dallanm;~ bir salk1m
dlf ($ekil 91, i). 

(2) BiLE~iK ~EMSiYE (BiLE~iK UMBELLA): Yan eksenleri c ::il .anar1 bir 
yalanc1 §emsiyedir ($ekil 91, m). 

Simoz <;i~ek Kurullar1: <;iyek kurullannda simpodial bir dallanma sisterni vardtr. 
Ana eksenin büyümesi devamh degildir. Bu eksen bir yiyekle sonuylarup, olgunlu

ga kavu§tuktan sonra, alttaki en yakm dal ana ekseni yana iter, ana dal görevini üze
rine al1r. Burada egemen bir ana eksen yoktur, daima yan dallar s1ras1 ile ana eksen 
durumuna geyerler ($ekil 91). 

(1) MONOHAZYUM: Bu tipte dallanma tek yan dalda devam eder. 
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(2) DiHAZYOM : Ka~1hkh duran ayru dereceden iki yan dalm dallanmaya 
devam etrnesi ile olu§an simoz yiyek kuruludur (~ekil 91, 1). 

(3) PLEIOKAZYUM : ikiden fazla ayru dereceden yan dalm aym ncxidan yl
karak dallanmaya devam etmesi durumudur. 

8. TOZLASMA 

Polen tanelerinin stigma üzerine ta§mmasma tozla~ma denir. Bu olay döl
lenme olaymm meydana gelebilmesi is:in ilk kademedir. Polen taneleri degi§ik yol
larla Stigma üzerine gelir: 

(1) Poleni rüzgär arac1hg1 ile ta~man bitkilere anemotil (anemogam) bitki
ler denir. <;iyekleri gösteri§siz ve kokusuzdur, stigmalan yük büyük, yüzeyleri ge

ni§lemi~tir, tüysüzdür. 

(2) Poleni böceklerle ta§man bitkilere entomotil (entemogam) bitkiler de- . 
nir. Bu yiyekler böcekleri cezbetmek iyin parlak bir korollaya, kuvvetli bir kokuya 
ve bal bezelerine sahiptirler. 

(3) Poleni ku§lar arac1hg1 ile ta§man bitkilere ornitofil (ornitogram) bitki
ler denir. 

( 4) Polenin bazan memeli hayvanlar, ömegin yarasalar tarafmdan da ta~md1-
g1 bilinmektedir. Ta§mma hayvanlar ile olursa zoogami adm1 al1r. 

(5) Poleni su arac1hg1 ile ta§man bitkilere hidrofil (hidrogram) bitkiler de-
nir. 

9. TOHUM 

Tohum yogunlukla endospermli, döllenmi§ olgun tohum tomurcugudur. En
dosperm tohum iyerisindeki embriyonun olu§umunda gerekli yap1c1 maddelerin de
posu görevini görür. Embriyo genel olarak tohumlann uzun ekseni yönünde ve tarn 
ortasmda yer alir. Her embriyo kök-;ük (radikula), gövdecik (plumula ), 1tenekler 
(kotiledon) olmak üzere Üy ana organdan ibarettir. Kökyük embriyonun mikropile 

bakan hücrelerinden, gövdecik mikropilin aksi tarafmda bulunan hücrelerinden, ye
nekler yan hücrelerden meydana gelir. 

Burada üzerinde duracag1m1z organ kotiledonlardir. Bilindigi gibi, dikotil 
Angiospermae'lerde 2 kotiledon, monokotillerde ise tek kotiledon vard1r. 
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Gyrnnospennae'lerde kotiledon say1S1 2-18 adettir (polikotiledon). <;enekleri top
rak altmda kalan bitkilere hypogeik, ~nekleri toprak üstünde kalanlara da epigeik 
denir. Kotiledonun görevi fidecigin kökvügünü topraga salmast ve ilk yapraklan 
yapmas1 ivin geyen süre i9inde fidecige gerekli enerjiyi saglamakur, yani besin de
posudur. 

10. MEYVE VE MEYVE TiPLERi 

Meyve yan kenarlan ile kaparurn~ bir veya vok say1da karpelden olu~an, to
hum tomurcuklan olgun birer tohum haline gelinceye kadar onu i9erisinde sakla
yan, daha sonra da etrafa yay1lmasma yarayan olu~uma denir. 

Di~ orgamn i9inde tohum tomurcuklan tohuma geli~irken, vivegin ovaryu
mu dt~mda kalan k1s1mlan, yani stigma, stilus, erkek organlar ve vivegin tav ve va
nak yapraklan (9i9ek örtüsü) yogunlukla dökülür; ovaryumun 9eperini olu~turan 
perikap tohumu sarar, i9erisinde korur ve farkhla~arak meyve kabuguna dönü~ür. 
Meyve 9eperi (PERiKARP) dt~andan i~riye dogru ekzokarp-mesokarp-endo
karp olmak üzere üv doku partisine aynltr. 

Biryok hallerde 9]yegin diger par9alanndan bir veya birkavmm meyve olu~u
muna kat1ld1g1 görülür. 

Meyve tipleri vok degi~ktir. En vok görillen tipler gözönünde tutulacak olur
sa, bunlan ü9 grup altmda toplayabiliriz : 

(. Basit (Sade) Meyveler : Tek 9]9ek tek pistilden olu~an meyveler, 
11. Agregat meyveler: Tek vi~k vok pistilden olu~an meyveler, 
III. Bil~ik meyveler : Bir y'iyek kurulundan, vok yi9ek vok pistilden olu~an meyve
Jer. 

I. BASiT MEYVELER : 

1. Etli ve Sulu Meyveler: 
ÜZÜMSÜ MEYVE : Ekzokarp ince bir zar halinde (Üzüm) veya deri gibi sert (Por
takal), mezokarp ve endokarp etlenmi~, homojen veya heterojen tekstürlü, iiy ktsm1 
bölmeli (Limon) veya bölmesiz (Balkabag1) olup, tohurnlar etli ktstm iiyine gömül
mü~tür (Sekil 93). 
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<;EKiRDEKLi SULU MEYVE : Ekzokarp ve mezokarp etlemni§, endokarp odun
la§mt§ttr. tohum odunla§an endokarpm (yekirdek) iyinde yer almt§ttr (Ceviz). 
Y ALANCI ETLi MEYVE : <;iyek tablas1 etlenmi§, meyvenin onasmda kalan kar
peller käg1t gibi ince veya k1kirdak gibi sertle§mi§tir (Elma). 

2. Kuru Meyveler : 
a. A~1lmayan Kuru Meyveler : 

SAMARA: Tek tohumlu, kanatll meyve (Akyaagay). 
AKEN : Tek tohumlu, perikap ile tohurn zan k1srnen kayna§ml§ (Compositae). 
KARYOPSIS : Tek tohumlu, perikarp ince ve tohum zan ile k1smen kayna§mI§ 
(Bugday). 
NUKS (NUS): Tek tohumlu, perikarp az veya yOk kalm, deri gibi sert ve odunla§
mt§ (Kaym) (~ckil 94). 

b. A~llan Kuru Meyveler 

KESELi (FOLiKÜL) MEYVE: Bir veya c;ok tohumlu, tek karpelli, ac;Ilmas1 kann
diki§ hatt1 boyunca olur (Manolya). 
LEGÜMEN (BAKLA) : Bir veya ~k tohumlu, tek karpelli, ac;1lmas1 hem kann-di
kim hem de s1rt-damar hattmdan olur (Yalanc1 Akasya). 
SILIQUA: Bir veya yOk tohumlu, iki karpeJli, bir yalanc1 bölme ile uzunlamasma 

iki bölmeye aynlmt§, olgunla§mca iki birle§me hattl boyunca üye aynhr (Crucife
rae). 
KAPSÜL : Bir veya yok tohumlu, iki veya daha fazla say1da karpelden olu§an mey
vedir. Be§ tipi vardtr : 
• SEPTiSiD KAPSÜL: Meyve uzunlamasma, karpellerin birle§me yerlerinden ac;1-
hr (Orrnan Gülü). 

• LOKOLOSiD KÜPSÜL: Meyve uzunlamasma karpellerin s1rt damar hamndan 
ac;11tr (Kavak). 
• PiKSiD KAPSÜL: Meyve bir kapakla ac;1hr (Anagallis). 
• DENTiSiD KAPS ÜL : Meyve tepe k1smmdan di§lerle ac;1hr (Caryophyllaceae) 
„ PORiSiD KAPSÜL : Meyvedeki tohumlar, perikarp üzerinde ac;1lan c;ok say1daki 
deliklerden dökülür (Ha§ha§). 
AGREGAT MEYVE: Tek c;iyek, c;ok pistilden olu§an meyvelerdir. Etli klSlmlar 
ovaryum degil, c;iyek ekseni, yiyek tablas1 orjinlidir (<;ilek) (~ekil 95). 
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(Kayac1k, 1981). 

$ekil 93 : Üzümsü meyvclcr: 1, K<>bak; 2, Biber; 3. Domat.cs; 4, Üzüm; S, Limon; 6, Kavun; 7, Path-
can; 8, Nar; 9. Portakal (Kayac1k, 1981) 
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Sckil 94: Ay1lmayan Kuru Mcyvclcr : 1, lhlamur; 2, Di~hudak; 3, Aky.1.agay; 4, Mc~c; 5, Gürgcn; 6, 

Karaag;v_;; 7. F1mhk; 8. Kaym; 9, -K(!<;t<'lnc (Kayac1k, 1981) 

Sckil 95 : Agrcgat Mcyvclcr : 1 vc 2, (:ilck; 3 vc 4. Bögurtlcn 
(Kayac1k, 1981) 

Sckil 96 : Bilc~ik (Mürckkcp) Mcyvclcr: 1. Dut; 2. incir; 3. <;mar 
(Kayac1k, 1981) 
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BiLE~iK (MÜREKKEP) MEYVE: Bir yiryek kurulundan ryok ryiryek ryok pistilden 
olu~uriar. Bazi bitkilerde meyveler sürgünlerde teker teker yer ald1g1 halde, baz1la
nnda ise biryogu bir araya gelerek meyve kurulu olu~tururlar. Agregat meyveden 
farkll olarak, herbir pistilin ayn bir yiyek yevresi vard1r (S1gla Agac1) (Sekil 96). 

CASUARINACEAE 

A vustralya ve Pasifik Adalannda dogal yeti~en yakla~1k 5 kadar türü bulunan 
Casuarina adh bir cinsi vard1r. 

Sürgünlere yevrel olarak dizilmi~ olan yapraklar körediginden, asimilasyonu 
ye~il renkli geny sürgünler üzerine alrrn~ur. 

21. CASUARINA L.: DEMiR AGA<;LARI 

<;ir;ekleri teker teker degil, kurullar halindedir. Erkek r;ivekler sürgünlerin 
uylannda ba~ak halinde toplanm1~t1r. Di~i yiyekler yan durumludur. Meyve odun
la~m1~ brahteciklerin iverisinde kalm1~, kanath bir nukstur, bunlann biryogu bir ara
ya gelerek fmd1k büyüklügünde, dag1lmayan bir kozalak olu~tururlar. 

21.1. Casuarina equisetifolia L. - Demir Agac1, (Sckil 97) 

15-20 (-30) m. boy, 40-50 (-90) cm. yap yapabilen, herdem ye~il bir agar;ur. 
Uzaktan igne yaprakh <;amtara benzer. Gövde kabugu boz renkli, pürüzlüdür, göv
de ktvnkhg1 (torsiyon) göze rrarpar. Yapraklar r;ok küyülmü~. pul halini alm1~t1r. 

Ag1r ve yüksek kalorili odunlanndan dolay1 bu agarrlara "Iron Wood"-"De
mir Agac1" denilmektedir. 

Vatan1 Kuzey Avustralya'd1r. 

SALICACEAE<x) 

Bu familyanm Salix, vePopulus ve Chosenia gibi Üy cinsi vard1r bu cinsle
re ait 335 kadar taksonu Kuzey Y anm küresinin 11tman ve soguk bölgelerinde dogal 
topluluklar kurarlar ve geni~ yay11t~ gösterirler. Bazi tropik türleri ise bölgenin dag
ltk kesimlerinde, orman smmna yakm yerlerde bulunurlar. 

(x) Hadow, W.M. et E.S. llarrar, 1968. Tcxtboolc: of Dcndrology, New York. 
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1}ckil 97 : l:.rkek vc,di~i i;:1i;:ck kurullaruu ~1yan Dcmir Agac1 (Casuarina equisetifolia) sürgünü 

Taksonlanndan pek azt odun ürünü baktmmdan önemlidir; as1I önemli gö
revleri, orrnanlann dogal rejenerasyonu, su ve toprak korumas1 ay1smdand1r. Kavak 
ve Sögütlerin cohumJan ~mlenme enerjilerini vok yabuk yitirdiklerinden, rohumla
nn olgunla~1p etrafa dag1lmas1 s1rasmda, yani ilkbahar sonu voya yaz aylannm ba
~mda, ancak topragm nemli veya 1slak kalabildigi smtrh yerlerde yimlenebilirler. 
Biryok türlerin yeti~tirilmeleri yelik veya kök sürgünleri yard1m1 ile daha kolay ola-
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bilmektedir. Türlerin, yukanda sözü edilen vejetatif yolla üretilmeleri, erozyon 

kontrolünde büyük kolayltk saglamaktad1r. 

Saiicaceae familyasma dahil baz1 türlerin birbirinden aynlmas1 ve tamm1 ol

duk9a gü9rür ve türler arasmda az1msanmayacak kadar r;ok dogal hibridleri mevcut

rur. K1~111 yapragm1 döken agar; ve yal1lardir. Yapraklar sürgünlere sannal dizilnli~

tir (birkar; taksonunda kar~1hkhdir), sade veya lopludur. Yaprak saplan r;ogunlukla 

bir veya iki yift beze (sigil) ta~ir. 

Bir cinsli iki evcikli (dioik) olan c;iyekleri teker teker degil, dik duran veya 

a~ag1ya sarkan uzunca bir eksen üzerine yerle~mi~ , bol say1daki yiveklerin olu~tur

dugu "ba~ak" veya "basit salk1m" ~eklindeki kurullar, yani "kedicik" halindedir. 

<;ic;eklerin brahteleri tarn kenarh veya parval1d1r. <;ic;eklerindc perianth yoktu r. Er

kek c;ic;eklerinde etamin say1s1 1-12 (c;ogunlukla 2-5) veya 15-60'd1r. Üst durumlu 

ovaryum 2 (bazan 3-4) karpelli, bir gözlüdür ve stigma c;ogunlukla iki paryal1d1r. 

ic;erisinde say1s1z tohum tornurcugu vard1r. Meyve tek gözlü lokolosid kav;üldür ve 

vogunlukla 2 (nadiren 4) parya halinde ac;1hr. Gayet 1-..ü<;ük olan tohumlJnn dip tara

fmda, uc;masm1 saglayan tüy demetleri bulunur. Tohumlar etrafa say!ld1ktan sonra 

uygun bir r;imlenrne ortam1 bulmazlarsa, birkac; saac ic;ersimle c;imlenme özellikle

rini yitirerek kuruyup ölürler. Uygun r;imlemne orta111111da ise 24 ile 48 saat ic;ersin

de <;i:nlenirler. 

Salix ve Populus cinslerini birbirinden ay1ran baz1 özellikler a~ag1da kar~1 -

la~t1rmail olarak verihrn~ci1 : 

SALIX 

Tomurcuklar tck pullu . 

Surgi.mlcr pscudo-tcmunal 
tomurcuklu (simpodial) 

Yapraklann boyu cnmdcn 
1.5-16 dcfa daha ulun, yapra.k 
saplan k1sa 

Entomogan; <,:i<,:cklcrindc bal bc1,clcri var; 
brahtclcri 1.am kcnarh 

<;ivck kurullan dik ourur 

Perianth bal bc1.csmc dcgi~mi~lir. 

Pistil bir disk üzcrine oturmarn1~ttr. 

Etamin saylSI 1-12 
(i,:ogunlukla 2 -5) 

POPULUS 

Tomun.: uldar c,:ok pul lu, 

Surgunlcr terminal tomurcuklu 
(monopodial) 

(ogw1lukla yaprakJarm lx>yu 
cm 1'.ada.r; yapr'dk saplan uzu11 

J\ncmogam; o;:ii,:cklcri.n<lc bal bczclcri 
yok; brahtclcri hom.t ibigi g1bi parc,:ah 

8 

(ic,:ck kurullan a~ag1ya dogru sarkar 

Perianth bir disk vcya kapc1k'a dcgi~mi~lir. 

Pislil hir disk (vcya kapc1k) 
ii,:crisinc olurmu~lur. 

Etamin say1s1 6 12 
(veyd 12-60) 



Polcnleri trikolpat'dtr. 

Odunlannda öz 1~mlan iki s1rahd1r. 

Durgun sulardan z.arar gönnczlcr, 
kac;mmazlar. 

Sürgünlcrin özü homojcn ve 
cnine kcsitlcri daire ~cklindcdir. 

22. SALIX L. - SÖGÜTLER (x) 

Polcnleri Inapertüre'dir. 

Odunlarmda öz 1~mlan tck srrahdrr. 

Durgun sudan zarar görürlcr, 
kac;mrr lar. 

Sürgünlerin özü bc~ kollu y1ld1z 
~cklindcdir. 
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Salix cinsinin Kuzey Yanmkürenin 11rman ve soguk bölgelerinde, pek az1 da 
tmpiklerin daghk yörelerinde yay1lrn1~ olan yak.la~1k 300 taksonu vard1r. Agacr, boy
lu veya bodur crall halinde, crogunlugu k1~m yaprak döken, ender olarak da herdem 
ye~il kalan odunsu bitkilerdir. 

Tek bi r pul i Je ürtülrnü~ olan tomurcuklar crogunlukla sürgüne yatm1~tir. Sür
günler üzerindeki dizili~leri crok sirah sannal veya birkacr türünde ise ka~1hkhd1r ve 
tepe tomurcuklan pseudotenninal (simpodial)dir. Yapraklar parcralanmam1~, sade
dir ve uzun ~erit halinde veya eliptik yap1dad1r; kenarlan tarn veya bezeli ve ince 
di~li, kaba di~li, dilirnli di~lidir. Genei olarak k1sa saphd1r; crogunlukla kulaks;1klan 
vardir (steril sürgünlerde kulaki;1klar crok daha belirgin olarak görülür). 

Yan durumlu criyek kurullan ba~ak (kedicik) halinde dik dururlar. Bazi türler
de cricrek acrma yapraklanmadan önce, baz1lannda ise aym zamanda olur. Bir cinsli 
iki evcikli ve entornogamd1rlar. Enrornogarn olrnanm sonucu i;icreklerinde, Kavak
lannkinden farkh baz1 degi~iklikler olrnu~tur. Erkek ve di~i cricreklerinde perianth 
yoktur, bal bezelerine degi~tigi sarnlmaktad1r. Brahteler tarn kenarh ve üzeri s1k 
tüylüdür. Erkek crii;eginde etarnin say1s1 1-12 (crogunlukla 2-5) gibi az say1dad1r. 
Bunlann filarnentleri cro~unlukla <>erbest, baz1lannda az veya crok kayna~m1~t1r. 
Üzerleri tüysüz yahutta dip taraflan n:vlüdür. San, larm1Z1 renkli cricrek tozu torbala
n oval veya yuvarlak<;ad1r. Di~i criyekler de dik du ran kedicik halinde kuruUar olu~
tururlar. Herbir di~i criyegin bir brahtesi, bu brahtenin koltugunda 2 karpelden olu~an 
tek gözlü bir pistil, pistilin fazla geli~memi~ iki pars;ah stigmas1 vard1r. Meyve iki 
parcra halinde acr1Ian lokolosid kapsüldür. Ye~il veya esmer renkli tohumlar crok kü
<;üktür, dip taraflannda ucrmaya yarayan tüy demetleri vard1r. 

Sögütleri k1~ durumunda a~ag1daki baz1 morfolojik özellikleri yard1m1 ile ta
mmak mümkün olabilir. Sürgünleri pseudo-terminat tomurcukludur ve tomurcuk~ 
lar tek pu!Judur, sürgüne yatrru~ vaziyettedir. V ~eklindeki yaprak sap1 izleri üzerin-
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~ekil 98 : Türkiyc'nin dogal Sögüt taksonlannda yaprak ~killcri (1) : 1, S. acmophylla; 2, S. triand
ra subsp. triandra; 3, S.t. subsp. bornmülleri; 4, S. pentandroides; 5, S . alba; 6, S. 
apoda; 7 ,S. trabzonica; 8, S. babylonica; 9, S. excelsa; 10, S. fragilis; 11,S. caucasica 

(Flora ofTurkcy, Vot. 7). 

~kil 99: Türkiye'nin dogal Sögüt t.aksonlannda yaprak ~ekilleri (2): l, S. armenorossica; 2, S. 
wilhelmsiana; 3, S. elbursensis; 4, S. amplexicaulis; 5, S. elaeagnos; 6, S. pedicellata; 
7,S. pseudodepressa; 8, S. pseut.lome~wii; 9, S. cinerea; 10, S. caprea; 11, S. aegypti-
aca 

(Flora ofTurkey, vol. 7). 
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de 3 adet iletim demeti izleri bulunur. Sürgün özü homojendir ve enine kesiti daire 
~eklindedir. 

Sögütler gayet kolay kök yapabildiginden, tohurnlan da k.Jsa zamanda vim
lenme özelligini kaybettiginden, üretilrneleri hemen her yerde vejetatif yolla, ~lik
le ve kök sürgünleri ile olur. 

Sögütler 1~1k agavland1r, nem istekleri fazlad1r, dere, nehir ve göl kenarlann
da, sulak 9ay1rhklarda yeti~meyi tercih ederler, durgun sudan zarar görmezler. iklim 
ekstremitelerine ka~1 duyarh degildir. 

Sögütlerin av1k renkli odunlan hafif, kolay yanl1r ve elastikidir. Odun yap1la
n bak1mmdan küvük dag1mk traheli gruba girerler. 

Son y11larda Avrupa'da elde edilen Sögüt klonlan selüloz ve käg1t yapunmda 
harnmadde olarak kullamlmaktad1r. Ülkemizde, orman olmayan yerlerde, 9~itli ta

nm araylan yap11Jr. Yogurt kaplan yap1mmda ve evlerde dö~eme althklan olarak 
faydalamllr. Ülkemizde votkamn destilasyonunda aktif Hu§ kömürü yeririe, Sögüt
lerin aktif kömürü kullarulmt~ttr. Aynca ince dallanndan yapilan kömürleri ressam
lar kullanmaktadtr. 

Kabuklan tanence zengi'n oldugundan, Kuzey Avrupa ülkelerinde, yumu~ak 
eldiven derilerinin hamlanmasmda sepi maddesi olarak kullamlir. Bazi Sögüt tak
sonlanmn esnek olan ince dal ve sürgünlerinden 9e~itli ~ekil ve büyüklükte sepetler 
örülür. 

Ülkemizde, park ve bah~lerde süs bitkisi olarak yeti~tirilen Salk.Jm Sögüt (S. 
babylonica L.), Arapsa91 veya Tirbi~on Sögüdü (S. matsudana Koidz. f. tortuosa 
Rehd.), Altuni Sögat (S. alba L. var. vitelline (L.) Stokes dI§mda, dogal olarak 22 
sögüt türü bulunmaktadu<x.> (~ekil 98, 99). 

22. t . Salix alba L. - Aksögüt, Köy Sögüdü, (~ekil 100, 101) 

30 m. ye kadar ula§abilen boylu aga9 halindedir. Ya~h gövdelerin uzunlama
sina 9atlak11, boz-esmer renkli kabuklan vard1r. Gen9 sürgünler, tomurcuklar ve 
gen9 yapraklann alt yüzleri ipek gibi yumu~ak beyaz tüylerle örtülmü~tür. U9 to
murcugu pseudo-terrninaldir. Tomurcuklar sarmal dizilmi~lerdir, kü9ük, yandan 
bas1k, sivri uvlu ve hafif tüylüdürler. Sürgünler olduk9a ince, ba~lang1vta av1k zey
tuni y~il ve tüylüyken, daha sonralan tüyler dökülür, a91k kahve, kirli koyu kahve
rengine dönü~ür, esnek (elastiki)dir, kolay kmlrnazlar, gevrek degildir. Yapraklan 
dar-rn1zrak veya ~erit halindedir (6-10 x 1-3 cm.), en geni~ yeri ortaya rastlar, sapa 

(X) Skvomsov, A.K., J.R. E<lmondson, 1982-Thc Genus Salix L , m Davis' Flora of Turkey and the Aagean 

lslands, Vol. VTI, pp. 694-716, Edinburgh. 
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~ekil 100: Sa/ix alha - /\k Sögüt; /\, ~ürgim; B, tomurcugun ön<lcn (büyütülmü~) görünümü; C, to

rnurcugun yan<lan görimümü; D, yaprak; E, crkck yiyck kurulu; F, crkck yi~k, öndcn 

(hüyütülmü~); G, crkck yiyck, yan<lan (hüyütülmü~); II, crkck i.;ii.;cklc hal bczcsi (büyü

tülmü~); 1, <li~i i.;iyck kurulu (di~i kcdicik); J, <li~i r,:i~k (büyütülmü~); x S. ruhens viridis; 
K, crkck kc<licik; L, crkck <;:i~k (hüyiilülmü~); M, crkck i.;ii.;ck (büyütülmü~). 

(Laidlaw, 1960) 

Sekil 101 : Salix alba L. /\tarürK J\f001"•w„,_ 

(Foto: Yalt1nk) 
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ve uca dogru sivrile~ir, kenarlan yok ince di~lidir, önceleri her iki yüzü de tüylüdür, 
daha sonra üst yüzündekiler dökülür, ayanm alt yüzündeki tüyler ütülenmi~ gibi yat
m1~t1r. Yaprak sap1 6-12 mm. uzunluktad1r. Sapm sürgün üzerindeki izi geni~ "V" 
~eklindedir ve üzerinde 3 iletim demeti izi vard1r. 

Aksögüt geni~ cografi yay11t~a sahiptir. Tüm Avrupa (ekstrem kuzey hari9), 
Kuzey Satt Afrika, Güney, Bau ve Orta Asya ve Bau Sibirya'da yaytlm1~t1r. Ülke
mizde hemen her tarafta, nehir ve dere kenarlannda, 9ay1rltklarda ve sulak yerlerde 
9ok görülür. Aynca köylüler tarla, bag ve bah9e kenarlannda yeti~tirirler. 

Tepeleri "tetar" usulü ile belirli peryodlarda kesilerek faydalamltr. Bu neden
le bu Sögüde "Köy Sögüdü" ad1 da verilir. 

Aksögüdün bir varyetesi yOk güzel bir süs bitkisidir: S. alba vitellina (L.) 
Stokes - San Sögüt: ingiliz literatürüne (Laidlaw, 1960) Altm Sögüt (Golden Wil
low) olarak ger;mi~ olan bu Sögüt varyetesinde, sürgünler portakal sans1 renktedir, 
y1plakt1r. Yapraklanmn alt yüzü gri-boz ye~il ve 91plakttr. 20 m. ye kadar boylamr. 
Elastiki oldugu iyin genr; sürgi!nleri "bag" olarak kullaml1r. San Sögüt Avrupa'da, 
parklarda süs bitkisi olarak yeti~tirilmektedir. 

22.2. Salix excelsa J.F. Gmelin - Boylu Sögüt 

10-30 m. ye kadar boylanabilen bir agayttr. Aksögüt ile kan~urllrsa da, ondan 
sürgün ve dallanmn daha kahn ve daha gevrek, tomurcuklann sivri yumurta bi9i

minde olup, s1rt k1smmm ~i~kin olmas1 va yapraklannm r;1plak olmas1 ile aytrt edile
bilir. 

Suriye'nin bat1s1, Irak'm J...'Uzeyi, iran, Afganistan, Pakistan, Kafkasya, <;in'in 
baus1 (Ka~gar Daglan) bu türün cografi yay1h~ sahas1d1r. Ülkemizde Kuzeybatt ile 
iy Anadolu'da, dere kenarlannda görülür. Deniz seviyesinden 1700 m. yükseklige 
kadar r;1kar (Mu~: Varto'nun 5 km. dogusu, 1700 m.). 

23. PO PUL US L. - KA V AKLAR (x) 

Populus cinsinin Kuzey Yanm küresinde, Kuzey Afrika'dan Arktik bölgeye 
kadar Kuzey Amerika, A vrupa ve Asya'da yay1lm1~ bulunan yakla~1k 35 türü bulun
maktad1r. 

Hemen bütün taksonlan aga9 halinde bulunan, bir cinsli iki evcikli odunsu 
bitkilerdir. Terminal tomurcuklu (monopodial) veya ender olarak pseudo-terrninal 

(x) Jlarlow, W.M. et E.S. l!arrar, 1958. Tcxtbook of Dcndrology, 4. cdition, New York. 

llos1c, R.G., 1969. Native Trces of Canada, Canadian Forest Service, Dept. of Fishe.ics and Forestry, 
Ottowa. 
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(Popuius euphratica Oliv.) tomurcukludurlar ve sürgünlere yOk StralI sannal dizil
mi~lerdir. Tomurcuklar ~it büyükJükte olmayan, yOk say1da pullarla örtülmü~tür 
ve aynca baz1 taksonlannda, yap1~kan bir madde ile s1varum~t1r. Uzun ve k1sa sür
günleri belirgindir. Sürgünlerin ~ kollu y1ld1z ~eklinde özü vard1r. <;ogunlukla 
uzun saph olan yapraklan üygen, elips, yumurta-yürek biyiminde, loplu veya dar ~e
rit halinde olmak üzere degi~ik fonnlarda ve boyunad1rlar. Yaprak ayasmm kenar
lan tarn, kaba veya ince di~lidir veya dilimli di~lidir. Kulaky1klar dikkati vekecek ~e
kilde büyüktür. Yaprak saplan yandan bas1k, dört kö~e veya silindiriktir. 

iki evcikli vivekleri anemogamdu. Kavaklann da vivekleri tek degil, biryogu 
bir araya gelerek "kedicik" durumunda kurullar olu~tururlar; erkek ve di~i vivek ku
rullan, Sögütlerden farklt olarak a~ag1ya sarkarlar. 

Giveklerin av1lmas1 her zaman yapraklanmadan önce olur. Brahteleri düz de
gil, horoz ibigi gibi, di~li veya parplanm1~t1r, ylplak veya üzerleri tüylü, kirpiklidir. 
Periyant yapraklanmn degi~mesi ile olu~tugu kabul edilen kadeh (kapy1k) bivimin
deki bir olu~um erkek ve di~i yiyegi iverisine alm1~t1r. Erkek yiyegin etamin say1s1 6-
12 veya 12-60 arasmda degi~ir. 2,3 ender olarak da 4 karpelden olu~an ovaryumun 
üzeri yogunlukla tüysüzdür. Anemogam olmanm sonucu, rüzgärlarla ta~man vivek 
tozlanm yakalayabilmek ivin yogunlukla 2, ender olarak da 3 ve 4 parya11 stigma. 
Sögütlerin aksine, yOk geli~mi~tir, 2, bazan da 3 veya 4 paryaya aynlan meyveleri lo
kolosid kapsüldür. iversinde say1s1z küvük tohurnlan ta~Ir. Sögüt tohumlannda ol
dugu gibi, bunlarda da pamuksu tüy demetleri vard1r; bunlar tohumlann uymalanm 
ve uzak mesafelere ta~mmalanm saglarlar (Sckil 102). 

\ 

Kavaklan k1~ durumunda ~ag1daki baz1 morfolojik özellikleri yard1m1 ile ta-
mmak mümkün olabilir : 

Sürgünler terminal tomurcukludur; tomurcuklar vok say1da tomurcuk pulu 
ite örtülmü~lerdir ve yogunlukla sürgünle avt yaparlar; üygenimsi veya eliptik ~ekil
deki yaprak sapt izleri üzerinde 3 adet iletil demeti izleri bulunur; sürgün özü homo
jendir ve enine kesitte be~ kollu y1ld1z ~eklindedir. 

Kavaklar tohumla üretilebilirse de, yimlenme özelliklerini yabuk yitirdikle
rinden, bunlar da Sögütler gibi vejetatif olarak velik yolu ile yogalt1hrlar. Sürgün 
verme özellikleri fazladir. l~tk agaylandir, htzh büyürler; akarsu kenarlannda ve 
dolma arazide iyi geli~rler. Durgun sulu yerlerde, agir topraklarda iyi geli~e gös
teremezler. Geneide s1g bir kök sisterni kurarlar. 
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$ekil 102 : Populus nigra - Karakavak : A, LOmurcuklu dal, sürgün; B, crkek i;:i~k kurullanm (kedi
ciklcri) lrui•Yan sürgün; C, crkck i;:i~k; D, erkck i;:ii;:ek diyagram1; E, di~i i;:ir,:ek kurullanru 
(kcdiciklcri) ta~1yan sürgün; r:, di~i yi~kler; G, dil;i i;:i~kte boyuna kesit; H, di~i yi~k di
yagram1; I, mcyvc kurullanm lruiJYan sürgün; J, kapsül mcyve (lokolosid); K, tohum. 

(Yakar-Aydm, 1982) 
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~<'kil 103: Pnpulus odunu cninc kcsi li (x!OO). 

(Wetzlar, 1951) 

Odun yap1lan bak1mmdan "küyük, dagmtk traheli" gruba girerler (Scki l 103). 
Hafif ve yumu~ak olan odunlan kolay i~lenir. Bugün selüloz ve kiig1t endüstrisinin 
k1ymetli hammaddesini olu~tururlar. Kaltn yapli kavaklar genellikle kaplarna ve 
komrpläk endüstrisin<le degerlendirilmektedir. Kibrityap1mmda (gerek 9öp, gerek
se kuru olarak) Kavak odunu kullamlrnaktad1r. Takma kol, bacak yap1rninda (pro
tez), Jhlamur odunu yamnda Kavak da önemli bir yer a!tr. Aynca tersirnat masal:m, 
ambalaj sand1klan, kuru maddeler i9in ftyllar ile suma ve yonga-lif levhalanrnn ya
p1mmda Kavak odunlan geni ~ öl9üde kullarulmaktad1r. 

23 .1. Populus alba L. - Akkavak (x). (Sckil 105) 

30-40 m. ye kadar boylanabilen, kalln dalh, geni~ tepeli bir aga9t1r. Beyaz 
parlak kabuklan uzun seneler gövde üzerinde 9atlamadan kahr. Ya~ll gövdelerin 
dip k1s1mlan pulludur. Kabuk üzerinde büyük baklava dilimi bi9iminde koyu renkli 
lentiseller bulunur. Tomurcuklar yap1~kan degildir. Tomurcuklar sürgünlere sar
mal dizilmi~tir, hakiki terminal tomurcukludur. 

-------------
(x) Yallmk, F„ 198 1-Dcndro10;1, 1.U. Or r:ak. Yaym No 299, Istanbul. 
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Sürgünlere göre yapraklar farkltl1k gösterir. Uzun sürgünler üzerindelci yap

raklar 3-5 (-7) paryalt Joplu, kenarlan düzensiz di~li olup, alt yüzü keye gibi beyaz 

tüylüdür, tüyler dökülmez; k1sa sürgünler üzerinde yer alan yapraklar ise daha kü

vük (2.5-6 x 3.5-8 cm.), dairesel veya geni~ eliptik olup, kenarlan düzensiz dilimli 

di~lidir, yaprak gens:ken beyaz tüylüdür, tüyler daha sonra dökülür, s:1plakla~1r, an

cak ayarnn alt yüzü gümü~i renkte kaltr. Yaprak sap1 silindiriktir, üzeri hafif tüylü

dür. 

Nehir kenarlannda, dolma arazide, orrnan iyi as:1khklarda görülür. Kök sür

günü verrne özelligi gösteri r. Kuzey Atiika, Orta ve Güney A vrupa, Orta ve Güney 

Rusya, Güney Bau Sibirya'da genel yay1l1~ gösterir. Ülkemizde Kuzey, Bau, Güney 

ve is: Anadolu'da ve Trakya'da görülmekle beraber, halk tarafmdan park ve bahs:e

lerde süs bitkisi olarak da dikilmekte, yay11!~1 geni~letilmektedir. 

Sckil 104: Populus x cane.1cens - Bo1Kavak : J\, c.:ii;;ck ta~1yan sürgün (gcncratif sürgün); B, yaprak 
tomurcuklan ta~1yan sürgün (vcjctatif sürgün); C, UZlUl sürgünlcr üzcrindc ycr alan yap
rak lardan biri; tcrrninal yaprak (alt yüzü); D, uztm sürgün yapraklanndan, ort.ada ycr alan 
yaprak (all yü1.ü); E, kisa siirgünlcr ütuindc ycr alan yapraklardan biri (all yiizü), crkck 

~ii;;ck kurulu. 
(Laidlaw, 1960) 
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Sckil 105: Populus alha - Akkavak; crkck vc di~i o;:io;:ck kurullan (kcdicikkri) lil~1yan gcncratif slir
günkr: crkck ~io;:ck, di~i yio;:ck vc Lohum ilc yapraklan t.a~1yan vcjct.atif sürgün. 

(Krauset 1960) 

23.2. Populus x canescens (Aiton) Sm.-Boz Kavak 

Akkavak (P. a/ba) ile Titrek Kavak (P. tremu/a)'m bir dogal hibridi olan 

Boz Kavak, ülkemizin biryok bölgelerinde yeti~mektedir. Yaprak ayas1 loplu degil, 

Titrek Kavak yapraklan gibi geni~ yumurta biiyiminde olup, kenarlan belirgin di~li

dir. Buna ka~ll1k, ayamn alt yüzü Akkavak gibi beyaz tüylüdür, fakat tüyler za

manla dökülür, yOk kere bu Kavak hibridi, Akkavak ile kan~tmhr (Sckil 104). 



157 

Ülkemizde Edime, Ankara-Karagöl, Mu~ vadisi, Van, Hakkari ve Bau Ana
dolu'da Mugla-Datya'da varhg1 saptanm1~t1r. 

23.3 . Popu/us tremula L. - Titrek Kavak <x>, (Sckil 106, 107) 

25 m. ye kadar boylanan, silindirik gövdeli, stk dallt, geni~ konik tepeli bir 
aga9ttr. Ye~ilimtrak-gri renkli, parlak kabuklan düzdür, uzun süre 9atlamadan göv
de üzerinde kaltr. Sürgün ve tomurcuklar k1z1l-kestane rengindedir, cilalanm1~ gibi 
parlakttr. Tomurcuklar sürgünlere sarmal dizilmi~tir, terminal tomurcukludur. <;i-
9ek ta~1yan tomurcuklar büyük, dolgun, küt uylu; yaprak tomurcuklan sivri u9lu, 
daha kü9ük, hafif yap1~kandtr. Uzun sürgünler üzerindeki (özellikle kütük sürgün
lerindeki) yapraklar sivri u9lu, yumurta biviminde, dip taratlan yürek ~ekJindedir, 

kenarlan düzensiz v1ft s1rah di~li olup, alt yüzleri yumu~ak tüylüdür. Ktsa sürgünler 
üzerindeki yapraklar ise 3-7 x 3-7 cm. büyüklügünde (uzunlugu geni~ligine e~it de
necek ~ekilde), dairemsidir, küt uylu, dip taraft hafif yürek ~eklindedir; üst yüzü ko
yu ye~il, alt yüzü grimsi -ye~ildir ve y1plakt1r, yaprak ayasmm kenarlan dilirnli di~li
dir. Yaprak sap1 uzundur (6-8 cm.), yanlardan bas1lm1~ oldugundan, hafif bir 
rüzgärda bile ayanm sallanmasma sebep olur. 

Yaprak sap1 izi daire dilimi ~eklinde olup, üzerinde 3 adet iletim demeti izi 
vardir. 

Öncü aga9lard1r. Htzlt büyür, kuvetli kök sürgünü yapar. Dere ve nehir boyla
nnda, orman i9i as;1khklarda görülür. Bütün Avrupa, Kuzeybau Afrika, Lübnan, Ön 
Asya, Kafkasya, Sibirya'da yay1lm1~ttr. Doguda Kuzey <;in'e kadar ula~1r. Ülke
rnizde Güneydogu ve iv Anadolu'da step bölgesi hari9 tüm orman mmt1kalannda, 
yapraklt orman, kan~1k orman (Abics-Fa!?us), Kara9am ve San9am ormanlannda, 
deniz seviyesinden 2000-2350 m. yüksekliklere kadar 91kar, kan~tkltga girer. 

23.4. Popu/us nigra L. - Karakavai((xx>, (Sckil 108, 109) 

Populus nigra L.'mn iki alttürü ülkemizde dogal olarak yeti~mektedir. Ayn
ca Euroasiaticae' alt seksiyonuna dahil iki kültivar P.n. subsp. nigra cv. 'Italica' ile 
P. usbekistanica Korn. subsp. usbekistanica cv. 'Afganica' geni~ ölvüde yeti~tiril
mektedir. 

(x) Yalhnk, F., 1981. Dcndroloji j.f, 1.0.0.F. Yaym No: 299 , Istanbul. 
(x.x) Yaltmk, F., 1973. Türkiye'de Dogal Ycti~n vc Ycti~tirilcn Karakavak Taksonlan Üzerinde 

Yeni Görü~ler, l.Ü. Or. Fak. Dcrg., Scri ß, Cilt XXlTI, Sayi 2, 168-177. 
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~ckil 106 : Populus tremula - Tiirrk Kavak: A. vcjciatif sürgün; ß, kisa sürgünlcri de hu1L01an hir da] ; 

C, küLük vc kük sürgünlcri ü:tcrindcki yapraklardan hiri , all yi11ii Lüylli; D, nonnal yapra
g1; E, crkck t;:i\ck kurnln (kcdicik); F, crkck t;:i\ck (hüylillilmü~}; C, crkck \ ic;ck hrahLcsi 
(hüyütülmü~); 11 , di~i i;:1i;:ck kurullan; 1, di~i <;i<;ck. (Laidlaw, 1960) 

Genv sürgünler san ve tüysüzdür, ikinci sene zeytuni ye~il bir renk ahr, üze

rinde lentiseller görülmeye b~lar. Sivri uvlu, dar yumurta bic;imindeki tomurcukla

nn 4-6 pulu vard1r, üzerleri kokulu, yap1~kan koruyucu bir rnadde ile s1vanm1~t1r. 5-

10 (-! 2) x 4-8 (-15) cm. boyutlanndaki yapraklar degi~ik formlardad1r. Uzun sür-
' günler üzerindeki yapraklar geni~ üygen biyirnindedir; ayanm boyu eni kadar veya 

<laha enli ve geni~ olup, yaprak sap1 tarafmdaki dip k1sm1 geni~ kama ~eklindedir. 

K1sa sürgünler üzerindeki yapraklann ise boyu eninden daha uzun, e~kenar dörtgen 

~eklinde olup, uzun bir darnla ucu ile nihayet bulur. Yaprak ayas111m kenarlan mun

tazam ve yOk say1da küc;ük, ince di~lidir (30-40 vift di~ bulunur); her iki yüzü de rr1p

lakt1r. Yaprak sap1 uzun (4-6 cm.), ince, yan taraftan bas1kur ve c;1plakt1r. <;ic;ek ku

rulu ekseni y1plaktir. <;iyeklerin yOk k1sa saplan vard1r. Erkek yiyek kurulu 5-6 cm. 

uzunlugunda olup, herbir erkek yityekce 15-30 kadar etamin bulunur. Di~i yiyek ku

rulu da 6-8 cm. uzunlugundad1r. 

Sürgün venne özelligine sahiptir. Üretilmesi rrelikle rrok kolay olur. Ac;1k 

renkli odunu kaplamada iskelet olarak, kibrit yaptmmda, selüloz ve kag1t endüstri

sinde, Orta Anadolu'da yapt ve yak;\Cak odunu olarak kullamlmaktad1r. Tarn bir 1~1k 

agac1d1r. Gev~ek, nemli topraklan ister. H1zll büyür. kök sistemi yayvandir. 
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~ckil 107 : Populus 1remula - Titrck Kavak 

Bugünkü bilgilenmize göre, Bolu, Zonguldak: Yenice-Karabük aras1; An
kara: Kmlcahama.m : Karaseki Üsü.1, 1400 m., Kastamonu: Tosya gibi Kuzeybau 
Anadolu'da dogal olarak buJunmaktad1r. 

(2) Populus mgra L. ~ubsp. caudina (Ten.) Bugala(x) 

(Syn: P. caudina Tenorei 
Bugala ( J 967)'ya gore, bu takson bir cografi alttürdür ve baz1 kseromorfik 

özellikler gostenr. Geny surgunler, yaprak saplan ve r;1r;ek kurulu eksenleri tüylü . 
dür ve rüyler döktitmez. Gene! yay1lt~1 Mediterran Bölgesinde, ispanya, Sicilya, 
Güney halya, Amavurluk, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye'dir. Doguda iran'a 
kadar uzan1r. Yaprak ~ekil ve buyuklügü bak1mrndan subsp. nigra'ya benzerse de, 

(x) ßugala, W., 1967. SystcmaLyka curoa1jaLyck1ch LOpoli:t grupy l'opuJus 111gra L. Arbor. Komidae 12:45-
219 
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~ekil 108: Populus nigra L. subsp. nigra cv. 'ltalica' - J\vrupa Scrvi Kavag1 
(ßrossc, 1977) 

daha polimorftur. Tomurcuklan koruyucu bir madde ile r;ok bol olarak s1vanm1~ur. 
Yaprak kenanndaki yan saydam di~lerin ucundaki yap1~kan guddeler daha bariz ve 
kurudugunda kahverengi bir renk al1r. Gövde kabuklan derin r;atlakl1, koyu renkli
dir. 

Ülkemizde Güney ve Dogu Anadolu'da. Antalya: Serik, Koca9ay ve Bozr;ay 
yatagmda, Mara~: Süleym~t, Tunceli: Pülümür deresi boyunca uzanir, yaygmdlf 

23.5. Populus usbekistanica Korn. 'Afghanica'-Asya Servi Kavag1, (~kil 110, 111). 
En belirgin özelligi gövde kabuklannm yok bariz olarak "kirey beyaz1" renkte 

olmas1d1T. Tüm fertleri di~i 9ir;ek kurullan ta~irlar. Gövde dipten itibaren silindirik

tir. Kontinental iklime intibak etmi~tir. Anadoluya ve Balkanlara, dogan 9ocuklan 
i9in kavak dikme gelenegine sahip Türkler tarafmdan getirilmi~tir. 
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~ckil 109 : Populus mgra: Erkek ve d~i r,;i~k kurullanru ~1yan gencratif sürgtinleri ile yapraklan 

la§1yan vcjetatif silrgün. 
(Krause! 1960) 

JUGLANDACEAE 
Familyarnn 6 veya 7 cinsi ve bu cinslerin de 60 kadar türü, Kuzey Yanm Kü

renin 1ltman bölgelerinde geni~ yay1h~ gösterirler. Birkay taksonu da, hem Kuzey, 
hem de Güney Yanm küresinin tropik ormanlannda yer a11rlar. 

Bu familyarnn önemi, yOk degerli kerestelik odun ürünü veren taksonlara sa
h.ip olmasmdan ileri gelir. 
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~ekil llO : Asya scrv1 bvag1 cv 'Afghanica' ilc ltalyan scrvi kavag1 cv. 'ltalica'nm ortaya <;:1k1~ 
mcrkczlcrindcn kultür yolu ilc yay1h~ yönlcri (siyah oklar cv. Afghanica'ya aittir). 

(Bugala. J 967) 

Sekil 111 : r vpulus usnek.wamca suosp. usoc ... wumca cv. 'Afghanica' Enincan yak1m. 

{Foto: M. Sanba~). 
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Juglans, Ptemcarya, Engelhardtia cinslerine ait taksonlann odunlan, evle
rin ve bürolarm dekorasyonunda ve mobilya endistrisinde kullamhr; buna kaf§m 
Carya 'mn odunlan sert ve crok dayarnkh oldugundan, balta sapmdan. at arabalan
nm ok ve tekerleklenne. kayak sopalanndan merdiven yaptmma kadar, saglam odu
na gereksinme duyulan bircrok yerlerde degerlendirilir. 

Carya'nm ve özellikle Juglans'm baz1 taksonlarmm meyveleri de insan ve 
hayvanlar tarafmdan sevilerek yenir. Meyvelerin d1~ kabugu (ekso ve mezokarp 
partileri), yün ve pamuklu kuma~Jann "san" renge boyanmasmda kullaruhr. Jug
lan.~ ref?ia L.'nin yapraklan (Folia Juglandis) tanen, ucrucu yag, ac1 madde ve jug
lan ta~tr; kuvvet verici, kan temizleyici olarak kullaruhr. 

<;ogunlukla agacr, pek azt da boylu cralt halinde. kt~m yapraklanm döken 
odunsu bitkilerdir. Familyanin karakteristigi, yapraklanrun tüysü (bile~ik) olmast 
ve sürgünlere sarmal dizilmesidir (Meksika ve Orta Amerika'da, 2 cinse ait baz1 
taksonlarda yapraklar kaf§tltkl1d1r). Sürgünlerinin özü bazt cinslerinde bölmeli, ba
z1lannda ise bölmeli degil, som ve homOJendir. 

Tomurcuklar. Juglans ve Carya taksonlannda sapstz ve pullarla örtülmü~ 
oldugu halde, Ptemcarya'da crogunlukla saplt ve cr1plakt1r (P: rhoifolia Sieb. et 
Zucc.- Japon Kanatl1 Cevizinde ise 2-3 pulludur). 

Bir cinsli, bir evcikli cricrekleri yapraklanma ile beraber veya onlardan sonra 
<yiyeklenirler. Erkek s;1i;:ekler bir önceki y1la ait sürgünler üzerinde, yan dururnlu 
olarak a~ag1ya sarkan kedicik halinde zengin kurullar olu~tururlar. Herbir erkek s;i
ryegin. bir brahte koltugunda yer alm1~ 3-6 loplu ryevre örtüsü (ryanak) ve 3 ila 105 
adet saps1z veya ktsa filarnentli etaminleri bulunur. Yeni geli~en sürgünlerin ucun
da, terminal durumlu olarak yer alan di~i s;iryekler de ya teker teker, yahutta salk1m 
halinde bulunurlar. Bir di~i s;iryek. bir brahte iki brahtecigin ta~1d1g1 3-5 loplu, derin 
pars;all ryanak, alt durumlu ovaryumu iryerisine alm1~t1r. Yukanda sözü edilen yük
sek yapraklar ve crii;:ek s;evresi (ryanak) ovaryumla kayna~m1~tir. 2 (ender olarak 3) 
karpelden olu~an ovaryumun ktsa bir stilusu, ryok geli~mi~ (tav~an kulag1 gibi) ilci 
stigmas1 vardir. Meyveleri i;ekirdekli sulu meyve veya nus (nuks)'dur. <;ok büyük 
olan tohumlannm yagll i;enekleri vardir (~ckil 112) . 

.!uglandaceae familyasrndan Juglans, Carya ve Pterocarya cinslerinde 
göze ryarpan, belirgin morfolojik fark11ltklar a~ag1da gösterilmi~tir: 
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Cinsler Tomurcuk <;:is:ek Sürgün 

Juglans Pullu ve saps1z Erkek yiyek kurulu Özü bölmeli 
dallarunam1§; etamin 
say1S1 7-105 

Carya Pullu ve sapsiz Erkek yiryek kurulu Özüsom, 
3 yatalh. dallarum~; bölmesiz 
etamin say1s1 3-7 

Plt!rocarya <;:ogunlukla Erkek yir;:ek kurulu Özü bölmcli, 
yiplak ve dallarunam1~; 

saph etamin say1S1 6-18 

~ 
D 

F • 

• @ 
H 

(@) 
~c 

~ekil 112: Juglans regia(Adi Ceviz): A, ges:enseneki sürgtlßdc crkek yiyek kurulwlU, son sene sür
günü ucunda da di~i yiycklcri ~1yan iki y~mdaki yaprakh da!; B, di~i yicrekten boyuna 
kesit; C, di§i yiyek diyagranu: 0, E, yandan ve öndcn erkek crir;:ekler; F, erkek r;:iyek di
yagnuru; G, etli kJSm1 (ekso + mcsokarp) paryalanm1~. endokarp1 ~1ga yUmu§ yekirdck.li 
sulu meyve; H, mcyvenin cnine kesiti; I, tohum. 

(Yakar-Aydm, 1982) 
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24 . .JUGLANS L. - CEViZLER 

Cevizler, her ne kadar gevmi~te, jeolojik devirlerde (Tersiyerde) 9ok say1da 
taksonlan geni~ bir yay11t~a sahip ise de, günümüzde ancak 15-20 kadar türü, Ku
zey ve Güney Amerika, Güney A vrupa. Ön Asya, iran, Kafkasya, Güney ve Dogu 
Asya ormanlannda dogal olarak bulunur. 

K1~m yapragm1 döken aga9lardir. Gen9 sürgünlerin özü bölmelidir. Tomur
cuklar az say1da pullarla örtülmü~tür. Tek tüysü yaprakc1klan ka~1hkh olarak dizil
mi~tir ve aromatik kokuludur. 

Yaprakv1klann kenarlan baz1 türlerde ince di~li, bazllannda ise düzdür (tarn 
kenarhd1r). Yaprakv1k say1s1 türlere göre (3) 5-23 arasmda degi~ir. <;iyekler bir cins
lidlf. Erkek r;:ir;:ekler bir önceki y11tn sürgünlerinde yan durumlu, a~ag1ya sarkan ke
dicik halinde kurul olu~tururlar. Kurullar dallanmam1~t1r. Herbir erkek vir;:egin I 
brahte, 2 brahtecik ile 3-4 loplu bir r;:evre yaprag1 (r;:anak) vard1r. Etamin say1s1 7-
105'dir. Di~i 9iyekler ise yeni sürgünler ucunda terminal dururnlu dik duran 2-8 r;:i
vekli fakir kurullar olu~tururlar. Di~i yi9egin de l brahte, 2 brahtecik, 4 loplu r;:evre 
yaprag1 (r;:anak) vardtr. Bunlar ovaryumla kayna~m1~t1r, yalmz ur;:lan serbesttir. 
Ovaryum alt durumludur; etli, kalm 2 stigmas1 oldukr;:a geli~mi~tir. Sonbaharda ol
gunla~an büyük r;:ekirdekli sulu meyvenin ir;: k1sm1 2 bölmeye aynlm1~ttr. Tohum 2 
loplu, yagh ve lezzetlidir. 

Odunlan "dag1mk büyük traheli" gruba girer. Özü koyu, dt~ lasm1 a91k renkli, 
ag1r ve güzel cilä kabul eden odunlan vardtr. 

24.1. J uglans regia L. - Adi Ceviz(x), (Sckil 112, 114) 

25 (-30) m.'ye kadar boylanabilen, geni~ tepeli bir agar;:nr. Gövde kabugu gü
mü~i-gri renkte, parlak ve 9atlaks1z olup uzun y1llar r;:atlamadan kaltr. Ya~h agar;:lar
da gögüs 9ap1 1.5 (2.5) m. ye kadar u\a~Ir. Ur;: tomurcugu terminaldir. Tomurcuklar 
pullu ve saps1zd1r. <;ogunlukla yaprak koltugunda yedek ikinci bir tomurcuk vardtr; 
kahn, silindirik, gri-kahverengi, v•plak olan sürgünler üzerinde gözle görülebilecek 
büyüklUkte ve r;:ok say1da beyaz lentiselleri bulunur; sürgün özü bölmelidir; kuru 
kafa ~eklindeki yaprak sap1 izi üzerinde 3 adet iletim demeti izi görülür; tek tüysü 
olan yapraklar 22-35 cm. uzunlugundad1r, 5-9 (-11) yaprak91ga aynlmt~Ur, aroma
tik kokulu yaI?rak91klar eliptik-ters yumurta ~eklindedir, ucu küt veya hafif sivrice-

(x) Yaltmk, F., 1981. Dcndroloji-l , 1.0. Or.Fak. Yaym No: 299, 1stanbul. 
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Sckil 113: Juglans n111ro- Kara Ccv1z m crkck <:1c;:ck kurullan: agacm yaz vc k1~ durumu (habitusu); 
mcyvc ta~1yan yaprakh surgünü. 

(Hrossc, 1977) 

dir. kenan tamd1r, her iki yüzü de ylplakttr, yalmz yapraky1klann alt yüzünde da
marlann birle~tigi yerde tüy dernetJeri mevcuttur. Yapraky1klar orta damara kar~1-
hkh dizilmi~ olup, 6-12 cm. uzunluktad1rlar. Erkek yiyek kurullan ta<;lak halinde k1-

~1 aytkta geyirirler. sürgünler üzerinde yan durumlu olarak yer al1rlar ve a~ag1 sar
karlar; di~i yiyekler fakir kuruilar halinde (birkay1 bir arada) geny sürgünlerin ucun
da yer alirlar ve tenninal durumludur. Meyvesi vekirdekli sulu meyve olup, ekzo
karp ye~il renkli ve c;:1plakur. 4-5 cm. c;apmdadir, yakla~1k küre ~eklindedir. 

Türkiye'de Dogu Anadolu'da dogal olarak yeti~mekle beraber, hemen hemen 
her tarafta kültüre almm1~t1r. 
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Sckil 114: Juglan.r regta Adi Ccvi/ 
(Krause!, 1960) 

24.2. Juglans mwa L. - Kara Ceviz<xl, (Sckil 113) 

Kara Ceviz. Kuzey Amerika'nm dogusundaki yaprak11 orrnanlarda yeti~en 

Ceviz türlerinden en degerli olarndir. Genellikle 25-35 m. boy ve 60-90 cm. vap ya

parlarsa da. 50 m. boy ve 2 m. c,:ap yapabilen fenlerine de rastlanmaktadir. Genv sür

günler kahn, av1k kahverengi veya esmer-portakal sans1 renktedir. lentiseller belir

gindir: bölmeli sürgün özü deve tüyü rengindedir; terminal tomurcuk küc,:ük, ktsa, 

küt ve üzerinde birkac,: tüylü pul bulunur; yan tornurcuklan daha küc,:üktür. Tüysü 

yaprag1 olu~turan yaprak:r;1k say1s1 15-23 adettir, bunlar saps1z olarak kalm ve tüylü 

(x) llarlow , WM. et E.S. llarrar, 1958. Tcxtbook of Dcndrology, 4. cdillon, New York. 
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bir orta eksene (tüysü yaprak orta daman : rachis) saps1z olarak otunnu~Jard1r; yu
murtams1-m1zrak ~eklinde. sivri w;:lu. dip taraflan 9arp1ktir; kenarlan ince ve s1k 
di~lidir; üst yüzleri parlak. koyu sanms1-ye~il ve cr1plak, alt yüzleri ise soluk ye~il ve 
tüylüdür, 6-12 cm. boyunda. 2-3 cm. geni~ligindedir. Erkek vicrek kurullan 6-12 cm. 
boyundad1r. herbir erkek ~ivegin 20-30 kadar etamini vardtr. Di~i viveklerin 2-3'ü 
bir arada bulunur. Kabuklu meyve küremsi. 3.5-5 cm. 9apmdad1r. önceleri sanmt
rak-ye~il ve tüylüdür, endokarp esmer, 9ok kalm ve üzeri derin oyuntuludur, kolay 
kmlmaz. 

Ceviz türleri iverisinde en dcgerli olamd1r. Derin zengin ve rutubetli, aluviyal 
orijinli topraklarda ilk senede tohumdan vikan fidecikler 90 cm. boy yapabilirler; 35 
yilda 30 cm. 9apa ula~1rlar. Derine giden yaygm bir kök sistemine sahiptir. Bu tür 
toprak ~artlanna ka~1 9ok duyarhdtr. fakir topraklarda 9ok yava~ büyür. Dogal ya
y1h~ alanlannda, büyük saf me~crereleri yoktur, 9ogunlukla meyvelerinin sincaplar 
tarafmdan ta~1mp gömülrnesi sonucu 9ogaltr. yay1l1r. Liriodendron tulipifera, Fra
xinus americana, Prunu..s serotina, Tilia americana, Fagus grandifolia, baz1 Car

ya ve Quercus türleri ile kan~tkltga girer. 

Ülkemizde oldugu gibi, Amerika'da da kerestesi nedeniyle bu Cevizler or
manlardan yok edilircesine kesilerek cr1kart1lm1~lardtr. Meyvesi kalm kabuklu oldu
gu ivn degerli degildir: son y11larda ince kabuk.lu meyvelerinin geli~tirilmesine ve 
yay1lmasma 9ah~1lmaktad1r. 

Degerli bir park bitkisidir. Bahveköy'de Onnan Fakültesi Parkmda, iyi geli~
mi~, meyve veren birka9 ömegi vardtr. 

25. CARYA Hutt. -AMERiKAN CEViZLERi 

Kuzey Amerika, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'run Buzul devri öncesi flora
smda, Carya'nm vok say1daki türlerinin varhg1 bilinmektedir. Bunlardan bir9ogu 
kaybolmu~tur; ancak 16 türü bugüne kadar gelebilmi~tir. Bunlardan 2 türü <;in ve 
Vietnam'da: 1 türü Meksika'nm yüksek dagllk bölgelerinde; 13 türü de Kuzey 
Arnerika'nm dogusunda bulunur. Bu nedenle, Carya 6pik bir Amerikan cinsidir. 
Cinsin önemi, vok degerli kerestelik odun ürünü veren taksonlara sahip bulunmas1-
dir. Birka9 türünün meyveleri, Ceviz kadar lezzetlidir, yenir ($ekil 115). 

Kuzey Amerika'da dogal yeti~en 13 türden, 9'u "Gercrek Akcevizler" (Eucar

ya); 4 türü ise "Pecan Akcevizleri" (Apocarya) olmak üzere iki alt cinste toplan
m1~ur. 
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~ckil 115 : a, tüysü yaprak; b, crkck r;i<;:ck; c, di~i r;ir;ck; d, r;ckirdckli sulu mcyvclcr. 
(Kayac1k, 1981) 

~ekil 116: Carya ovata: Asma Gövdeli Amcrikan Akcevizi: 1, son sene silrgtinü; 2, tüysü yaprag1; 
3, meyveler; 4, paryaya aynlm1~. ar;1lrru~; 4, iy kabugu (endokarp1) ay1ga r;ikm1~; 5, to

hum; 6, gövdc kabugu boyuna r;atlakh. 
(Harlow - Harrar, 1958) 
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Kt~m yapraklanm döken aga9lard1r. Sürgünlerin özü bölmeli degil homqjen. 
somdur. Tomurcuklan pulludur. Tepe tomurcugu. yan tomurcuklanndan büyüktür. 
Saplt ve tek tüysü yapraklar sürgünlere sarmal dizilmi§tir. Yaprak\:tk say1s1 3-17 dir 
ve bunlann orta damarda (rachis) ki dizili~leri kar~1ltkltdtr ve kenarlan ince di~lidir . 

Erkek 9iyek kurulu a~ag1ya sarkan. ü9 kollu (9atallanm1~) kedicik halindedir: 
Cevizler gibi ye§il. etli bir kabugu sahip olan meyve olgunla§mca deri gibi sertle~ir 
ve 4 par9a halinde a9llarak esas odunJa~mt~ k1s1mdan (endokarptan) aynltr. Endor
karpm d1~ k1sm1 düzdür (Cevizlerde 1se endokarp girintili-91kml1dtr) . 

Önceleri yava~ büyürler, sürgün verrne özelligine sahiptirler. Derin. verimli 
ve nemli topraklarda iyi geli~irler. A<;:tk renkli odunlan dayamkh, saglam ve elasti
kidir. ileri ya§larda koyu renkli öz odunu olu~maga ba~lar. 

25.1. Carya ovata (Mil.) K. Koch-Asma Gövdeli Amerikan Akcevizi 

15-20 m. boylannda bir aga9t1r. Gövde kabugu Asma'ntnkine benzer. Yap
rakc1k say1s1 5'dir. yaprak91klar saps1z. yumurtams1-m1zrak ~eklinde. sivri uylu, ke
narlan ince di~lidir. Meyvesi 3-5 cm. 9apmda. küre ~eklinde olup, olgunla~ttgmda 4 
parvaya aynltr. Endokarp odunsudur. Tohumlan lezzetlidir. yenir. Odunlan sert. 
agir ve dayarnkltd1r. Özodunu kmn1Z1ms1-kahverenkli, diri odun a91k renklidir. 
Odunundan süs e~yalan ve spor aletleri yap1ltr. Kuzey Amerika'mn dogusunda ya
ytlt~ gösterir 

BETULACEAE 

Jeolojik devirlerde daha fazla say1da eins ve türlere sahip olan hu familyamn, 
hugün 6 eins ve bu cinslerin k1~m yapragmt döken 100 kadar türü, Kuzey Yanmkü
.renili tltman ve serin bölgelerinde ormanlar kurmaktad1r (ancak Ainus cinsinin bir
ka9 türü. Orta Amerika ve Meksika'nm daghk bölgelerinde dogal olarak bulunur). 

Bir cinsll. bir evcikli, anernogam. odunsu bitkilerdir. Tornurcuklar sürgünle
re alma9lt veya sarmal dizilmi~lerdir; 9ogunlukla sürgünler pseudo-terrninal tornur
cukludurlar. <;i9ekler teker teker degil, dihazyum (simoz 91c;:ek kurulu) halindedir. 
Bu dihazyumlar da aynca bir araya gelerek kedicik veya ba~ak durumunda kurullar 
olu§tururlar. <;i9ekler yapraklanmadan önce veya beraber, ender olarak da sonba
harda orraya i;:1karlar. 

Erkek i;:i9eklerin brahteleri geli~i~tir. yi9ek örtüleri (perigon) ya redüse ol
mu~tur, yahutta 9anak görünümündedir; 9ogu kez filamentleri c;atallanmi~. 2-20 
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Sckil l 17: Amcntiferac ll!ksonl~nnda yaprak ~ckillcri : 1. Betula pendula; 2. 8 . Utwinowii; 3. B 

medwediewii; 4. Ostrya carpinifolia; 5. /\lnus 11lwinosa suhsp. antitavrica; 6. A. ori
entalis; 7. A . glutinosa subsp. glutonisa; 8. Carpinus betulus; 9, C . orintalis; 10. Zel
kova carpinifolia; 11, Celtis australis; 12. C. glabrata; 13. Ulmus f:labra; 14. U. minor 

subsp. canescens ; J 5. U. leavis. 
(Davis, Flora of Turkey, vol. 7, 1982) 
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adet etaminleri vard1r. Di~i yiyek dihazyumlan (yani 3 yiyek) Hu~'lar ve 
Kmlagay'Jarda oldugu gibi bir brahte, 2-4 brahtecikten olu~an 3-5 loplu bir pulun 
koltugunda bulunurlar veya Fmdtk. Gürgen ve Kayac1k'larda oldugu gibi. sadece 3 
brahtecikten meydana geien bir örtü (meyve örtüsü veya kupula) ile lasmen veya ta
mamen sanlm1~ttr. Alt durumlu ovaryum 2 karpelli, 2 gözlü olup ucunda 1pek gib1 
ince 2 stigmas1 vardtr. Meyve tek gözJü, tek tohumlu, kanath veya kanatstz aytlma
yan kuru meyve tipindedir, yani nustur. 

26. BETULA L. - HUSLAR 

Betula cinsinin Kuzey Yanmküre'de, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 
yay1Im1~ 40 kadar türü vard1r. Bunlardan ancak 4'ü ülkemizde dogal olarak yeti~
mektedir. 

Bir cinsli, bir evcikli, anemogam, odunsu bitkllerdir. Gövdelerinin yogunluk
la beyaz ince kabuklan vard1r. ince levhaJar halinde soyulur veya kavlar dökülür. 
Kabuk üzerinde yatay yizgiler halinde belirgin lentiselleri bulunur. 

Sürgünler ince, elästiki ve bazi türlerinde ise aromatiktir; yogunlukla ye~i
limtrak veya kestane kmnlZl renklidir, ytplak veya tüylüdürler. Pseudo-terminal to
murcuklu olan sürgünlere tomurcuklar almayh (iki s1ralt sarmal) dizilmi~lerdir. 
Uzun sürgünler üzerindeki tomurcukJar az say1da (yogunlukla 3), k1sa sürgünler 
üzerindeki tomurcuklar ise yOk say1da (5-7) pullarla örtülmü~tür. Ancak bunlar dt
~andan görülen pul say1land1r. Ashnda tomurcukJann pul say1lan fazlad1r. 

Yapraklar uzun sapll, yogunlukla üygenimsi-yumurta biyimindedir ve kenar
lan yift sJral1 di~lidir. 

Sonbaharda olu~an erkek yiyek kurullanndan 2 ve 3'ü bir arada terminal veya 
yan dururnlu olarak sürgünler üzerinde yer al1rlar; k1~1 aytkta geyirirler. 

Erkek yiyek dihazyumunun 3 yiyegi de geli~i~tir. Bunlardan herbirinin yok 
küyük 4 paryal1 yiyek örtüsü (periantlu), yatallanmt~ (ik:iye aynlm1~) 2 etamini var
d1r. Bu nedenle 4 etaminli gibi gözükür. 

Yan daJlann uylannda yer alan di~ yiyek kuruUari sonbaharda fazla geli~e
mi~tir. Bunlar üzerleri pullarla örtülü olarak la~t geyirirler. Silindirik bir yap1ya sa
hip di~i yiyek kurulunu olu~turan dihazyurnlardan herbirinde 3 yiyek de geli~mi~tir. 
Bunlarda 9evre yaprak bulunrnaz. l brahte, 2 brahtecikten olu~an 3 loplu bir pulun 
koltugunda 3 adet ovaryum yer alm1~tir. Ovaryum 2 karpellidir. Bas1k ve ik:i kanatlt 
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~ckil 118 : Betula pendula da di~i r;:iyck kurullanm (kcdiciklcri) La§1yan silrgünlcr. 
(Foto : K. Jakusz). 

nus yOk küyüktür. Meyve kurulunu olu~turan derimsi pullar sonbaharda, kanath 
meyvelerle birlikte dagl11r, say1hrlar. 

Odunlan, "dag1mk küyük traheli" gruba dahildir. A91k renkli odunlan 
kontrpläk ve käg1t endustrisinde, tomac1hkta, mobilya yap1mmda degerlendirildigi 
gibi, aktif kömürü Yotka'rnn destilasyonunda koku giderici olarak kullamhr. 

Hu~lar !11man ve serin yerlerin agaylandir. I~1k istekleri fazlad!f. Yangmlar
dan sonra gelirler, öncü agarrtardir, k1sa örnürlüdürler. Genellikle derin, zengin iyi 
drenajh topraklan tercih eder.;eler de rutubetli, yak1ll1 ve ra~h yerlerde, kaya 9atlak
lan arasmda da yeti~irler. 

Biryogunun kabuklanndan elde edilen Hu~ Yag1 (Oleum Betulinum) ye~itli 
yerlerde, aynca romatizrnaya ka~1 kullarnhr. Kuzey ülkelerinde, k1~m yagmurlu 
havalarda ate~ yakma iyin Hu~'un kabuklan kullaruhr; kabuklar kolayhkla yanabi
lir. Gövde ve dal katram yumu~ak derilerin haz1rlanmasmda kullan1lm1~ur. 
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Sekil 119 : Be1ula pendula - Sigilli llu~ 

Hu~lar pakythk yönünden de degerli süs bitldleridir. Park ve bah~lerde, yol 
kenarlannda süs birk.is1 olarak da yeti~tirilir (Sckil 120). 

Ülkemizde B. pendu/a Roth, B. litwinowii Doluch, B. medwediewi Regel. 
ve B. recuravata (Ig. Yassil) V. Yassil olmak üzere 4 türü dogal yeti~mektedir. 

26. l. Betu/a pendu/a Roth. - Sigilli Hu~. Salklm Hu~(x), (Sckil 118, 119) 

20 m. ye kadar boylanan, dallan a~ag1 dogru sark1k bir agayur. Gövde kabuk 
lan parlak beyaz renkli, geru~ ve ince levhalar halinde soyulabilir, lentiseller enine 
ince uzun yizgiler halindedir (Sckil 121), y~lt agaylann dip .klsunlanndaki kabuklar 

kaba, esmer ve yatlak11d1r; geny sürgunler son derecede ince, elastiki, ~ag1ya dogru 

(x) Yaltmk, F„ 1981. DcndroloJ1 l, l.ü. Or. Fak. Yaym No. 299, lstanbul. 
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sark1k, kmmz1mtrak-kahve renginde, c;:1plak ve üzeri yap1~kan sigillidir (kütük sür
günleri tüylüdür); uc;: tomurcugu pseudo-tenninaldir, yan tomurcuklar sürgünlere 
alma~ll dizilmi~lerdir. tomurcuklar sivri uc;:lu, dip kis1mlar ~i~kin, sürgüne yat1k va
z1yette olup, tomurcuk pullan kahverengimsi-ye~il, yap1~kan ve y1plakt1r; yaprak 
sapmm sürgün üzerinde birakt1g1 iz daire dilimi ~eklinde olup üzerinde üc;: adet ile
tim demeti izi vardlf; 3-7 cm. uzunlugunda, sivri damla ui;:lu, dip taraft kama bic;:i
minde daralan, yumurtams1-rombik -(baklava dilimi veya deltams1) yapraktann ke-

~ckil 120: ßetula pendula - Sigilli llu~ . Polonya - ßrmra (Foto : K . .Jakusz) 

nan c;:ift s1ral1 sivri di~lidir. hirinci derecedeki di~Jerin uc;:Ian ic;: tarafa dogru kavisli
dir, her 1ki yüzü de y1plak ve yap15kandir; yaprak sap1 2-3 cm. uzun1ugundadlf, di~i 
yiyekler k1~1 tomurcukta gec;:irir. yapraklanma ile birlikte ortaya c;:1kar; erkek c;:ic;:ek 
kurullan sonbaharda te~ekkül eder. 2-3 'ü bir arada, sürgün uc;:Iannda k1~1 ac;:1kta ge
ryirirler. ilkbaharda daha da geli~erek, 5-6 cm. ye ula~lflar ve a~ag1ya dogru sarkar
lar. Di~i <;:ic;:ek kurulunu olu~turan ü<;: loplu meyve pullan sonradan dag11Ir ve pulla
nn iry tarafmda yer alan kanatli nus meyveler etrafa sac;:11trlar. 
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~ekil 121 : Betula pendula'da kabuk. (Foto : E. Ural) 

Dogal yay1!1~ alaru, tüm Avrupa, Kafkasya, Dogu Anadolu, Kuzey Irak, Ku
zey ve Kuzeyban iran ve Satt Sibirya'd1r. 

Ülkemizde. Dogu ve Kuzeydogu Anadolu'da, Nemrut Dag1 krateri i~ersinde, 
Tunceli, Ovac1k, Munzur vadisi. Artvin-Ardanu<s:. Erzincan, Erzurum, Mu~, Gü
mü~hane ve Kars dolaylannda 1800-3000 m. yükseltiler arasmda bulunur. 

26.2. Betula papyrifera Marsh - Kiig1t Hu~u veya Kanada Hu~u(x) 

Kägit Hu~u tüm Kanada'da en geni~ yay1h~1m yapan bir Hu~ türüdür. Aynca, 
Amerika Birl~ik Devletlerinin kuzeyindeki serin, rutubetli dagllk bölgelerinde de 
dogal olarak görülür. 

(x) Yalttnk. F., 19SJ .Dendroloj1-l. t.O. Or.Fnk. Yayui No: 299, Istanbul 
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20-25 m. (maksimum 40 m.) boylanabilen, 35-70 cm. (-150 cm.) yapa ul~a
bilen bir agayttr. Kabuk geny gövdelerde k1rm1Z1mtrak-kahverengindedir, daha 
sonra ya~h gövdelerde kirey beyaz1 veya krem beyaz1 renge dönü§ür, ince kag1t gibi 
levhalar veya ~erirler halinde soyulur, alrmdan da kmmz1mtrak-portalak sans1 
renkre. iv kabuk ortaya yikar. daha sonra ya~Jand1kya renk siyaha dönü~ür. Sürgün
ler incedir, kokusuzdur (aromatik degildir), kahve veya portakal sans1-kahveren
gindedir, tüylüce, daha sonra y1plakla§1r. Lentiseller belirgindir. Yan tomurcuklar 
sivri tepeli yumurta biyimindedir ve kestane-kmmz1ms1 renkte pullarla örtülüdür, 
yar1~kantltr. Yapraklar üs;gen veya sivri uylu yumurta bis;imindedir, 5-7.5 cm. bo
yunda, 3.5-5 cm. geni~ligindedir, kenarlan 9ift s1rah di~lidir, dip taraf1 yuvarlak ve
ya bir varyetesinde oldugu gibi yüreksi bit;imdedir (var. cordifolia). 

<;ok h1zlt büyüyen, k1sa ömürlü agaylard1r. 80 ya~mdan daha ya~h aga<;:lara 
nadiren rastlamr. Her türlü ropraklarda yeti~ebiliP.>e de en iyi geli§mesini drenaj1 iyi 
kumlu veya tozlu bal<;:1k topraklannda yapar. I§tk aga<;:land1r, gölgeye dayan1kl1 de
gildir. 

Odunlan olduk<;:a ag1r, sert, dayamkl1dtr (topraga temas etmedigi sürece, 
yoksa toprakta k1sa sürede c;ürür). özodunu soluk esmer, diri odunu da beyazd1r. 
Mobilyacll1kra, marangozluk i~lerinde, tomac1l1kta ve kag1t endüstrisinde kullam~ 
yeri bulmu§tur. 

ince kabuklannda mevcut bulunan "Hu§ Yag1" nedeniyle, kolay tutu§ur, or
rnanda k1~m kolayl1kla ate§ tutu§turmada kabuklan kullamlm1§ur. 

27. ALNUS Mill . - KIZILAGA<;LARCx) 

Bu cinsin, Kuzey Yanmküresinin 11tman ve serin bölgelerinde yay1lm1§ olan 
30 kadar türü vard1r. Güneye inildik<;:e bir<;:ok taksonu kaybolur, pek az1 da yüksek 
daghk bölgelerde s1mrlt bir dag1h~ gösterirler. Ömegin Orta Amerika, Bolivya, Co
lombia ve Peru'daki b.az1 K1z1lagay taksonlannm yüksek yayla ve daghk yörelerde 
yer almalan gibi. 

K1~m yapragm1 döken, aga9 veya 9alt halinde odunsu bitkilerdir. Tomurcuk
lar az say1da pullu (2 pullu) olup, belirgin ~eklide saphdtr ve sürgünlere (1/3 diver
gensle) sarmal dizilmi~lerdir. Gen9 sürgünler kö§elidir. 

(x) Yaltink , F., 1981. Dcndroloji -1, l.Ü. Or.f-ak . Yaym No: 299, !stanhul. 
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K1Z1laga9larda yapraklar sade. 9ogunlukla yumurtamst veya ters yumurtam
s1 bi9imdedir ve kenarlan düzensiz 9ift s1ral1 di~li veya dilimli di~lidir. 

Sek il 122 : Erkek ve di~i ylyCk <liha1yumlan diyagramlan 
(Kayac1k, 1981) 

~ekil 123: AlntLS glu11nosa : Mcyve kurulu, kanalh nuks meyvc ve yaprak;Alnus onenlalis: Mcyvc 
kurulu. kanath nuks, meyvc ve yaprak. 

K1z1laga9larda 9i~lder . nbaharda olu§maga ba~lar. 3-5 adet erkek 9i~k ku
rullan klsa bir sail<Jm halinde bir araya gelerek a§ag1ya sarkarlar, k1§1 a91kta g~irir
ler. 
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Di~ yiyek kurullanndan 2 veya 3'ü bir araya gelerek k1§1 ay1kta geyirirler. Di~ 
yiyek dihazyumunun orta yiyegi yoktur. iki yan yiyegi geli§mi§tir. Bir dihazyumun 
bir brahte, 4 brahtecigi birbiriyle kayna§ml§ ve cxiunla§ml§ bir meyve puluna geli§
mi§tir. Bunlann biryogu bir eksen üzerinde toplanm1§ dik duran ufak bir "kozalak" 
meydana getirmi§lerdir. Olgunla§Ugmda, kozalak dag1lmaz (Sekil 122). 

Kmlagac; genel olarak serin ve nemli yerlerin bitkileridir. Ormanlann kesile
rek bo~alt1lmas1 veya yangmlarla tahrip edilmesi sonunda, titrek kavaklar gibi, "ön
cü agay" olarak sahaya gelirler. Fakat sürekli olarak sahada kalmazlar. Yaprak dö
kümü ile toprag1 organik maddece zenginle§tirirler; köklerinde havanm serbest aro
tunu baglayan yumrular vardir. Köklere bagh olan bu yumrular yard1m1 ile toprak 
azotya zenginle~ir. Bu özellikleri nedeniyle nemli fakir kum topraklanna öncü agay 
olarak da dikilirler. Fidecikleri ve geny fidanlar gölgeye dayan1kl1dtr, yok h1zh bü
yürler. 35-50 ya~mda kesim c;agma ula§trlar. Odunlan "küc;ük dag1ruk traheli" gruba 
girer (Sckil 124). Hafif kolay yanlan ve i§lenebilen, yal1§mas1 az, hava ile temasta 
k1rmmya yakm bir renk alan cxiunlan kontrplak endüstrisinde, mobilyac1hkta kap
lama alu olarak kullamllr. Aynca puro ve sigara kutulan, kibrit ve kuf§un kalem 
tabletlerinin üretiminde de degerlendirilir. Bir zamanlar, cxiun kömürü elde ettnek 
gayesi ile Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya, tohumlan getirilmi~ ve yeti~tirilmi~tir 
(Ainus glutinosa (L.) Gaertn.). Bugün getirildikleri yerlere naturalize olmu~lard1r. 

27. l. Ainus glutinosa (L.) Gaertn. - Adi Kmlagay(x) 

Afrika'nm kuzeybat1s1, tüm Avrupa (ekstrem güney ve kuzey bölgeler haric;), 
Kafkasya, iran'm kuzeyi olmak üzere c;ok geni§ cografi yayih§a sahip olan bu Km
lagac; türü ülkemizde de oldukc;a yaygmdtr ve üc; alttür ile temsil edilmekted.ir : 

(1) Ainus glutinosa (L.) Gaerm. subsp. glutinosa, (Sekil 125) 

Boyu 20 (-30) m.'ye kadar ula§abilen, düzgün gövdeli bir agac;ur. Önceleri 
ye§ilimsi esmer, düzgün ve parlak kabugu ileri ya~larda boyuna c;~tlakl1 olur, koyu 
gri-esmer bir renge dönü§ür. Sürgünler k1rm1z1mtrak-ye~il olup, üzt-1i y ;1.;Jl§kan tüy
lüdür, yapi§kan madde sürgün üzerinde kurudugundan ac;1k gri renkli gör'~lür; Yap 

(x) KayaC1k, H., 1981 . Onnan vc Park Aga~lanmn ÖZcl Sistematiji, II. eilt 4. bask1 , lstanbul. 

Yaltmk, F„ 1970. Yeni ßir Ainus (K1Z1laga~) Aluürü ve Türkiye'nin Ainus Türlcnne Toplu Bala~, 'ürk 
Biyoloji Dcrgisi, eilt 20 (l-4), Sa. 115-121. 

Yaltmk, F. , 1982. The Genus Ainus Miller, in Flora ofTurkcy, Vol. 7 p. 691 -94, Edinbugh. 
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raklan büyük (3.5-11 x3-9), yuvarlak-ters yumurta biyiminde olup, dip taraf1 kama 
~eklinde veya yuvartak, ucu ise girintili (kertikli), küt veya kesik-yuvarlaktlf; 4-8 (-
9) <;ift yan damarhd1r: kenarlan kaba biyimde ~ft s1ralJ di~lidir; her iki yüzü de <;1p
lak olup, sadece alt yüzünde damarlann birle~tigi yerde aiytlarda tüy demetleri görü
lür. Erkek i;ii;ek topluluklan violet-kahverengindedir, meyve kurulu 3-5 adedi kisa 
bir eksen üzerinde bir arada bulunur. Dar kanatl1 nus koyu kestane rengindedir. 

Bu alttürTrakya. Marrnara <;evresi. Batt Karadeniz ve kt~men de Dogu Kara
deniz bölgeleri ile Mu~ : Hasköy, Pirtiken Deresi, Bitlis: Hizan, Mara~ : Andtran, 
<;uhadarlt gibi GüneyDogu Anadolu'da bir yay1h~ gösterir. En fazla bulundugu 
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~ckil 124: Betula pendula ( igilli 11~) vc Ainus ~/u1inosa odun cninc kcsitlcri (X 100) 
(Wetzlar, 1951) 

Marmara <;evresi ile Batt Karadeniz sahil onnanlannda, vadi tabanlannda, dere ke
narlannda, bataklik, durgun . ulu yerlenie yeti~ir. Deniz seviyesinden 1600 m. yük
seklige kadar y1kar. Is1k ve özellikle t prak nem 1. tegi fazlad1r. Kuvvetli kütük sür
günü yapar. Bu nedenle ~ogunlukla baltahk olarak i~letilir. 
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~ckil 125 : Ainus glutinosa subsp. glutinosa 

(Krause!, 1960) 

Odunlan yumu~ak. kesildikten sonra hava ile temas enikten sonra, portakal 
sans1 veya k1rm1Z1 bir renk allr, su altmda dayannk11d1r, yalanc1 geni~ öz1~mlanna 
sahiptir, kolay yanhr; en fazla kontrpläk yap1mmda kullamilr. 

(2) Ainus glutinosa (L.) Gaertn. subsp. barbarata (C.A. Mey.) Yalt.
Sakalh Kmlagar; 

(Syn : Ainus barbata C.A. Meyer) 

Vatarn Kafkasya, Kuzey iran ve Kuzeydogu Anadolu olan bu KIZlla~ar; tak
sonu r;ogunlukla boylu agar;. bazan da boylu r;ah halindedir. Adi K1Z1lagar;'a ben-
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zerse de. ondan hazt özelliklerle aynltr. Geni~ yumurta veya elips hiyimindeki yap
raklan taze iken yap1 ·kan degildir. 6-18 x 4-9 cm. boyutlanndaki ayanm kenan basit 
veya <;1ft di~lidir: önceleri her iki yüzü de yumu~ak tüylüdür, sonralan üst yüzünde
kiler dökülür. ytplakla~tr. alt üzunde damarlann biti~tigi yerde kirli san kmnlZI tüy 
demetlen vardtr. Bu nedenle " akallt K1z1laga<;" adt verilmi~tir. Ayanm uiy k1sm1 
yuvarlakya veya sivridir, fakat kertikli degildir; yan damar say1s1 8-11 iyiftdir. Mey
ve kurulu 1-1.8 x 0.6-1.1 cm. bo utlanndad1r: nuks yuvarlakiya. ucu sivri, iyok dar 
kanatltdtr 

Bu K1Z1lagay alttürünün ekoloJik özellikleri bir öncekine benzer: Nemli yer
lerin agac1d1r. Ordu. Giresun. Gümü~hane. Trabzon, Rize, <;oruh (Artvin) illeri da
hilinde kalan yaprakh ormanlan ile. af Lädin orman1annda. rutubetli yamaylar, vadi 
tabanlan. dere kenarlan akallt Kmlagay'm bulundugu yerlerdir, Rize ve yevresin
de dag, ra~ K1z1lagay ile kapltd1r. Deniz seviye inden 1700 m. yükseklige kadar iyt
kar 

(3) Ainus f?lutinosa (L.) Gaertn. ub p. ant1taunca Yalt.
Toros K1z1lagac1, (~ckil 117/5) 

Bu alttür 6-7 m. ye kadar boylanabilen küyük bir agaytlr. Geny sürgünleri boz 
renkli rüylerle örtülmü tür. Yapraklan ~ogunlukla dairemsi (suborbicular) veya ge
ni~ eliptik (3.5-6.5 x 3-5 cm. yutlannda) bir yap1dad1r, kenarlan yift s1rah di~lidir. 
Geniyken her iki yüzü de tüylüdür., nralan üst yüzü seyrek tüylü veya ytplak, alt 
yüzü i. e s1k tüylerle örtülmü tür, yaprak saplan da tüylüdür. Kozalak 1-1.5 x 0.8-1 

cm. boyutunda. kanatlt nus 2 mm. uzunlugundad1r. 

Bu K1Z1lagay taks nu. Adana: Kozan-Feke arasmda, Karata~, <;aydönen ya
kmmda: Hatay-0 maniye. Yarpuz'da: Mara : Gök un'un 5 km. güneyinde, dere ve 
vadi iylerinde. 3 -16 m. yuk eltiler ara mda rek tek veya küiyük gruplar halinde 
bulunur. Ülkemizin endemik Kmlagay tak nlanndan birisidir. Mahalli hall<, mey
ve kurullanm yün ve ay boyamada kullanmaktad1rlar. 

27.2. Ainus onentalis Dcne. - Dogu Kmlagac1, ( ekil 117/6) 

Ülkemizin ikinci d gal tüni lan Dogu Kmlagac1 Dogu Akdeniz bölgesine 
ha bir agayttr. Ülkemizden ba ka uriye, K1bns. Lübnan'da yay1h~ göstermekte
dir. Güneybatt ve Güney Anadolu'da dere ve u kenannda bulunur, deniz seviyesin
den 1000 m. yük ekliklere kadar 1kar. 
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Euro-Sibirya elementi sayilan Kuzeyli türümüzAlnus Rlutinosa'dan meyve 
kurulunun daha büyük (1.8-2.6 x 1-1.6 cm.), nus meyvenin kanatstz ve yapraklan
nm da yumurtams1-eliptik olmas1 ile aynhr. Kahn dal11, k1sa gövdeli. yuvarlak tepe
li bir aga9t1r. en fazla 20 m. ye kadar boylamr. Gen9 sürgünleri az veya ~k tüylü ve
ya 91plakt1r. K1sa saplI. sivri us;lu tomurcuklan yumurta bis;iminde ve üzeri tüylü
dür. Yaprak boyutu ve formu degi~iktir. <;ogunJugu uzunca, yumurta bi9iminde, dip 
taraft ~it olmayacak ~ekilde yuvarlakttr veya yürek gibidir. Sivri veya 9ok sivri bir 
ucu vanhr. Kenarlan düzensiz ~ekilde di~li veya s;ift s1ralt di~lidir. Ayanm boyutlan 
5-11 x 2.5-6.5 cm. arasmdad1r. üst yüzü koyu ye~il ve tüysüz. alt yüzü 91plak veya 
damarlar tx•yunca tüylüdür. Di~i 9i9ek kurullanndan veya meyve kurullann (koza
laklar)'dan 3-5 tanesi bir arada görülür. 

Dogu Kmlagacm gen9 sürgün, yaprak sap1 ve yapraklannm tüysüz. 91plak 
(var. onentalis) veya gen9 sürgün, yaprak sap1 ve yapraklannm tüylü (var. pubes

cens Dippel) olmasma göre iki varyetesi vardtr. 

Mugla : Köycegiz. Denizli: Ac1payam, Antalya: Manavgat, is;el: Anamur. 
Gözne. Adana: Osmaniye. Hatay: Dörtyol bu türün görüldügü yerlerden baz1landtr. 

~imdilik ekonomik bir önem ta~1mamaktad1r. 

28. CARPINUS L. GÜRGENLER 

Carpinus cinsinin halen Avrupa, Asya ve Kuzey Arnerika'da dogal olarak 
yet1~en 26 kadar türü vard1r. Bunlardan ikisine (Carpinus betulus L., C. onentalis 
Mill.) ülkemizin degi~ik ormanltk bölgelerinde rastlanrnaktad1r. 

Kt~tn yaprag1m döken agas; veya boylu 9ahlard1r. Gövde kabuklan gri renkli, 
düzgün veya baz1 taksonlarda levhalar halinde 9atlakhd1r. Sürgünler pseudotermi
naJ tomurcukludur ve tomurcuklar sürgünlere iki s1rah sarmaJ (alma~lt) dizilmi~tir. 
F a,J?us'larda oldugu gibi sürgünlerle dar bir a91 yapmazlar, sürgünlere tarnamen 
yatm1~ (yaslanm1~) vaziyettedirler. Yapraklann kenan keskin, 9ift mal1 di~lidir. 
Orta damarla dar a91 yapan yan darnalar 7-14 9ift olup, biribirine paralel uzamrlar ve 
yaprak ayasrnm alt yüzünde belirgin olarak 91kmt1ltd1rlar. 

Erkek ve di~i kurullan k1~1 tomurcukta geyirirler, ilkbaharda onaya 91karlar. 
Erkek 9i9egin 9evre yaprag1 ve brahtecikleri körelmi~tir, yoktur; bir brahte koltu
gunda 3-13 tane etamin bulunursa da u9lan 9atallanrn1~ oldugundan 6-23 tane imi~ 
gibi gözükürler. Erkek 9iyek dihazyurnunun iki yan 9i9egi de körelmi~tir. Erkek yi -
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s;eklerin bir yogu ges;en y1la ait sürgünler üzerinde, ~ag1ya sari<an yalanc1 ba~ak va
ziyerinde kurullar olu~tururlar. Di~i yiyek dihazyurnunun orta yis;egi körelrni~. iki 
yan ey'iyegi geli~mi~tir. Her bir yan yiyek iyin 3 brahtecigin (2 si yan yiyege, 1 'i ise oita 
yiyegin brahtecikleridir) birlesmesinden 3 loplu veya kenarlan kaba di~li bir öitü ge
lisrn1st1r. (.evre yaprag1 (penanth) ovaryum 1le Kaynasm1sur. Y'ukanaa sozu edilen 
dis1 yiyek dihazyumlanndan birs:ogu son sene surgünlennin ucunda a~ag1ya sarkan 
kurullar olu~tururlar. Meyve yandan hafif bas1k. sivri us:Iu, üzeri boyuna oluklu-ka
burgall. sert kabuklu küyük bir nu tur. Üy brahtecikten olusan meyve örtüsü meyve
nin etrafa dag1lmasma hizmet eder. 

Gürgenler, odunlan yönünden "küyük dagm1k traheli" gruba girer. Beyaz 
renkli, dar iletim borulu (traheli) ve geni~ yalanc1 öz1~1nl1, aglf odunlan gayet daya
rnk1Jd1r. Öz ve diri odun renk baklmmdan belirgin degildir, farkltla~mam1~t1r. Eski
den beri yakacak odun olarnk degerlidir. Özellikle tomac11t"-'1a, preslenmi~ odunlan 
mekik ve benzeri arnc;lann yap1mmda; ag1r makinalann tabamnda althk olarak de
gerlendirilmektedir (Sckil 128). 

I~1k istegi az. gölgeye dayamk.11d1r (gölge agac1d1r). Kaplamal1k Me~e or
manlan (tabii dal budanmas1rn saglamak gayesi ile) ic;in k1ymetli bir dolgu agac1dir. 
'em ve toprak istekleri yüksektir. Kütük sürgünü venne özelligi fazladlf (baltahga 

elveri~li agas;lardir). 

28.1. Carpinus betulus L.- Adi Gürgen(x), (Sckil 126) 

25 m. ye kadar boylanabilen, bir onnan agac1d1r. Gövde olukludur; as;1k gri 
renkli olan gövde kabugu ince ve düzgündür, s:atlamaz. Tomurcuklar s;ok pullu (4 
s1ra üzerine dizilmi~ 4x5-6 pullu). ivri uc;lu, boyu erunden üs; defa daha uzun, kesta
ne lmm1z1s1 renginde, s;1plakur, sürgünler ye~ilimtrak-kahverengi veya bazan kml 
kestane renginde olup s;1plak veya hafif tüylüdür, üzerinde gözle görülecek kadar 
büyük lentiseller bulunur. 

Yapraklan uzunca yumuna bis;iminde, 3-10 x 3-5 cm. boyutlannda, dip taraf1 
yuvarlak veya yürek biyiminde. ucu ise sivridir, yaprak kenan yift s1rah cli~lidir, taze 
iken ipek gibi yumu~ak olan yapraklar sonralan damar koltuklan haris; s;1plakt1r, da
mar koltuklannda tüy demetleri bulunur. Meyve örtüsü üy Iopludur; orta lobu yu
murtams1-m1zraks1, yan loplara göre buyük (4 cm. kadar) ve uzundur. Nus bas1k yu
murta ~eklinde, üzeri boyuna olukludur. 

(x) Yallmk, F„ 1981. Dendroloji -1. IO. Or.Fak. Yayin o: 299, Istanbul. 
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Gene! cografi yayt11~1, hemen hemen bütün Avrupa Balt1k Memleketleri, 

Kafkasya ve i r<m'd1r. Türkiye'de Trakya, Mam1ara ve Karadeniz Bölgelerinde görü

lür. Lokal olarak l3at1 Anadolu'da Sultan ve Murat Daglannda bulunmaktad1r. 

Gölge agac1dir, ünceleri yava~ büyür; sürgün vcm1e özelligi fazla ve sürekli

dir. Bu nedenle, baltallk halinde i~lcrilir. Gülgeye dayanikl1 oldugu iyin Kaym veya 
Me~e om1anlannda iyi hir dolgu agac1d1r. 

• )'~!( 
1?,'J~ir~ 

J- ·~. 
~ \ .) _~ 

, ~f:.~. "":'\ 
. ; . -;~~ ~-
~,,/,"~,, ')· 

~ . } 
'~ - .:f 

~ 

'ckil 126 : ('arptnto /)('tulu.1· i\cli (iürgcn 

11 1'111' 11 1 ( .1r/•Nltlf l1c111/m 1 

(Krause!, 1960) 
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..;ekil 127 : C11rp111m orinuoliI Dn.~11 (lüt)!l'nt . 

_X. 2. Cwp11111.\ orienrah\ 1illcr - Oogu Gurgcni<~). (~ckil 127) 

(Syn : C. .lmncmis Scop.) 

(Z.ohary, 1'>7.1) . 

"i 6 m. yc kadarhoyl.1mhikn utal-.. bir agay vcya boylu birc;al1 güri.iniirnünd ·
Jir, gövtle 1-..abugu dü1.gu11. ••n rcnklidir. Gen<; -;urgünler l-..1nn11.1mtrak-kahvcrcn
gindedir, s1k vc sürgunc yat1k uwn tuylcrle onulmLi~lerdir. To1rn1rcuklar kcstanc 
k1m11ns1 rengindc pullarla onlilrnii'lür. iueri tuylüdür. Yapr..ik lar yurnurta vcya yu 

murtams1-nll7rak bi<;imindc, dir taraf1 yuvarlal-, vcya hafifyürcksidir, 3-6 x 2- \ c111. 
ooyutlan ndadir ( Carp11111s hl'/11/11.1'a g(m.~ yap1 ai...lan daha kli<;ül-..1 (ir). 12-15 <,:1 f l yan 

(\ ) l\~v~nk . II „ J <lX 1 Onn.1n vc l'Jf1' i;. 1 ~ l.mn1n ( >1<'1 S1"tm:111~i . lf Cilt, i\ng10,rx·n11at'. '1 . ha <;k1 , 1 ~111nhul 

Hr hdcr. ,\ „ llJh2 Manual of C11h1ntccl 1 r ·c~ and \hruh~. c2. rdt11on , N1·w 'orl. 

~ itll1nl.. f·. 1ox2. Th<' c:cnu~ ( ",U{'l 'llH I ~ III Hnr.1 nl ' l 11rl.1· v , Vol 7, r 6X1 Xi, Ed111hur11h 
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daman bulunur, kenarlan <;:ift s1ral1 di~lidir. Ayarnn üst yüzü c;:1plak, alt yüzünde ise 

damarlar boyunca ve damarlann birle~tigi damar koltuklannda tüyler göriilür. Mey

ve örtüsli, C. hc111lus 0d'J oldugu p.ibi iic,: loplu degil, kcn:-irlan düzensiz kaba di~Jidir, 

yumuna hic;imindedir. rengi yapral-.lannkine oranla daha ac,:1k sanmtrak-y~ildir, alt 

yLizleri tüylüdür ( 1.2-2 x. 0.8- 1 J cm. hoyutundad1r). Di ~ i c,:i<;ck kurullan Adi Gürge

ninki ilc kar~tla~ttnlacak olursa, k1sadir (J-7 cm.). 

Cografi dagtl1~1 Balkanlar. Dalma<;ya sahilleri. italya, Kafkasya ile K1-

nm'd1r. Cm„ernizdc Trakya. Ku?ey Anadolu ile Güncy Anadolu'da yay1lt~ güster

mektcdir. Bat1 ve Dogu Anaclolu'da ise iyel: Tarsus .(Cehennem Deresi), Mara~: 

/\ndtnn'da c,:ogunlukla kalkerli topraklar üzerinde vc kan~1k yapraklt onnanlar iye

risinde bulunur. Ma<;ka'mn Hamsiköyü civannda ise Dogu Uidini alrmda göri.il

mektcdir. Geneide birinci türün ;1ksine kurak c,: 11 ycrlcrdc dl' ycti~ebilmätedir 

29. OSTRYA Scop. - KA Y ACIKLAR 

0 .1trm cinsinin ku?cy ve ona Amerika ile /\vrupa ve Asya'da yayilm1~ 7 ka

dar tliru vard1 r. ßunlardan yalrnz hirisi (Ostrya uuptnifo/ia Scop.) dogal olarak yc

ti~mcktedir. K1~m yapr<1g1111 d(ikcn agac,: vc boylu c,:alllardtr. Öncck:ri düzgün olan 

kahuklan ilcri ya~larda, Güq;enlerin aksine püriizlü boyuna c;:atlaklt ve koyu renkli 

dir. Sürgünlcr pseudo-tcnninal tomurcukludur; tomurcuklar sürgünlere yauk degil, 

onlarla ai,;1 yaparlar. \ogunlugu yumurta bic,:imindc olan yapraklan sivri U\lu, ke

narlan kesl-.in yift malt di~lidir; yan damarlann say1s1 5-18 c,:iftdir. 

Erkck <,:ir;ck kurullanndan birkay1 hir arada, sonbaharda tc~ckkül cdcrek, k1~1 

a<;1kta ger;irirler. Erkek r;icregin ycvre örtüsü yoktur. Her bir hrahtcnin koltugunda 

llyla r;atallannn :l-14 ctamini vard1r. Di~i yiyek kurullan son sene sürgünlerinin 

ucunda olu~ur, dik durnn kcdicik halindedir. 1 lerbir di~i yiyck dihazyumunun iki 

yan yiyegi geli~mi~, onadaki körclmi~tir. <;evrc yapraklan (perianth) ovaryumu sar

rn1~, onunla kaynn~m1~t1r. Ovnryum iki karpelden olu~ur. Hcrbir yan yiyek, üc;: brah

tecigin hirlqmesind n olu~mu~. toma gibi birörtünün iycrsindedir. <;i\ek safhas111-

da iJ....en torharnn uy k1srn1 ar;1l-.t1r, sonradan kapamr. Yumurta bi<;iminde, bac;1k, üze

ri hafif yollu, oluklu. sert kabuklu kur;ük bir nuks olan meyve hu sözünü ettigimiz 

torbantn ir;ersindc kapal1 l-.al1r, d1~andan görülmez. 

Öz odunu koyu rcnkli, diri odun ar;rk rcnkli olmak üzere farklid1r. Odunlan 

"kü<;ük dag1111k trahcli" )lniba <.Jahildir. (ok dayarnklt, sert vc k1 ymetl1 oclunlan tor

nac1lil-.ta, ö1clliklc marangoz alctlcrinin agac,: k1 s11nlan111n yap11111nda J....ullanil1r. 
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Amerika'da odunlannm scnliginden dolay1, Kayac1k'l:lra "Demir Agac1" da 

denilmektedir. Sürgün vern1e özelliJ..kri fazladir. h11.l1 büyürler. 

29.l. Ostrya carpimfofwScop. - 1lirgen YapraJ..11 Kayank<'). (~ekil 129) 

15 (-20) rn. boyunda. dag1rnk lt'JX li hir aga~· t1r. Öncd:·n J.;oyu gri rcnkli ohin 

düzgün kabuk, a~ac; ya~lan<l1J..\a asma !!Övdt'leri ~ib1. u1unlarnas111a ~eritsi <;:nlakll 

d1r. Sürgünler boz-kahve rengindt:, tuylü, Lin::rin<k <;1pl:tk gt11 lc güriilecck k:1dar hü

yuk, bol say1da lenti 'l'lkr oulunur: IOlllllfL'llkl;ir ( 'ure11111.1 L'll1sindcn farkl1 olar:1k 

sürgüne tamamen yamw de~i 1. :Li rgünle b1 r Jar <H'I yapacal-. ~d-:i !de d1~a yi):1CI iKti r; 

4.5-9 x 2.2-4.6 cm. ho utlanndal.-i ve yumurl.l bic;imli yapraklann t'll geni~ yeri 011a

dan a~ag1ya dü~er, kenarfan h"\kin <;ift sirall di~lidir. 15- 18 vifl yan damarlar c;1ktn-

(Jlan~-lfolf llii~kr, 1970) 

------- ---- - -
(x.) llosl.:r. lf .R., 1 !)70. likn"'~ n '' h • \n:i1t1nw eh:~ l lnl 11·~ J\'l 11\ IH >KOSJ'vH lS. Swtlpn. 
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;$~kil 129: rJ.wya carptnifn/ia: Kayac1k. /\. crkck <; ir;ck kunillanru w ~1yan sürgiin; ß, crkck c,:ic,:ck: 
C. m..:yvc kurullanni 1a~1yan sürgün; D. mcyvc . 

(Ynlttnk, 1994) 

t1hd1r (darnar say1s1 Carpinus türlerindekinden daha fazla say1dad1r), üst yüzü ko

yu yqil ve hafif tüylü, alt yüzü ise d:.unarlar boyunca tüylüdür. 

Yatam Güney Fransa'dan ßulgariscan'a kadartüm Güney Avrupa, Suriye'nin 

bat1s1, Anadolu ve Transkafkaslar'dtr. 

Ekolojik istekleri bak11n1ndan s1cakllk istcgi, Carpinus1ardan daha fazlad1r. 

Tepelik bülgelerde kalkerli vc s1cak yama<;lan tercih eder. Kuzey Anadolu ve Gü

ney Anadolu'da, yaprakl1 aga<; onnanlannda küyük gruplar halinde kan~1khga gi

rer. Görüldügü yerlerden ba~licalan : Zonguldak, Kastamonu:Azdavay-Cide arast, 

Sinop: Ayanc1k, Tokat: Niksar, Trahzon: Mayka-Meryemana om1am, <;:oruh: San

göl Barhai arns1, Erzurum: Olur-Keban aras1; Güney Anadolu'da ise Antalya: Gey

lik Dagt, iyel : Ermen k -Anamur aras1. Adana: Kozan, feke, Antakya: Amanos <lagt 

gibi. Bau Anadolu, Trakya, Mannara Bölgesi, Dogu ve Güneydogu Anadolu'da bu 

türe rastlanmaz. 

<;:ok ktymetli, sert, ince tekstürlü, daya01kl1 ve koyu renkli odunundan 

Arnasra'da tomadan ge<;irilerek <;ok degi~ik ve son derecede güzel turistik-hediyelik 

süs e~yalan yapllmaktad1r. 
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30. CORYLUS L.-FINDIKLAR (,,;) 

K1~in yaprag1rn düken agac; veya <;alllan..hr. 1 apraklan bas1t. c;ogunlukla yu

murta veya geni~ yumuna bi<;imindedir ve kenarlan h.;1ha vcya kcsh.in c.li~li. ba;an da 

hafif lopludur; ucu sivri veya damla uc;ludur. dip k1sm1 c;ogunluh.la yürcgimsidir. 

Tomurcuklann sürgün ü1erindeki dizili ·i ih.i sirah sarrnal (;ilmasll)d1r; rseudo-tcr

minal tomurcukludurlar. Yaprak ve meyve tomurcuh.lan farll1 ~cl-.il w hüvükliiktc

dir. Yaprak tomurcuklan kü<;üh..sivri uc;lu, yurnurta hic;imindcdir: <;1<;l'h. 10111urcuh. 

Jan ise büyük, yandan bas1k ve h.üt ur;ludur: ü1crlcri h.1rcmitv;in d11il111i~ olan bol sa

y1da pullar ile örtülmu~tur. Erkek <;ic;ek h.urullan sonbaharda olu~ur. a~ag1 dogru 

sarkar, k1~1 ac;1kta geyirir, kl. . onu. erl.:en ilh.baharda c,:ic;ek kurul u ci... o.;cni uzar ve toz

la~ma ba~lar; erkek <;i<;eklerin perianth yapraklan yoh.tur; lwrhir hrahte 1-.oltugunda 

4-8 adet etamin bulunur: hunlann filamentleri c;atallanm1~ oldugundan ctarnin \Ok 

say1da görülür. 

Di~i <;ic;eh. h.urullan c;o~unluh.la diha?)Umdan olu~mu~tur. b1inlann Uteri pul 

larla örtülü bir tomun.:uk i<;er.-;1ndc toplarnrn ·ur: d1~andan yaln11 h.inrnzt renkli stig

malar göri.Jlur; bü>lece yapral-: tomurcuklanndan kolayca ay1rt t'clilrhilir. 

Dihazyumcla ise iki yan c;i<;ek geh~m1., orta c;ic;eh. kürelm1~1ir Oi~i <;r<;ci;.in 

c;ok küc,:ük, dikkati c;ekrneyen l1 r \Cvre önüsü vardir: ovaryum ik ka) na~m1~ur; an 

cak uc; h.1s1mlan di~ halinde ·crhesnir. Ovaryum iki h.arpcllidi1. l lcrb1n i~·rntk 1. cn

derolarak 2 tohum tornurcugu ve iplik gibi u:zun.., adc'l stipnas1 vardrr Mcvvc. rx'n 

karpt odunla~m1.·. ic;eri. indc Lek 1 ir t )humu bulunan tipih. a<;1lm,1van !..uni meyve. 

yani tipik bir nusrur. Yan <;i · '~in iki hrahtcci!!i ile orta <;ic;ege ;11r hir brahtl'cik birlc

·erek, ü<; brahtecikten olu~an mrba ve ·a kadl:h b1\1m1ntkki hir 111uhafa1a nus'u t\l' 

risinde saklar veya tutar f:t.'l..il DOl. 

Birc;ok türleri yenen yagll VL' lenetli mt yvelcnnckn <lnlav1 ldilture al1111111~ . 

baz1lan da dekoratif ·üs bitkileridir. 

Kuzey Yanm Kur=- ·im.Je. A\'rupa, S}.l v' "u1cy A.mc1ika'111111lrrnan vc "c 

rin yerlerin<le dogal yeti;cn 15 kadar turu \ard1r. Bunlard,in Cm ylu.1· avellana. L. vc 

Corylus colurna L. ulkemi:zd • tlo 1al ycti~1111:h.tcd1r: (' rrurnma rsc geni~ olc;üc.lc 

(x) Ka..apltgtl, ll .. 1 ()( l. \ (. ontnholu in 10 LI • l l l'to1.1"mn111v of C111y/111 ( /lrtu/<111•<1r). i\d.1n~1•11ta 

(1):4) 90. 

Rrh<lrr, . 1962. fanual of \uhuv.11 ·<l Tn.·c~ aml Shrnh' 2. rchtion, N<'w York . 

Yaltmk, I· ., 1982. Th· C1 ·m1 or~/u, 1- in 1 lora of '1'11rk1·y. Vol. 7, p MI. · 88, 1 :dinhur~h 
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kültüre ahnm1~t1r. Amerika Birle~ik Devletlerinde de iki tür, C. americana Walt. ve 

C. cornuta Marsh. (Gagah F111d1k) dogal yeti~mektedir. 

30.1. Corylus columa L. - Türk Find1g1, Agay Find1g1, Ay1 Fmd1g1Cx), (Sckil 132) 

25 m. ye kadar boylanabilen düzgün gövdeli bir agaytir. Koyu gri renkli ka

buk ya~li agac;larda kalm, mantarl1 ve boyuna derin 9atlakliJ1r. Akrne~e grubuna da

hil Me~e kabuklanni arnmsat1r. Gen9 sürgünler soluk pas renginde ve s1k tüylüdür 

(rüyler basit veya yap1~kan bezelidir). Yapraklar yumurta, geni~ yumurta, ender ola

rak ters yumurta bi9imindedir. 7-14 x 5-11 cm. boyutlanndadir, 7-10 9ift yan dama

ra sahiptir, s1g Ioplu, c;ift s1ralt di~li, veya dilimli di~Iidir, u9 k1sm1 birdenbire sivrile

~ir, kü<;ük bir damla ucu ile nihayetleni r; dip taraflan c;arp1k, yüreksi bi<;imlidir; üst 

yüzü koyu ye~il ve 91plak, alt yüzü ise soluk ye~il veya ay1k mavimtrak-ye~ildir, <;tp

lakttr, ancak damarlar boyunca seyrek tüylüdür. 

Yaprak saplan 2.5-4 cm. uzunlugundad1r, üzeri yumu~ak ve sigilli-yap1~kan 

tüylüdür. Erkek c;i<;ekler 6-8 (-12) cm. uzunlugundadir. Birkac; meyve bir arada bu

lunur. Meyve örtüsünün kenarlan ince ~eritler halinde düzensiz olara.k y1rt1hnt~, siv

ri uc;lan geriye k1vnlm1~t1r; üzeri yap1~kan tüylerle kaplld1r; nus meyve 15-20 x 10-
18 mm. boyutundad1r, üsnen hatif bastk, geni~ yumurta ~eklindedir, pcrikarp, diger 

Fmdtk meyvelerine k1y~L-;la , r;ok kalm kabukludur. Meyvenin örtüye bagland1g1 dip 

taraftaki "mat k1s1m" fmd1g111 hemen hemen yan boyuna ula~1r ki bu özellik Türk 

Fmd1g1 iyin karakteristiktir. 

Saglam, day:iniklt, incc tekstürlü, iyi cilä kabul eden odunlannda, öz odunu 

kmmz1 renkJidir. Odunu mobilyac1hkta degerlidir. 

Cografi yay1h~1 Balkanlar, Romanya, kafkasya ve Kuzey iran'dtr. Ülkemizde 

en yaygm bir ~ekilde bulundugu böige KuzeyblH1 Anadolu on11anland1r. Burada 

Me~e-Kaym-Ak9aagac; gibi yapraklt onnanlar ile, Kaym-Göknar kan~tk onnanla

nnda tek tek veya küyük gruplar halinde bulunur. Dü~ey yay1lt~1 800-1700 m. ler 
aras1 ndad1 r. 

Türkiye'de bulundugu yerlerden baztl:in ~unlardtr: Düzce, Y1g1lca, Nallthan: 

Köstebek onnam, Kastamonu : Azdavay-Cide aras1, Tosya, Gavur Dag1; Amasya: 

Sana Dag1, 1600 m., Ayanc1k: Zindan Bölgesi, <;ingen Konag1, 1160 m., Eski~ehir: 

Mihal1y<;1k, <;atac1k OITTlarn, 800 m. 

(x) Ka~;iphgil, ß .. 1953. CorylusColuma L.imd its Yarictics. Calif. llort. Soc. J. 24 (4):91-104. 

Yallmk, F. 1982. Thc Genus Corylus L in Flora ofTurkcy, Yol. 7, p. 635-88, Edinburgh. 



!:ieJ..i l IJ I : Cnry/111 avel/<11111 (/\di h11d1k) odllllll l'Jlinl' l..csill (X(>O) 

(\\'l'l1.lar, l '>51) 

~cki l U2: a Coryl11s mluma: Yapr;ik. \Ok pmi.;abnrm~ kupula vc kiirc hir,:imindcki nuks mcy\'c; 

h, Corvltt.1· ma.xima: yaprnk. pan,;<ilanmam1~. ag11. torha gihi hüzülmü~ kupulah mcyvc 
gruhu; vc clip:-oiclal mcywsi. 



194 

FAGACEAE(xl 

Faw1ceoe familyasin1n 6 eins (Far,us, Q11cnus, Castanea, Casta110;1sis 1 

Lithocarpus, Notlwj(1r,us) ve bu cinslerin her iki yan kLircnin -;ubtmpik ve scrin höl 

gelerinde om1anlar kuran 600 1-.adar tü rii vardir. Amerika, A vrura. Uzak Dogu 1\sya 

ile Türkiye'de om1anc11lk )Önünden en öncmli yapral-.11 agaylur bu familyu ii;ersin

de top! anrrn~u r. 

K1~in yaprag1ni döken veya herdem ye~il (tlim Castanopsis ve Lithocarpus 

türleri) agac; veya \all halinde bulunan odunsu hitkilerdir. Tomurcuklar sürgünlere 

\Ok s1ralt sam1al veya il-.i s1ral1 -;am1al (alma~l1) tfü.ilmi~lerdir vc Lizcrleri 3-4 veya 

kiremitvari kapanrn1~ \Ok say1da jlUllarla örtülrnü~tür. Yapraklan sapll, tarn kenarl1, 

di~li veya lopludur; tüysü damarl1d1r; k.ulak\1klan erkendcn döl-.ülür. 

<;::i<;ekler hir cinsli. hir evciklidir. Tekcr teker degil, kurullar halindedirler. Er

kek ~·i\·eklerde 4-7 loplu hasit hir <;evre örtt.isü (perigonu); 4-8 (nadircn daha fazla) 

adet etamini vard1r. Filamentleri, lfr111/aC<'w' familyas1nda oldugu gibi, \atallan

rnam1~t1r. Erkek \i\·ek kurullanmla ht'rhir hrahte koltugunda td; hir i;i<i:ek ta~1r; ya

lanc1 ha~ak halindeki k.urnl dik durur veya a~ag1ya sarkarlar veya Fa,l,'uscinsinde 

görüklügü gihi. uzun hir sap ucunda toplanrn1~. ba~<;1k (küre) halindcdirler. 

Rcculaccac farnil)a-;1nda 1akindan ta111d1g111111 'diha1yum'-k1srni <i:is;ek ku

rulu. Fa~ac.:eae familya'imin d1~i \'1\el-.lenndc de -;(iZ 1-.onusudur, diger bir ifadc ilc 

di~i <i:i\ekler dihazyurn hal indcd1r; dihat) umun cinslcrc göre :1.2 vcya tek bi r <;i\·egi 

~eli~rne gösterir, orta c;i<;ek veya yandah.i ik.i yan <;i\'Ck 1-.ürelchilir. Süz konusu k1smi 

\i\C'k kurulu dihazyum ya tel-.cr tckcr bulunur, veya birka\ tancsi bir araya gelcrck 

d1hazyumlar roplulugu (fakir bik~ik <;i\'t'k h.urullan) olu~tururlar. 

Ovaryum 3 veya 6 karpelden olu~rnu~tur. alt durumludur; \evre yapraklan 

ovaryumla kayna~m1~t1r. ancka U\' l-.1s11nlan scrhe~nir. Ovaryumun k1sa hir stilusu 

(boyuncugu), karpel say1s1 1-.adar n vcya 6 adct) iplik veya hoynuz bi<;imini alm1~ 

stigmalan vardir, düllenme s1ra<>mda bunlardan ancak biri \Ok nadir olarak ikincisi 

döllenir ve ovaryum, tek tohurnlu ac;1lmayan kuru mcyve (nus)'yc geli~ir. Dihazyu

mun iki yan c;ic;:egine ait il-.i~erden dort hrahtecigi vcya Quercus cinsimlc oldugu gi 

bi, c;:1c;:ek tahl:L'>t dcri gibi senk ·ir "1-.upula" ad1nr vcn.ligimiz mcyve önüsünc deghi1~ 

meyveler söz konusu kupula ic;ine 1'1smen vcya tarnamcn gomülrnü~ durumdad1r-

(') llarlow, W.M. Cl E.S llarrar. J{)) . Tc,lh<•ok ol l"kndrology, 4 . 1·,dillon. Nl'W Yorl-.. 

Kiiyiic1k. 1 L, t 9R t. Omian vc l'nrl.. ~aclannm Ö1cl SNcmati~1. II. e ilt, J\ngio,1x:nmc, 
4. oa.sk1. Iswnoul 
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lar. Bu nedenledir ki yOk kcre bu familyaya "Cupuliferae" da denilmek.--redir. Kupu

lanin üzeri rullar veya dikensi c;1kinttlar ile önülmü~tür. MEYVENiN kotiledonlan 

büyük ve etlidir. Meyve yimlendiktcn sonra, fidecigin kotiledonlan Fagus ve Not

hofagus cinslerinde toprak üzerine \lkar (epigeik), diger dö1t cinsde isc toprak al
ll1H.la (hypogcik) k:lhr. 

!5ckil IJJ: Avrupa Kayl\1 (FnJiu.1 .1ylva11cn)'nm (x.lun cninc kcsili (x 15). 

(Hans-RolfHiistcr, 1970) 

3 t. FAGUS L.- KA YINLAR <~l 

Kuzey Yanm Küresinin 1l1man .;e scrin bölgelcrinde saf veya kan~1k orrnan

lar kuran yakla~1k 8 türü bulunmaktad1r. Bunlardan Fagus grandifolia Ehreh K_u

zey Amerika'da; Fagus sylvatica L. A vrupa'da; Fagus orientalis Lipsky. (Dogu 

(x) Yiillink, F„ 1982. Faxr•s L. in Flor:i ofTurkcy, Vol. 7, Edinburgh. 
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~ckil 134: FaJ.: Ll.\ rm e111alü · 1. kup11l;iy1 i.1~ 1ym1 yaprakh surgi.m; 2. c·rh·k \ 1cl'k kurulunu la!i1yan 

surgun; 3. crkck <;1yck; 4, nu-; vc kupula; 5, ~ürgun; 6 , lickcik (r;cnck yapraklar hührck bi

r;immt.lc) 

Kay1m)Anadolu,Kafkaslar ve Kuzey iran'da; Fagus japonicrz Maxim; F. lucida 

Rehd. et W-'ls . F. Lo11Ktf>ctwlata eernen, F . englerwna eemcn Orta ve B:ltl 

c;:in'de dogal olarak bulunmai..tad1r. 

Kay1rnn en bclirgin özelligi, ay1k gri veya koyu gri rcnkli kabuklanrnn agay

lann hayau boyunca yatlamadan düz ve puruzsül olarak kalmaland1r. K1~in yapra

g1m döken onnan agac;lan<l1r. ih.in<.:i ünemli kar.ikteristigi, iyok say1da pullarla örtül

mü~ bulunan ig biyimindei..i sivri uc;lu ve buyüi.. tomurcuklann sürgünlere, Gürgen

Jerde oldugu gibi yatik degil, onlarla a91 yapacak ~ekilde <liLilmi~ olmas1d1r. 
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Sürgünler pseudo-tenninal tomurcukludur ve yan tomurcuklar iki s1rall sar

mal (almaylt) dizilirler. Yaprak ayas1 di~li (F. grand!folia) veya düzdür; nisbeten 

k1sa bir sap1, zamanla dökülen ~erit halinde kulakytklan vard1r. 

Erkek viyegin 4-7 paryah basit bi r yevresi (perianth), 8-16 etamini vard1r. 

Bunlann birvogu hir sap ucunda toplanm1~. a~ag1ya sarkan, ba~ak (küre) ~eklinde 

kurullar olu~tururlar. 

Di~i yiyek dihazyumunun ortadaki yiyegi körelmi~, yandakiler geli~mi~tir. 

Bunlan, yan vi<;eklere ait 4 brnhtecikten geli~mi~ olan, üzeri yurnu~ak dikenli, 3ytk 

kahverenkli bir "kupula" sanni~ veya örtrnü~tür. Herbir yan yiyekte, üy karpelden 
olu~mu~, Üy gözlü ve her bir gözde iki~er tohum tornurcugu bulunan bir ov;:ryum gö

ri.ilür. 6 paryal1 basit yevre yapraklan ovaryumla kayna~m1~t1r. Stigma üy paryahd1r. 
Ovaryumdaki bir tohum tomurcugu tohuma geli~ir. Üy kö~eli, klZll kestane renkli, 

sert kabuklu "nus'' büyüktür. Olgunla~inca kupula 4 paryaya aynhr. iyindeki 2 adet 

nus meyveler tlökülür. Meyvelerin tohumu, kestane ve Me~elerde oltlugu gibi ni~as

tall degil, yaglldir<x>. <;imlenme yetenegini uzun zarnan koruyamaz. Fidecigin ye

nek yapraklan yürek bi<;irnintle olup, üst yüzleri ye~il, alt yüzleri isc süt beyaz1 renk

tedir. Primer yapraklan da kar~1ltklld1r. Kök sistemleri fazla tlerin degi ldir, genel

likle "yürek kök" yaparlar; s1g köklüdürlcr, kütük sürgünü venne üzcllikleri vard1r. 

O<lunlan "kliyük dag1mk traheli" gruba girer (~ckil 133). Diri odun soluk 

pembe-beyaz, öz odunu ise, kmrnz1mtrak-ay1k kahverengindedir. Öz 1~inlan tek ve

ya yOk s1rahd1r. O<lunlan sert ve ag1rd1r, kolay i~lcnir, kolay yanlabilir, ~ok muka

vemeti genellikle yüksektir. Son y1llarda yOk geni~ kullam~ yeri bulmu~tur. Mobil

ya, kontrplak, araba, parke, ayakkab1 kahb1, ambalaj sand1g1, oyuncak, sanda.I ve f1-

nn kürekleri, alet saplan, i~ ve marangoz tezgahlan, maden diregi, yakacak odun, 

emprenye e<lildigi taktirde travers üretimi gibi (Bozkurt, 1981). 

Kayin Katrani (Pix fagi), F. sylvatica'nm ctallannm kuru destilasyonundan 

elde edilir. Dczenfektan olarak kullamhr. 

(x) 1. Cihan 1 larhindc Almanya'd;m ülkcmizc yuvallarla Kaym mcyvcsi göndcrilmi~. halk arasm

da '' Alman Ftsug1'' olarak isimkndirilmi~tir, lcu.ctlidir, ycnir. Fazla ycnildigindc "Fagin" al

kaloidindcn dolay1 ha~ diiruncsi, hirncv'i sarho~luk yapnr. Mcyvclcrinin prcslcnmcsiyle hir 

yag cldc cdilir. Zcytin yagmm halinc1ilmcsindc hir 1amanlar kullamlm1&Lir; hadern yagma, 

karanlil yag1rn1 k<ttrlrr. 



Ülkemink l'n yay&m onnanlar kuran Fag11~ oricntalis l .ipsky. (Dogu Kay1-
rn)'cl1r. Dernirk<iy onn:mlannda f-ui.:11' .1\'h'a11rn 1 ( 1 vn1pa Kav1rn )'n111 bulundugu 

taraf11nm.lan -;aptanrn1~m ( Yalunk. l 1) 1) 

10-50 rn. y1' kad;1r bo lanahill'n hirinci s1rnf om1:1n agac1d1r. Ya~lt gövdl'lcrdc 

hile kahk <;atl;unadan. d111 pu1ti1s1i1 l--al1r. ar,:1k µri Uil rl'n.~ indcdir. 

(Foto : lJ. Asan ) 

(\) Yallink . F„ 11>81. 1) ·ntlmlo11 1, 1 ll. Or. hlk. Yayin n 2<)<J 
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~l'kil 1.1<>: ( ', ,,,„,„ ' 
mrossc, 1977) 

Yaprak s:1p1n111 surg(ln lilt'rintil' h1rah.11,!!,1 i7. yanm dairc hic,:iminde olup, Ü?e

rindc, yanlarda h1hi1111c yah.111 ih.1~er. nnadah.i c,:oh. say1da bir arada ilctim demetleri 

bulunur; yaprah. sap1 11111111 1h.i v:1111nda hcl1rgin ih.i kulakc,:1k i?i vard1r; yapraklan 
eliptik, yumunarns1 t'liptih. olup wrn h.enarl1d1r, iist yü1.leri c,:1plak, all ylizlcri damar
lar boyunca h1:ya1-ipeh.si tuylüdur: uc,: k1s1111 sivn, dip taraf1 yuvarlakr;.a veya kama 
biyimindcdir; erh.ck c,:i<,:ch.lcr hir<;of!u bir arada hir u1un -;ap ucunda toplanm1~, a~ag1-

ya sarkan ha~c,:1k (klire h1~· irnindc) halindc kurul te~kil cderler. Dört brahtccikren 

olu~an kupula dort par~·aJ1d1r; kupulantn d1~ yüninde. dip tarallannda yc~il renkli ve 
damarl1, dar-u1un yaprak pullar; uc,: tarafma dogru ise ipliksi pullar ycr alrni~ttr; ku
pulan1n ic,:inde, uc,: ko~eli. h.1111111111Hrak-kahvcrenkli ve scrt kabuklu 2 nus yer alm1~

llr. Mcyvcnin tohumu Kcstane ve Mqckrdc oldugu gibi ni~astall dcgildir, yaglldtr. 
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Gene! cografi yay11J~1, Bulgaristan, Türkiye, Kafkasya, iran'd1r. Ülkemizde 

en geni~ yayll1~1m ve en iyi geli~imini Karadeniz Bölgelerimizde yapar. 

Demirköy'den Hopa'ya kndar Karadeniz sahiline paralel uzanan daglann orta ve 

yüksek k1s1mlannda, Kuzeye yönelik yama9larda saf ve kan~1k om1anlar kurar. 

Marmara bölgesi ile Anadolu'da yer yer görülür. Güney Anadolu'da Adana'nm Pos 

onnanlannda, Amanos Daglannda ve Mara~-Andmn yöresinde lokal olarak bulu

nur. 

31.2. Fagus sy/vatica L. - Avrupa Kay1m 

30 m. ye kadar boylanan. dolgun ve düzgün, silindirik gövdeli bir aga9t1r. Ka

buk koyu gri renkli, parlak ve pürüzsüzdür. Gen9 sürgünler hafif tüylüdür. Yaprak

lan 9ogunlukla yumurtnms1-eliptik bi<;imdedir, ucu sivrice, dip taraf1 yuvarlak, ke

narlan tarn ve yogunlukla hatif dalgali veya seyrek di~lidir, 4-9 cm. x 2.5-7 cm. bo
yutundad1r, 5-8 c;ift yan damar bulunur. Ayamn üst yüzü koyu parlak ye~il, alt yüzü 

aytk renktedir. Kupulanm d1~ yüzünü, biz gibi sivri Uylu, ipliksi pullar seyrek bir 

halde öm11ü~tür. Faf!.ltS orientalis'den yapraklanmn daha küvük, damar say1s1mn 

daha az, gövde kabugunun d;tl1a 1-.oyu renkli olmas1 ve aynca da kupula üzerinde tek 

tip. sivri us:Iu-ipliksi seyrek pullann bulunmas1 ile aynltr. 

Avrupa Kay1m, kerescesi bak1mmdan Avrupa'mn en önemli aga9lanndan bi

risidir. Odunu <;ok <;e~itli ve degi~ik am<i9lar i<;in kullamltr; yaglt tohumlanndan da 

faydaml1r. 

(ok geni~ birco~rali yay1l1~1 vard1r. Bnt1, Orta ve Güney Avrupa'da saf, ba

zan de Avrupa Göknan. Lfü.lin ve 'anc.;arn ile kan~1k omianlar olwjturur. Sub-atlan

tik iklimin agac1d1r. Bol yaz yag1~1 ister. Mineral maddesi ve kalkeri zengin topra.k

lan sever. Kurakl1kran, durgun sudan zarar görlir. 

32. CASTANEA Mill. - KE- TA ELER 

Bu cinsin, Güney Avrupa. Kuzey Afrika, Güney Batt vi>: L'·1gu Asya ve Ku

zey Dogu Amerika'da dag1l1~ ve yaytl1~ gösteren 10 kadar türii b<lunmaktad1r. 

K1~m yaprag1ni düken aga\'.lard1r. Kabuk geny gövdelerde düzgiin, ya~hlarda 

vatlakltd1r. Slirgünleri pseudo-terrninal tomurcukludur; d1~tan ve a~ say1da (2-3 

pullu) pullarla örtülmü~ olan tomurcuklar ürgünlere iki s1ralt sarrnal ,:ilmayh) di

zilmi~lerdir; kuvvetli :;ürgünler hati f oluklu ve kö~elidir. Geni~ m1zrak„„ veya da 
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eliptik hi\imli yapraklan sivri u~·ludur ve kenarlan muntazam aralikl1 basit di~lidir: 

di~ler kllt;1ks1, sivri u<,:ludur: yan darnarlar i;:ok say1da ve birhirlcrine paraleldir. 

Herhir erkck i;i<;egin 6 rxin;alt c;anag1 vard1r; etamin say1s1 d:t 10-20 kadard1r. 

Erkck <;i<;eklerin hir<;ogu bireksen üzerinde ha~ah. 11pi kurul olu~tururlar ve yukan

ya dogni dik dururlar. Di~i <;ic;ekler ise i;ogunluh.la erl-.ek <;i\'Ck ku1ullan111n dip tara

fmda yer al1rlar veya ender olarak. da ayn hulunurlar. Di~i <;i\el-. dih:11.yumunun her 

ü<; c;ic;egi de geli~mi~tir. 1 krhir i;i<;cgin 6 parc;all <;anag1, 6 k:irpeldcn olu~an (1 gö1lli 

ovaryumu vard1r. Alt dururnlu ovaryurnun k.1\a bir stilu-;11 ve 1plik 1,'.ibi incc (1 adct 

stigmas1 v:m11r. Ovaryumun hcrhir gö?ünde 2 adet tohurn tomurcugu bulunursa d:.t 

bunlardan ancak biri döllcnir. digcr onbiri gdi~cmez. Mc) vc dcri gibi seit kabuklu, 

iri bir nustur. 4 brahtecikten (i!-:i yan c;i<;cge ait brahtecih.ler) geli~rni~ olan 4 pan;ali 

ve üzeri kirpi gibi dikenli "kupula" "iini edilen 3 nus meyvcyi ic.;crsine alrn1~t1r (baz1 

taksonlarda I, ender olarak 2 tanedir)<' ). Kestanelerin yenen rncyvclerindcn ba~ka 

c;qitli kulla111~ yerine sahip tanence 7engin. dayan1kli odunlan vard1r. Gcmi ve ev 

in~aatlannda kullantl1r (Sd,il D<i). ince dallanndan yanna surctiyle scpL'L yapl11r. 

<; ubuklanndan fasulye s1r10.1 nlarak faydala111l1r. Kumlu halc;1k LopraklanJa en iyi 

~1 . .' li ~ 111e göste1irler. 111111 hu:-urkr. sürgün vcnne füellikkri fa1.lad1r. Kuvvetli ka-

111'. kök yapa1 lar. yan gölgc aga<; land1r. 

Öncmli türil'rinden (in Kcsta11e"i (C. mollt.rnna ßl.) ile Jaron Kestanesi (C . 

ucnara Sieb. et Zucc. )'nin llW) \Ckn 1.,adl'cc ülkelerindc tükct ilrn hi r g1da maddcsi 

degil, ;\merika Birlc~ik Devktkrindt' her y1l wnlan.:a ihra<,: edilcn bir i.iründlir. 

Ame1ikan Kesranesi ((' denrara ( 1arsh.) Borkh.), XX. yli1y1l1n ba~lanna 

kadar, KuLcy Arneril-.a'nrn do~u1.,unda, h111t htiyi.i)<.'11 bir tür olmas1. dayan1kll odunu 

ve leaetli rneyveleri 1le orwmli hir onnan ;1gac1 ih.cn. önemli bir mantar hastal1g1, 

190-l yilmda Japonya 'dan ew York Ooranik Bah<;esine getirilerck dih.ilcn bir Ja

pon Kcstanesi fidan1 ila ta~1111111•:air . E11dotlue1 parasaica (Murr.) /\i\ . ad1ndaki hu 

rnantar. vaiarnndaki KestanekrL' zarar yapma?ktn. Amerikan Kestanclcrini tarna

men yok etmi~tir (Amerikan Kestanesi Kanscri l lastalag1). i\ vrupa'mn güncyi, 

Trakya ve Kuzey Anadolu. Kafkas)a ve Ku1cy iran'da dogal yaytl1~ göstcrcn Ana

dolu Kestanesi (Castanca .wt1va Mii.) onemli hir onnan agac1 oldugu kadar, rney

vesi de lenetlidir. Ancak. hu tiir de hüyuk bir tchlikcylc kar~1 kar~1yad1r. 

Phytophytora camh1vom (Petri.) Busim. adind:.iki hir mikroskohik mantar bu agay 
türünde 1-.itlc halinde kurumalara 1mlir'kkep hastaligma) sebcp olmak1ad1r. 

c~) C 1l\l(lfl('f1 {'Utnil11 lil l. (Hn<l\lr ,\1n.-nbn Kt''lillH''1) 1k \in'dl' dn~nl yt·ti ... ro (' ltrnr1·1 (Skan) 

Rchu . et W1ls '<k ku p11la it;.: ri,md.: mq v.:kr 11.:kl' r tl'kcr. l'O<kr olarak da 2 t;1nc hul11nm. 
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32.1. Castarca sa11va Mill. - Anadolu Kestanesi<x). <Srkil 137) 

30 rn . ye kadar boylanabilcn. 1.5-2 rn. c;ar yarabikn, gcni~ ve dag1111k tcpeli 

bir aga<;t1r. Genr,: sürgünler yc~ilimtrak-gri ve hafif tüylü, daha sonralan kinrnz.1mt

rak-kahve rcngindedir, \tplaktir, üzerlerinde göz.lc görülecek büyüklükte ve bol sa

y1da beyaz lentiscller bulunur. Gcni~ m1z.raks1 vcya dar eliptik bir,:irnli yarraklan 

sivri uc;ludur, 10-25 cm. boyundad1rlar, kenarlan hasit di~lidir. di~ler kil<,:1ks1, sivri 

uc,:lu, yukanya dogru k1vnk. yan damarlar ( 18-30) di~lerle sonu<,:lanir; üst yüzü rar

lcik ye~il. alt yüzü t~yaz kcc,:e gibi rüylü veya hafif tüylüdür: erkek c,:iyeklerin bir<,:ogu 

bir eksen üzerinde ba~ak tiri kunil olu~tururlar, haziran onalannda <;i<;ek a<;arlar: 

dön brahtccikten olu~an, üzcrinde s1k ve bat1c1 dikenleri bulunan kupula (rneyve 

örtüsü), ic,:inde rrogunlukla 3 tane nuks meyve bulunur. Üstten bas1k yanm küre biyi

mindeki mcyvelerin rerikarr1 sen, rarlak kml-kahve rengindcdir. 

Ülkemizde, Mam1ara ßölgcsi vc Kuzcy J\nadnlu nnnanlannda, ö?clliklc 

yarrakl1 (Q11ercu.1·-Carp11111.1 -Fag11s) onnanlannda l-.:1n~1khga g1rc1-. ~ge ve J\kdc

niz bülgelernide ise (Tire, Sükc ve Antalya-Zcrk haraoclcri yak1rn gihi) lokal olarak 

hu1unur veya külturü yar1lrnaktadir. 

33. QlJERCUS L.- ME~ELER 1'xl 

\ogunlukla agac,: veya boylu <;ah halindc. k1~1n yarragm1 di)ken ya d:.i hcrdcm 

yc~il, bir cinsli hir cvcil-.li, ancmogam odunsu hitkilerdir. Tomurcul-.lan. c;ok say1d<1 

pullar ilc, hc~ s1ra üzcrinde sarn1al olarak örtülmü~tür. Slirgimlcr tcm1inal tornur

cukludurlar. Yan tomurcuklar terminal tomurcuktan d:tha kli\·üi-.tür vc süq;ünkrc 

sarrnal olarak (divcrgcnsi '2/5) dizilmi~lerdir. (ogunlukla rcpe tomurcugunun alt1n

da. k1sa intcrnodlu hirkay tomurcuk olmas1, Me~clcrin karal-.tcristigidir. Kaltn wya 

ince, dü7 ve <;ogunlukla 1-.ö~eli olan sürgünlerin özü homojcmlir vc cninc kesitlcrin

dc 6 kollu y1ld11 bi<,:imindcdirlcr. 

Yarraklar Jegi~ik hoyuL ve göriinü~tedir; kcnarlan loplu. di~li, endcr olarak 

da tamd1r ve k1sa ya da uzun sarl1d1r. Kulak<,:tklar st.irgün üzcrinde kal1cr veya k1sa 

bir sürc sonra dökült.ir. 

(xx) l IL'dgc, l.C. ;u1d F. Yallink, 19X2. Quern~s L. in l·lorn ofTurl-..:y, vol. 7. p. 6'i9 68J, l ~dmhurgh. 

(x) Yalt1nk. I· .. 1982. C11.H11111•a Mill. in Flora ofTurl-.cy, Vol. 7. Ldinburgh. 

Yallink, I· .. 1981 . l)cndroloj1 1,1.U . Or. l·ak. Yayin No· 299, ls1.anbul. 

Yalunk. I· .. 1984 . Ti1rlo.1yc Mc,cleri Tc~his K1lavu111. Yc:nilik rla~um: vi. 1~1.anhul. 
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Erkek yi<,:ekler dihazyum halinde <k0ildir. Herhir erkck r,:i<;f'gin 4-7 parr,:a!I 

<,:evre yaprag1 (c,;anak) ilc 4-12 arnsinJa dl'!.'.1\t·n. c;ogunluk. la 6 adct ct:.11nini vard1r. 

Bunlar. bir yil öncek.i sür~iinler üzt.>rinJen, a.~al..'.I\ :1 sarl-.an iplik gibi incc w uzun ek

senlerde. seyrek bir vaziycnc bir araya geien:!.. k.urul olu~tururlar. 

Di~i c;ir,:ek dihazyumunun yalrnz orta <;i\e~i gcli~mi~t1r. iki yan <.;i~·egi ilc 

brahteciklerin tümti körelmi~tir. (ic;ek <;evrcsi. 1,:0" kerc hl'lirg1n olmayan 6 loplu, 

basit bir c;:anak hüviyetindedir. Ovaryum J, ender olarak da 4-"i f'Ozllidiir. ~'of2unluk

la 1. baz1 taksonlannda i-;e 2 yilda olgunla~an rncyw dar yu1nurta vcya li~ck bi<,:i

minde bir nustur. Familyanin diger cinskrindc br:1htcciklcrdcn gcli~mi~ olan kupu 

la (kadeh) Me~clenJe <,:i\"t?k tablas1ndan olu~m11~tur. Meyvcyi dip taraf1ndan tama

men veya k1smcn ic;crsine alan kadeh. boyut ve bic;irn bal-.11rnndan dcgi~ik fom1lar

dad1r. Kadchin d1~ ylizü s1k bir va7iyette kadeh p111lan (t1m;1!..l:1r) ile örtlilmü~rür. 

T1makla11n gev~ek veya "'" ve t1k1L bir ~L'kildc önulmesi say g ib1 u1am1~ olmas1 baz1 

taksonlar ic;in tarn ö1cllii!_idir. 

Haien 200'dcn f;11la tiini. c;ok -;ay1da alnür ve varyl'tC. do~al hihridkri ilc Ku

Ley Yanm kürcsinin 1l1rna11 b<ilgckrinde c;ok !.'.Cll1~ onnanl:1r kurrnu~ olan Mqe cin

-;inin ba7l taksonlan tropi"kn.k. }ük.sel-.. tla!.'.l1k hol!.:ekn• -.,1g1111111~l:1rd1r. 

Qucrrns cinsi. 11111n 1arn:indan lw1i hntanil-.~· ilc.>ri nw~i:u l edcn vt· hcnü1 tarn 

tatmin edici bir sistcrnatifri yap1hn:t1m~ nlan bitl-.1 ~rnpl:tr1 11d :11 1 h1risidir. Digcr t:ir:1r 

tan, gerek om1an i~k1meL·ikn111. ~L'fl'"SL' bit"1 -;o-.,yolojisi VL' hitki cografyas1 ilc ug

rn~anlan c,;ok yak1ndan ilgilcndiren oneinli b1r <xlunsu gnip111r. Ülkm1z ndunsu tlo 

rast i~·erisinde de. oldu"<;a prnbk11wt1!.. hircinstir. Gt\·mi~lt, Me~t' ttirlcrinin sin1rla

n <,:Ok dar tutuludugu i<;111 :;t'rel-.-..i1 hin;ok al!lurkr. varyctt•lcr Vl' -;ay1s11, Lfttince 

isimler ortaya r,:1"rn1~t1r. Y:1p1l:in hir f•'vi1yon <;:1l1~111as1''l 1k 111r say1s1 .lO'dan 1 X'c 

indirilmi~tir. Me~ekr, odunla11nin anatoinil-.. yaptlan. meyvdcrinin olgunla~ma sü

resi. yaprak vt~ "abuk 01clli!.;kn11t' !'.ilre ha~l1ca · 1 J A"rnqek r, 2) Kin11111 Mql'kr, 

3) Herdern Ye~il Mt'~t'krolmal-. u1ere ti<; g1uha :1ynl1r. 

1) AKi\lESELER (Sei-. <;i yon: QuNeu1· : Lc·11cohalwws) (~cki l JJ8) 

Bu grnba dahil l\k~elerin odunlannda gcnis llinwnli trahclcr y1ll1k halkarnn 

ilkbahar odununda 1-2 -..1ra halinde yany:111a )!l'lc.>rd, 1,:cvrt>I di1ili~ göstcrirler. il"ba 

har odunu (Janr, 1956) t1~1lwlcrindcn ).II odunu tralwlcrinL~ gec;i~. K11rnm Mc~l'lc 

rin aksine ani ol111al-.rad1r. Yu. o lunu trahclerinin lümcnkri \'O" d:1ral111;1"tad1r. 

Mikros"or altinda inrclendi!!in le. yaz odunu trahclcnnin al wya 1,·ok 1-.ci~l'li oldugu 

ve hücre zarlannin Kinm11 k~ckrtlc!..inc n;var<111 ince l-.ald1g1 gunillir. Ya7. <><.lunu 
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~ckil 13R : Akmqclcrtlcn Quercu.f hartwissiana - lslr.U1ca Mq csi otlununun cnine kesili , ~matik 

göriinü~ü (x 33). 

(Bcrkcl-Bozkurt, 1961) 

traheleri "alevdili" veya "yelpaze" biyimindeki bir alan üzerinde rrok say1da ve s1k 

hir ~ekilde yer ahrlar. Say1s1z, apotracheal paran~im s1ralan (ince s1ralar halinde) bi

ri birine az <;:ok paralel olacak ~ekilde öz 1~mlanna dik yönde s1ralamrlar (Jane, 

1956). Traheid li tleri ve libri form li lleri yan yana gelerek enine kesitte ilkbahar cx:lu

nundan yaz odununa dogru uzanan kama ~eklinde veya dikdöngen bi<;:iminde skle

ran~im dokusunu olu~tururlar. Boyuna tegetsel kesitlerinde öz 1~mlan daha uzun

dur. Bu gruba dahil Me~e taksonlanmn yapraklannda yaprak loplan veya di~ler, 

K1rmm Me~elerde oldugunun aksine kl1<;:1ks1-dikensi bir <;:tkmuya sahip degildir. 

Meyve (palamut) olgunla~mas1 L yllda tamamlamr. <;ogunlukla meyvenin i<;: yüzü 

<;1plak ve tohumlar daha az tanenli olup tathdir. Bu gruba dahil ve Türkiye'de dogal 

yeti~en taksonlar s1ras1 ile Q. robur, Q. petraea, Q. hartwissiana, Q. frainetto, Q. 
vu/canica, Q. pontica, Q. infectoria, Q. pubescens, Q. macranthera subsp. syspi
rensis, Q. virgiliana'dir. 

(x) Ilcdgc l.C.-Yallmk F., 1982. Thc Genus Quercu.r L. in Flora of Turkey, vol. VII , Edinburgh. 
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2) KIRMJZI MESELER (Seksiyon : Ccrris Leu<len : Erythrohalanus) 

<Sckit 139) 

Akme~e grubunda oltlugu ~ekil<le ilkbahar odunun<la yilllk halkalar 1-2 sira 

halinde yan yana gelerek \:Cvrel dizili~ güsterirler. ilkbahar n<lunu trahelerin<len yaz 

o<lunu trahelerine ge\i~ <laha 1ed1icidir, yaz fx.lunu trahelennin lümenleri birdcnbire 

daralmaz. Yaz odunu traheleri ol<lukya seyrek, ~ckil!eri oval veya daircmsi olup, 

zarlan kalin<l1r. Öz o<lunlan Akme~elere nazaran daha koyu km111zrrns1 -kahverengi 

renkredir. Geni~ Ö7 1~inlan teget kesitte Akme~ckre na7aran daha k1sad1r. Bu gruba 

dahil Me~e taksonlannin yaprak loplan ucunda h.tl<;1ks1 tlrkC'nli cr1k11111lar bulunur. 

<;ogunlukla meyve 2 y!lda olgunla~tr. Meyvenin '\: yüzu ).!l'nellikle tüylüdür. To

humlan ac1 lezzetlidir. ßu gruptan Türkiye'<le dogal yeti~en taksonlar siras1 ile: Q. 

lihani, Q . lTOJWlll , Q cerns, Q. hranlll , Q. 11/whurens1s subsp. 1ruL!'roLcp1s (Syn: Q. 

aexilops)'<li r. 

$1'kil 139: Kinrn11 Mc~„·lenkn Quao~~ rerri ~ · S;i ·h ~ksc't nd11nunun c·mnc J..e~1t1. ~l' 1rn1t1k güril 

ni1~u . (v, \ ~) 

(llakd-l\01kurt, 1961) 
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'\l'l..il 1 ~I): 1 IL-rtk111 w, iJ Me,l·knkn (} 111n 11.\ 1't1ff1/;'m K1·m1c\ l\k~cs 1 odununun L"n111c kcsiti. ~l' 
rna1ik gcirirn11s11 . ( \ \ f ) 

(lh·rkd Bo1kurt, 1961) 

1. llERIH::\t YE~IL ME~ELER <Sd,siyon Ilex L<)UJon) (~d,il 1~0) 

Bu gruba dahil f\,fr~L' 1urkr1n1n odunlan. J\k vc Ktnnt7.t Mc~elerin odunlann

da1~. ill..bahar odunurn.la hLiytik tralwkrin te~ kil enigi dcwtnll bir h:ilkanm bulun-

111ay1 ~ 1 1k ay1n edilir. Bu l,'.ruh1111 odunlanndal..i cn iincmli <i1cllik trahclcrin ~eritkri 
halinde radyal yöndt' \tralar tc~ l..il etrncsidir. Bu s1ralar bir ) 11111\ halb i~·crisinde 
kalmay1p. digcr ·1111"- h:1l"-alar 1 ~ 111c dogru da uzan1r. Trahclenk "Thyl " olu~umu 
yoh.rur veya \Ok cndl'r r.t->tlanir < it•re"- ilkbahar odununda vc gerekse yaz. <xlunu i\·e

ns1ndc kti<,:ilk ve hu } 11!.. traheler \anrana hulunurlar. Yapraklar deri gihi ~en , tam 

kcnarl1 VC}a i..cnarl :11t d1 ~ li \l' rt d1!..enlidir. Mcy vc 1 veya 2 ylida olgunla~tr. Bu 

t'tllr>tan Türh.iyt''tk dog:il yet1 ~L'l1 !Urler : Q. cocr:1fera, Q . iln„ Q auchen'dir. 
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Sckil 140: Quercus robur Saph Me~e 

(Zohary, 1973) 

33.1. Quercus robur L.- Saplt M~e<)(>, (Sekil 141, 142) 

25-30 (-40) m. ye kadar boylanan, 2 m. ye kadar ~p yapabilen geni~ tepeli bir 
agaryttr. Ya~h gövdelerinde kabuk muntazam, dar boyuna ~eritler halinde, derin yat
lakhdtr, gri esmer renldidir. 

(x) Yaltmk, F., 1984. Ttirldye Me~leri Te~is K1lavuru, Onnan Gene] MU<ltirlügU Yayuu, 
1stanbul. 
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Yan tomurcuklar sürgüne sarrnal dizilmi~tir, uca dogru birka91 ktsa intemod
larla terminal tomurcugun altmda bir arada bulunur (Akme~e grubunda bu özellik 
belirgindir). 

Sürgünler a91k kahve, kinrnznntrak-kahve veya sanmtrak-kahve renginde 
olup, 91plakt1r, lentiseller kü9ük, belirgin degildir. Tomurcuklar azami 4 mm. bo
yunda, yumurtarns1 bivimde, dolgun, tilki sans1 renkte veya kmnmmtrak-kahve~ 
renginde pullarla örtülmü~ olup, kenarlan kirpiklidir ve 91plakt1r ya da hafif tüylü
dür. 

Yapraklan genellikle ters yumurta bi9iminde (azami 20 x 9 cm. boyutlann
da), hemen hemen saps1z veya 9ok k1sa saph (2 cm. kadar), dip tarafma dogru dara-
1 ir, fakat kama ~eklinde olmay1p tei:>ine iki yuvarlakya kulak91kla nihayetlenir; ke
narlan derin ve düzensiz parc.;alanm1~t1r. 5-8 adet yan kenardaki Ioplar küt m.;tudur; 
ender olarak tali lopyuklar vardir, yan damar say1s1 5-9 adettir; interkalar damarlar 
mevcuttur. 

Ayanm all yüzü soluk-mavimsi ye~il veya sanmtrak-ye~il olup, ince ve yu
mu~ak ylld1z Lüylerle (lupla farkedi lir) s1k veya seyrek olamk örtülmü~tür, üst yüzü 
canll ye~il olup hafif tüylü ve y1plakt1r, nadiren her iki yüzü de ylplak olabilir. 

(2) 4-12 cm. uzunlugundaki meyve sap1 ucunda, 9ogunlukla 2 adet, yanm kü
re ~eklinde kupulalar (15-20 mm. yapmda) yer ahr. Kupulamn pullan muntazam s1-
ralar te~kil edecek ~ekilde biri birinin üzerine s1k1ca kapanm1~t1r, ancak sivri u9lan 
serbesttir, pullann üzeri kadife gibi tüylüdür; palamut uzun yumurta bii;iminde (2-3 
cm. uzunlugunda) olup taze iken üzerinde 9izgiler halinde yer yer i;1kmt1lar görülür; 
nieyve ve kadehleri bir y1lda olgunla~1r. 

Orrnanlarda yamai; eteklerinde, taban suyu yüksek düzlüklerde, dere i9lerin
de küyük gruplar halinde veya tek tek bulunur. Saf bükler olu~turmazlar. Tüm Avru
pa, Türkiye ve Kafkasya'da geni~ bir yaltlt~1 vard1r. Ülkemizde iki alt türü saptan
m1~t1r. A~ag1daki özelliklerle birbirinden aynhrlar: 
l. Yaprnklar hemen hemen saps1z, sinüs'lar (loplar arasmdaki girintiler) olduki;a 
geni~; meyve sap1 ince ve uzun (2-) 4-10 (-12) cm ........................................... .. subsp. robur 

l. Yapraklar 2 cm. uzunlugunda, sapll, loplar arasmdaki girinti (sinüsler) olduk9a 
dar; meyve san oldukya da_r; meyve sap1 olduk9a kalm ve k1sa (2-6 cm.) uzunlugun-

da) ·················································-····················································· ·································· subsp. pedunculiflora 
subsp. robur Kuzey Bat1 Anadolu, Trakya ve Mannara Bölgesinde, i9 Anadolu ile 
Güney Anadolu'da geni~ bir cogmfi yay1h~1 vardir. subsp. pedunculiflora (c. Koch) 
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~ckil 142: Quercus robur - Saph Mq;cmn yaprak ~ckillcri. 
(Schwarz, 1934-37) 

Menitsky ise Dogu Anadolu'da (Tunceli, Erzincan, Bingöl, Mu~. Bitlis, Van ve 

Hakkari) yörelerinde cografi yay1J1~ gö terir. 

33.2. Quercusfrainetto Ten. - Macar Me~esi<J(>, (~ckil 144, 145) 

25 (30) m. ye kadar boylanabilen, kalm dall1, geni~ tepeli bir agayt1r. Ya~lt 

gövdelerde kabuk dar ~eritler halinde i;:atlak.11d1r ve ai:;:1k gri-kahve rengindedir. Sür

gün uylan tenninal tomurcukludur. Yan tomurcuklar sürgünlere sarrnal dizihni~tir. 

Sürgün ucuna dogru birkay1 k1sa intemodlarla bir araya toplanm1~nr. 

(x) Yaltrnk, F. , 1984. Tllrkiye Mc~lcri Tq;h1s K1lavu1.u, Onnan Genei MUdi.lr!UgU Yay1m, 
is1.m1bul. 
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~ckil 143: Quercuz har1wissiana - Ts1ranca Mc~csi 'nin yaprak ~ckillcri . 

(Schwarz, 1934-37) 

Geny sürgünler oldukya kalm gri-kahverenginde, tüylü veya bazan ytplakur. 

Lentiseller yok say1da büyük ve yuvarlakur; tomurcuklar yok büyük, dolgun, kö~li 

olup sanmtrak-gri renkte, keye gibi s1k tüylerle örtülüdür. 

* Yapraklar genel hatlan ile ters yumurta biyiminde, büyük (azami 20x 13 cm. 

boyutlannda), fakat güne~li, kurak yerdekiler orta büyüklükte hana küyüktür. Sür

gün uylannda toplanmt~ rozet durumdadtr; ayanm herbir yamnda derin ve dar 

oyunrulu, düzenli 6-9 lobu vard1r. Herbir lop da 1-3 tali lopcukludur, her iki yüzü de 

ytld1z tüylerle örtülüdür, bazan üst yüzü ytplakla~ir, yaprak sap1 yok denecek kadar 

k1sad1r, yapragm dip tarafmda belirgin ~ekilde iki kulakytk k1sa sapt örter. 
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Meyveler sürgün uylannda birkacr1 bir araya toplarum~t1r, olgunla~mast bir 

ytlda olur (Akme~e grubunun özelligi); kadehler oldukva küi;:ük (15 mm. yapmda) 

ve saps1zd1r; kadeh pullan boz tüylü, k1sa ve birbirinin üstüne gev~ek kaparnrn~nr; 

palamut en fazla 25 mm. boyundad1r, az tnnenli oldugundan tathd1r. 

Genei cografi yay1lt~1 Güney ve Dogu Avrupa, Balkanlar, Güney italya'dtr. 

Ülkemizde Trakya, Kuzeybatl Anadolu ve Marmara yöresi ormanlannda görülür. 

Lokal olarak da Ku~adas1, Samsun Dagmda bulunur. Deniz seviyesinden 1000 m. 

yüksekliklere kadar vikar. Kayin, Ke ·rnne ve M~e kan~tk yapraklt ormanJannda 

kan~tkhga girer. 

ckil 144: Quercuz Jraine/lo: Macar 1c~si'nin yaprak ~killcri 

( chwan, 134-37) 



~ckil 145: Quercuz frainello: Macar Me~si 

J 
( 

y -- _) 

~ 
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(Zohary, 1973) 

33.3. Quercus hartwissiana Steven. - Istranca Me~esi<x\ (~kil 143, 146, 147) 

(25) m. ye kadar boylanan, düzgün gövdeli, dar tepeli bir aga9ttr<l(x)_ Ya~lt 
gövdelerde kabuk düzenli, dar araliklarla boyuna derin 9atlakhdir ve aytk gri-kah
verengindedir. Gen9 sürgünJer hafif kö~eli olup, koyu violet-kahverenginde, 91plak 

(xx) Ak.soy ( l 982)'un tcshillcrine göre, Y cnicc (Zonguldak) i~lctmesi, <;iL Dere bölgcsinde, 1300 m. 
yükscllidc 35 m. boy vc 187 cm. c;apma ula~L1g1 anla~1lm1~llr. 

(x) Yaltmk, F„ i 984-TUrkiyc Me~elcri Tc~his Kltlavuzu, Orman Gcnel Müdürlügü Yay1ru. 
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~: cl..il 146: Q1u:rw.1 Jwrlwt \Jtww : y,. flllT t /.on!;uldak) i ~lclmi:s1, (il<lcrc bülgcsin<le 35 m. i>••Y · 

187 t:m. y;1pa ul,1~1111:i ulu k~c .1gan 
(Foto: Yaltinh.l 

ve parlakur, uzerinJe az sa) 1da ku\·l.ik yuvarlak lentiseller bulunur; tem1inal wrnur

cul...luJur; yan tomurcuklar dolgun, sivri u~lu, koyu k111111z111urak-kahverenginde ve 

ir1plal-. rullarla önülmü)tÜr, pullann J..en;.m h.irpiklidir. 

Yapraklar \·ogunlukla re~ yumuna bi\11ninde, bazen oblong-te~ yurnurta bi

irirninde. en faLla 12 (- 14) >.. 7 (-9) cm. boyutlannda, yaprak kenarlan muntazam arJ

hklarla s1g , pan;alanmam1~ 7- 10 aJet loplu, yu' arlakira veya küt U\'.fu, 7- 10 (- 12) \'.i ft 
darnarh olup, damarlar biri birine aL \'.Ok paralel uzanir; \Ogunlukla her iki yüzü de 

\'.lplak veya yapraJ..lar gen\·ken basit veya yild1z tüylerle önülü, sonradan dökülür, 

ancak damarlar uzennJe seyreh. tu)ler J..ahr; yapraklar saplid1r (2-3 cm. uzunlugun

da) ve \'1 plakt1 r. 

* Meyveleri bir yilda olgunla~ir (Akme~elerin genel özelligi); kupula (kadeh) 

15-20 mm. pp1mla, yan kure eh.linde olup kupula pullan mumazam srralar halinde 

birbirinin üzerine s1J..1 bir ~ekilde kapanm1~ur, ancak sivri U\:lan d1~ran serbesttir 

(Q . robu/da oldugu gibi) ve uzunca bir meyve sapt (2-7 cm. uzunlugunda) ucunda 

yer allr, sapin 1-4 kadar kupula ra~1drg1 olur. Palamutun boyu 8-20 mm. kadard1r. 

* Yapraklannrn saph ve muntazarn s1g1 loplu olmas1 ile Q. pelraea (Saps1z 

Me~e)'ya, meyvelennin saph olmas1 ile Q. robur (Sapll Me~e)'a benzer. 
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)«.' !-.I I 1-l7 : Y l'lllll' f /Ulll'liid.1J..) "klllll''I (,'lldl'rl' b<>l!!L'\lltlf.: J..csifip dCVfillllJ> uaJia SOJlfa da \llr11 

illl'!.'.l' li:t J.. l·d ilm 1, h1 r Q ll<'rt u.1 hart 11 1111111111 lu1nr11 g11 . (Foto : Y al ll n k) 

~c.-kil 148 : Quen·uJ pclraea Saps11. Mc~c'rnn y;iprak ~ckillcri. (Schwarz, 1934-37) 
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Sckil 149: Quercus pe1raca - Saps1l Mc~c 
(Krauset, 1960) 

33.4. Quercus pelraea (Matcuschka) Lieb!. - Saps1z Me~e(x), ($ckil 148, 149) 

30 m. ye kadar boylanan, dar tepeli bir aga9t1r. Ya~lt gövdeler üzerindeki ka
buk düzenli ve dar aral1klarla boyuna derin 9atlaklld1r, a91k gri-kahverengindedir. 
Sürgünler tamamen ~1plak, kmnmmtrak-kahve veya sanmtrak-kahve rengindedir 
ve üzerindeki lentiseller oldukp belirgindir. Tomurcuklar 7 mm. kadar büyük, dol
gun, tilki sans1 renkte ve y1plak pullarla örtülmü~tür; pullann kenan kirpiklidir. 

Eliptik, ters yumunam 1 veya uzun dikdörtgenimsi (oblong) ~ekillere sah:ip 
yapraklan 6-17 x 3-9 cm. büyuklügunde olup, dibe dogru kama gibi daralm1~m ve
ya 9arp1k yuvarlak9ad1r; ayamn 1-..enarlan 5-9 adet düzenli, s1g veya denn par9ah 
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lopludur. 5-11 9ift yan damar birbirine az 9ok paralel uzamr. interkalar damarlar 

yoktur veya sadece ender olarak yapragm dip k1smma yakm bölgede 1-2 tane bulu

nabilir. Yapragm üst yüzü parlak ve 91plak, alt yüzü ise soluk y~il, 91plak veya b:i

s1lm1~ y1ld1z tüylüdür. Ancak damarlar üzerindc uzun basit tüyler bulunmaktad1r. 

Yaprak sap1 1-3.5 cm. uzunlugundad1r. 

Meyve kadehi ise saps1z olarak sürgün üzerinde oturrnu~tur, bir y1lda olgun

la~ir. 10-20 mm. 9apmda ve yanm küre veya pyriform (annut) ~eklindeki kadehin 

tlrnaklan (pullan) birbirinin üzerine s1k1 bir ~ekildc kapa01rn~t1r; dipleri belirgin 

olarak yumru gibi c;1kmt1h veya düz-bas1k veya gev~ek; uc;!Jn k:lhverengi ve tüylü

dür. Kadeh palamutun 1/2 veya 2/3'ünü ic;erisine alrn1~t1r. 

Ülkemizdeki en önemli agac; türlerinden birisidir. <;ogunlukla safbükler ve

ya orrnanlar kurar. 

"Flora of Turkey" ic;in yapt1g1m1z revizyon 9ah~masmda (Hedge-Yaltmk, 

1982), bu türün Türkiye'de dogal 3 alttü1ii ile bir hayli fazla say1da sinonimi oldugu 

saptanm1 ~t1 r. 

33.5. Quercus vulcanica (ßoiss. and Hel<lr.ex) Kotschy-Kasnak Me~esi (x) 
(Syn : Q sessiliflora Sm. var. pinnatifida sensu Boiss.), (Sckil 150, 151, 152) 

25-30 rn . boyu ve 1.6 m. !!ögüs c;apma ula~abilen geni~ ve yaygm tepeli bir 

agac;ttr. Gen9 sürgünler sanmtrak veya k1m11z1mtrak kahverenginde olup, önceleri 

tüylü , daha sonra c;1plakt1r. 

Tornurc.:uklar büyük (15 mm. ve daha f azla), yurnurta bic;irninde, parlak kah

verengi kmnlZI, hemen hemen tüysüzdür. Tomurcuk pullannm kenarlan kirpikli 

dir. Kulak91klar 12 mm. boyunda<ltr, uzun süre sürgün üzerinde dökülmeden kallr. 

Yapraklar sürgünler üzerinde birbirin<len olduk9a arahkh olarak dizilmi~tir. 

Yaprak ayas1 ters yumurta veyaeliptik bi9imli, 9-17 x 5-!0cm. boyutlanndaolup, 

dip taraf1 c;arp1kt1r veya kama bic;imindedir. Derin paryalanm1~ ve birbirine paralel 

uzanan veya birbi rinin üzerine ta~an tarn kenarh veya kaba di~li 4-7 (-8) c;ift lop bu

lunur. Lop oyuntulan derindir. Yan damar 7-8 9ifttir; interkalar damarlar iyi geli~

mi~tir. Yapraklann alt yüzleri bas1k, y1l<l1z tüylüdür ve boz y~il veya sanmtrak ye-

(x.) Yahmk, F., 1984. Türkiyc Me~lcri Te~his K1Javuzu , Onnan Genei Müdürlügü Yay1m, 
Istanbul. 
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~il renklidir:üst yüzü ise y1rlak ya da seyrek ytldtz tüylü ve koyu ye~ildir. Yaprak sa

pt 3.5-8.8 cm . uzunlugunda olup hafif tüylüdür. 

Kadeh 15 mm. prmda. yanm küre biyiminde veya geni~ ag1zl1d1r vc saps1z

d1r. Kadeh pullan yass1, düz, dar üygenimsi-m1zrak ~eklindedir ve birbirinin üzeri

ne s1k1ca kapanm1~t1r, tüylüdür. Kadeh palamutun 1(2 veya 2/3 kadanrn i<;erisine al

m1~t1r. 

Ülkemizin endernik bir türüdür. Kütahya (Türkmen Dagt), Konya (Sultan 

Dagt); Afyon (Dereyaka Yaylas1). Isparta (~arkikaraaga<;) ve Egridir (Yukan Gök

dere), Kayseri (Erciyas Dag1), Gediz (~aphane Dag1) yörelerinde 1300-1800 m. 

yükseltiler aras1nda Cedrus liham, Acer hyrcaman, Quercus cerris, Pinus niJ;ra 
ile kan~tkliga girer veya saf bükler ve onnanlar kurar. Egridir'de yöresel olarak halk 

arastnda "Kasnak Me~esi". bulundugu ormana da "Kasnak ormam" adt verilmi~tir. 

~ckil 150: Quercus vulcanica - K11snak tc~c ,i ' nin yuprnk ~ckillcri . 

(Schwarz, 1934-37) 
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~l· kil 1.51 : Ya~lr h1r Kasnak Mql's1. l ·: ~ridir. Yukan Ciokdae. J .l<Xl m. 

1Foto: Ya l tl nk.1 98~ ) 

Sckil 152: Quercus vulcamra Knsnak Mc~cs1'nr11 hcrhary11m orncg1. 

(Foto : Yalunk, 1984) 
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Anatomik özellikeri yönünden Akme~ler grubuna girer. <;ok degerli odun

lan vardir. Özellikle y1lhk halkalar son derecede dar oldugundan, "Kaplamahga" el

veri~lidir. Aynca parke yap1mmda da kullamlmaktad1r. 

Uzun y1llar yol olmad1g1 ic;in, kaplamahk Me~eler agac;lan paryalanmak su

retiyle "yakacak odun" olarak lsparta ve i;:evre illerinde yakilm1~tir, 1sraf edilmi~tir. 

Ülkernizin en önernli Me~ türlerinden birisidir. Üzerinde önemle durulmalt

d1r. Kasnak Me~esi , Q. pctraca subsp. pinnatiloba'dan kadeh pullannm düz olrna

s1 ile; Q. fraineito'dan ise yapraklannm uzun saplt olmas1 ile aynl1r. 

33.6. Quercus infcctoria Olivier - Maz1 Me~esi ·<x>, (Sckil 153, 154, 155) 

20 m. ye kadar boy, 80 cm. ye kadar c;ap yapabilen geni~ tepeli yan herdem 

ye~il vali veya ufak bir agac;t1r. Gene; sürgünler k1rrnmmtrak veya sanmtrak-kahve

rengindedir. önceleri ince tüylü, sonrnlan c;1plakla~ir. Tomurcuklan kestane km111-

z1ms1 rengindedir ve pullann kenan kirpiklidir. 

Yapraklann saranp dökülrnesi her zaman Sonbaharda olmaz, özellikle fazla 

soguk olrnayan k1~lann hüh.üm sürdügü y1llarda, ilkbahara kadar devam eder. Yap

rak ayas1 boyut ve renk bak1rnmdan c;ok ~itlidir (40-70) ( -100) x 10-45 mm.). Deri 
gibi kahn, yumurtarns1 veya uzun oval ve c;ogunlukla ondüleli olan yapraklann ke

narlan 4-8 adet dilirnli -loplu üc;genimsi di~li veya tam kenarlidir; dip taraflan ise 

yuvarlakc;a veya geni~ kama bic;imindedir. 6-11 c;ift yan <lamar bulunur; Yapragm 

alt yüzünde seyrek, yild1zs1 tüyler bulunur veya tarnamen c;1plaknr; yaprak saplan 1-
15 (-25) mm. ( yan sürgünleri üzerinde yer alan yapraklarda ise sap yok denecek ka

dar k1sad1r. 

Meyve kadeh (meyve)'inin sap1 yoktur veya en fazla 10 mm. boyundad1r. Ka

deh yan küre bic;imindcdir, l 0- 18 mm. c;ap1ndadlf; sürgün üzerinde tek tek veya c;ift 

olarak bulunurlar. Palamutun 1 /3 veya 2/3 k1sm1 kadeh ic;erisindedir. Kadehin pul

lan birbiri üzerine s1k1ca kapanm1~ur, gri tüylüdür. 

Maz1 Me~e.<>i denlmesinin sebebi, patolojik bir olu~um olan Maz1lan (gallae) 

en fazla bu Me~e taksonu üzerinde görülme inin ileri gelmektedir. Eski yaglardan 

günümüze degin söz konusu Maz1lardan boya ve dericilik ba~ta olmak üzere ve~itli 

amac;lar iyin faydalanilmaktad1r. 

(x) ßolkurt. Y., F. Yallmk. M. Ö1.dorunez. 1982. Tiirkiyc'dc Orman Yan Üriinlcri. O.r:. Yaym No: 
] 02, lsLanhul. 
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Sl'kit 153: Maz1 Mc~esi (Quercus in(ectoria Oliv .)'n in yaprakh bir slirgün(J vc patolojik olarak 
gcli~cn ma11lan (gal.) 

(Yaltmk, 1982) 

Maz1 M~esinin genel yay11l~ alam Güney Avrupa'dan Suriye ve iran'a kadar 

uzanir. Türkiye'de en geni~ yayil1~1m Bau, Güney ve Güneydogu Anadolu'da yapan 

bu Me~e taksonuna Mannara vc Bau Karadeniz Bölgelerinde de rastlanmaktad1r. 

Bu geni~ cografi yay1li~ alamnda iki alttürü a~ag1daki tarn anahtan yard1m1 ile birbi
rinden tefrik edilebilir. 

l. Yaprak sap1 olduki;:a k1sa ( 1-5 mm.); ter.; yumurta bii;:imindeki yapraklar 50x20 

lllm. boyutunda olup, kenarlan belirgin olarak dilimli veya sivri di~lidir 
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~ckil 154: Quercus mfeuoria ~uh~p. hoi"tc-ri ( 1;v1 k~<''I), Kns Kdova aras1, larla kcnart. 

(Foto: F. \'alt1nk l 

~ckil 155: Q. infectona ~uh~p. hoi.uieri: K~ - Kcl..ova amsmda tarla 1~·mdc- kalm1~ oldukt;;a ya~lt 

iki Maz1 Mc~csi vc güvdc k<'lbu~u 
(Fnto : Yalt1r1k) 
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···························································································································-····························· subsp. infectoria 
1. Yaprak sap1 uzun (-3) 10-15 mm.; ten; yumuna-uzun oval biyimindeki yapraklan 

en fazla 100 mm. boyundadir ve kenarlan dilimli ~'ivri di~li veya tarn kenarl1dir 
........................................................................................................................................................... subsp. boissieri 

1) sUbsp. infcctoria 

Trakya, Marmara ve Kuzeybau Anadolu'da (Ktrklareli, <;anakkale, Büyük
dere, Bursa, Gemlik; Zonguldak, Kozlu, Yenice, Bahk1s1k; Sinop, Göks:eagas:; To
kat, Erbaa; Giresun) 150-850 m. yükseltiler arasmda diger Me~e taksonlan ve K1-
zlls:am ile kan~1khga girer veya yalanc1 maki (pseudomaki) icrerisinde yer alir. 

2) subsp. boissieri (Reuter) 0. Schwarz., (Sckil 154, 155) 

Satt, irr. Dogu, Güney ve Güneydogu Anadolu'da (Bilecik, Ankara, Kalecik, 
Kastamonu: Tosya, <;oruh: Borkrra. izmir: Bomova, Bal1kesir: Dursunbey, Konya: 
llgm, Nigde: Aksarny, Hasan Dag1, Malatya : Darende, Elaz1g: Hazar Gölü, Bingöl, 
Kemah-Yols:au, Bitlis: Baykan, Mugla: Datc;a, Burdur: Bucak, irret: Adana: Kara
ta~. Urfa: Siverek, Siirt-Diyarbakir, Mardin: Cudi Dag1, Hakkari: Yüksekova-~em
dinli, 200-1850 m. yükseltiler arasmda saf bük ve ormanlar kurdugu gibi, diger Me
~e taksonlan ile (Q. brantii, Q. cerris, Q. coccifera, Q . ithahurensis subsp. macro
lepis, Q. iibani, Q. pubscens), Paliurus, Pinus brutia ile kan~1kl1ga girer veya maki 
ve amropojen step vejetasyonu iyersinde yer altr. Subsp. boissicri'nin yapraklan 
c;ogunlukla mavimtrak-ye~il rcnklidir. Güneydogu Anadolu'da yeti~en agac;lann 
yapraklan olduks:a büyüktür. 

Bilindigi üzere, Maz1 Me~elerinde Mazmm olu~umuna neden olan Mazt an
s1nm di~isi yumurtalanm Haziran-Temmuz aylan is:ersinde tomurcuklara b1rak1r. 
ß1rak1lan yumurtalann etrafmda ince zarlt, yag maddeleri ~eker ve proteinlerce 
zengin bir beslenme tabakas1 ile bunun dt~mda da sert skleran~im hücrelerinden 
olu~mu~ bir koruyucu tabaka meydana gelir. Bu iki tabaka "is: Maz1"y1 olu~turur; irr 
Mazmm etrafmda da tanence zengin paran~im dokusu ve epidermis ile örtülmü~ 
"D1~ Mazt" tabakas1 bulunur. 

Mazmm kimyasal bile~iminde % 50-70 oramn"da tanen (GaJJo tannin) bulun
tnaktad1r. Mazmm ekonomik önemi ic;erdigi tanenden ileri gelmektedir. 

Maz1, geli~mesinin ba~lang1cmda petrol ye~ili renkte olup, ticarette bu ren
ginden c1olay1 "c;ivit maz1" olarak adlandmlmaktadtr (fazla bilgi ic;in bak. Bozkurt, 
Y„ F. Yaltmk, M. Özdönmez, 1982). 
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KIRMIZI MESELER 

33.7. Quercus cerris L. - Saylt Me~e. Türk Me~esi(x), (Sckil 156, 157) 

25-30 m. ye kadar boyu, 1-1.20 m. <;:ap yapabilen, geni~ tepeli aga<;:lardtr. 
Ya~lt agaylann gövdeleri gri-beyaz renkli, derin <;:atlak.hd1r. Gen<;: sürgünler hafif 
kö~li, a<;:tk kahverenginde veya k1zil-kestane renginde olup, yumu~ak s1k tüylüdür 
(lupla bak1ld1gmda y1ld1z tüyler fark edilir). 

Tomurcuklar 4 mm. boyunda olup, yok pullu, puUann üzeri yumu~ak s1k tüy
lerle örtülmü~ ve yak\a~tk l cm. boyundaki \Ok saytda ipliksi (say gibi) ku\akytklar 
ile <;:epe c;evre sanlm1~ttr; bu özellik Sa<;:h Me~enin önemli karakteristiklerinden bi
risidir; bunlar ipek gibi yumu~ak tüylüdürler ve dökülmezler. 

Hemen hemen sürgün üzerine e~it arahkJarla dagllmt~ olan yapraklar degi~ik 
görünüm ve boyutlardadtr (5.5-14(14-20) x .5-9 cm.). Kenarlan s1g loplu, derin lop
lu veya loplar tali lopcukludur; lop veya lopyukJanmn ucunda sivri dikensi k!lc;1k 
(mukro) bulunur (Ktnnm Me~elerin özelliklerinden birisidir). 

Ayamn alt yüzü soluk ye~il veya ye~ilimtrak-beyaz olup, s1k y1ld1z tüylerle 
kapltdtr; üst yüzü ise koyu ye~'il ve dag1mk (seyrek) y1ld1z tüylüdür. Yaprak sap1 3-
20 mr.i. uzunlugundadtr. Yaprak sapmm sürgün üzerinde b1rakt1g1 iz geni~ yürek bi
\:iminde olup üzerinde 3 grup halinde iletim demeti iz1 vardtr. 

Meyve ve kadehleri (kupula) iki y1lda olgunla~1r (K1nn1z1 Me~elerin özellik
Jerinden birisi), bu nedenle kahn bir sap1 vard1r. Kupulanm (kadehin) pullan sac; gibi 
ince iplik9ik\er halinde yana ve a~ag1ya dogru sark1kttr. 

Ülkemizde iki varyetesi saptanm1~t1r : 

1 . Yapraklar derin par9al1 loplu .„·-··· -········-··············-··································· ................... var. ccrris 
1 . Yapraklar s1g loplu ····-······„······-··-··············-·······-······-····„.„ ............... „.„ .... „„„„ ...... var. austriaca 

Orta ve Güneydogu Avrupa ile Önasya'da genel bir cografi yay1lt~1 vard1r. 
Ülkemizde Kuzeydogu ve Dogu Anadolu hariy diger bölgelerde yok geni~ bir yay1-
h~1 vardtr. Deniz sevi yesinden 1500 (-1900) m. yüksekliklere kadar diger Me~elerle 
(Q. frainetto, Q. pubescens, Q. infectona, Q. petraea, Q. libani) birlikte yapraklt 
onnanlarda (Fagus, Carpinus, Castanea), Pinus nigra, P. brutia, P. pinea gibi ig
ne yaprak11 onnanlarda kan~1k11ga girer veya saf bükler kurar. 
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F E 
~ckil 156: Quercus cems (Sar;:h Mqc): J\, kadchli palamutlllil (mcyvclcri) ta~1yan yaprakh stir

gim; ß, d1~i i,:ii,:ck; C, di~i ,_;ir;:ck diha1.y11mu (diyagrain); D, crkck r;:i~k kurulundan bir k1-
sun; E, gcnr;: palmnuwm boyuna kcsit; F. G, yaprak ~ckillcri 

(Yakar-Aydrn, 1980) 
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(Schwarz 1934 „ -37) 
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33. 8. Quercus ithaburensis Decne. subsp. macro/ep1s (Kotschy.) 
Hedge et Yalt.-Anadolu Palamut Me~esi<x\ (Sckil 158, 159, 160, 161) 

Kt~tn yapragmt döken f5 (-25) m. ye kadar boylanabilen, geni~ tepeli, kalm 
dallt bir agac;t11.(xx)_ Ya~lt aga\:larda gövde 80-120 cm. c;apa ula~1r. 

Sekil 158 : Quercus ithaburensis subsp. macrolepis - Anadolu Palamut Me~i (Usl sua) ve Quer

cus brantii - lran Palamut Me~esi (alt srra) nin yaprak ~ekilleri. 

(Schwan, 1934-37) 

(x) Yaltmk, F., 1984. Türkiye Me~lcri Te~his K1lavuzu, Onnan ,Genei MüdilrlügU Yayuu, 
Istanbul. 

(xx) inal (1953), U~ ili Sivash ßucagma bagh Kurcy~ Köyü yalan1anncla,A) m./, 25 m. boy ve 
1.50 m. yap yapan ve yakla~1k 500 ya~mda bir Palamut Me~sinin varhguu saptanu~trr. 
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Geny sürgünler oldukya kalm, boz ye§ilimsi sanmtrak-gri renktedir ve ü1 · -

Ieri keye gibi s1k tüylerle ürtülüdür. Tomurcuklan büyük, dolgun-ovoidal, kö~l~f'.i. 

ay1k sanmtrak-kahve renginde pullu, pullann üzeri tüylü, kenarlan kirpiklidir ''1~ 

tomurcugunun yanlannda tomurcuk boyunda veya daha ktsa birkay ipliksi kul< -

ylklar bulunur, dökülmez). 

~ekll 159: Quercus 11hab1ven.1t.\SUl'hp. macroleptr - Pnlarnut Mc!icsi . U~ak Sivnsh ßucag1, Kurcy~ 

köyu yakm1, 900 m. ((ap 1.50 m„ hoy 25 rn„ ya~ 500). 

(Foto : S. inal) 

Hemen hemen sürgün üzerine e ·it aral1klarla dag1lm1~ olan yapraklann yOk 

ye~itli §ekilleri vardir; genellikle yumurtams1 veya oblongdur. Boyutlan 5-9 x 3-5 
c,m. kadardir, ayamndip taraf1 yüregimsi veya yuvarlaks;ad1r. Yapraklar s1g veya de

rin loplu, loplann ucu k1ls;1ks1 y1kmt1l1, ü t yüzü donuk ye~il, y1ld1z tüylü, alt yüzü 

ise grimsi-ye~il ve s1k tüylüdür. Yaprak ·ap1 1-3.5 cm. uzunlugundadtr, sürgün üze

rinde döküldügünde yanm daire biyiminde iz b1rakir, bu iz üzerinde de 5 (-6) adet 

iletim demeti izleri vardtr. 

Kmmz1 Me~e grubuna dahil olan Palamut Me~esinin rneyveleri iki yllda ol

gunla~tr. Me~e taksonlanm1z ara mda en büyük kadehlere sahiptir (2-4 cm. yap), 
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$ckil 160: Quercus ithaburefl5Ü subsp. macrolepü : Kadehli palamutlan ta~1yan yaprakh sürgün. 

(Zohary, 1973) 

üzeri s1~ tüylüdür; kadehler üzerindeki pullar (t1maklar) \:Ok uzun ~eritsi, kalm ve 
kö~eli,düz ve geriye k1vnktir (Sckil 161, 162). 

Güneydogu italya'ya kadar Balkanlar'da (Güneydogu A vrupa'da) ve Ön 

Asya'da yay1h~ gösterir. Ülkemizde vogunlukla Bau ve Güneybatl Anadolu'da, yer 

yer de Trakya ve iv Anadolu'da bulunur. Seyrek, dag1mk park görünümünde saf 

bükler kurdugu gibi, diger Me~e türleri ile veya Pinus brutia, P. pinea ve Jupierus 
türleri ile kan~1khga girer. 50-1700 m. yükseltiler arasmda görülür. 

33.9. Quercus Libani Olivier - Lübnan Me~esi<x) 
(Syn: Q. regia Lind„ Q. carduchorum C. Koch„ Q. tchihatchwii 

Kotschy. ex De.) 

10-12 m. boyunda, yan herdem ye~il veya k1~m yapragm1 döken bir aga\:tir. 

Gövdenin kmn1z1mtrak-gri renkli kabugu bir süre yatlamaz, cilah gibi parlakur; ile-

(x) Yaltmk, F„ 1984. Türkiye Mc~clcri Te~his Kilavuzu, Orman Gene! Müdürlügü Yay1ru, 
Istanbul. 
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ri y~larda derin c;atlakhd1r, gri-kül renklidir. Kabuk oldukc;a kalmd1r. Gene; sürgün
ler kestane kmmz1s1 rengindedir, önceleri tüylü daha sonra c;1plakla~1r. Yapraklar 
sürgün üzerinde düzenli bir ~ekilde dag1lm1~lardlf. 

Yaprak ayas1 7-12 x 2-3 cm. boyutlannda, oblong veya uzun m1zrak biyimin
de olup uc;lan sivri, kenarlan 11-16 c;ift keskin di~lidir ve di~lerinin uc;lan k1lc;1ks1 
c;1kmt1l1d1r; üst yüzleri parlak yejil, alt yüzleri matttr; c;ogunlukla her iki yüzü de c;1p
lak veya alt yüzü s1k ya da seyrek y1ld1z tüylerle örtülmü~tür. Yaprak sap1 8-15 (20) 
mm. uzunlugundad1r. 

Kadeh saps1z veya k1sa saph (1 cm. uzunlugunda) ve kalmd1r. Kadeh yan kü
re ~eklinde, 2-3 cm. c;apmdad1r; kadeh pullan sivri uc;lu üc;gen bic;irninde olup, birbi
rinin üzerine s1k1ca kapanm1~t1r, tüylüdür. Kadeh palamutun yandan fazlas1m (yak
la~1k 2/3 ünü) ic;erisine alm1~t1r. 

Genel cografi yay11!~ alant Suriye, Kuzey Bau Irak, Bat1 iran ile Dogu 
Anadolu'dur. 

2 

~ckil 161 : Quercus iihaburensis subsp. macrolepis - Palamul Me§csinin mcyve vc kadchlcri 

(S. inal'dan, 1959) 
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~ckil 162: Lübrum Mc~csi'nin yaprakh sürgünü vc mcyvcsi (Kadch vc Palamut) 

(Krüssmann'dan) 

HFRDEM~iLM~ELER 
33.10. Quercus coccifera L. - Kemies Me~esi 

<;ogunlukla s1k dal11, 2-3 m. boyunda, herdem ye~il bir vah, ender olarak 10 
m. ye kadar boylanabilen ufak bir agaytlr. Genv sürgünleri y1ld1z tüylerle önülmü~
tür, esmer renklidir, sonradan bu tüyler dökülür. 3-4 mm. boyundaki tomurcuklan 
ktrmmmtrak-kahverenginde pullarla örtülmü~tür, ytplak veya tüylüdür. 

Deri gibi sert olan yapraklan geni~ eliptik veya geni~ yumurta biviminde 
olup, 1.5-5 x 1-3 cm. boyutlanndadir ve kenarlan dikensi di~lidir; di~ler sivri ve bat
c1d1r. Ayanm dip taraf1 yuvarlakva veya yürek ~eklindedir. Yaprak ayas1 düz veya 
ondülelidir. Üst yüzü parlak koyu ye~il, alt yüzü donuktur; her iki yüzü de ytplakt1r. 
<;ok ktsa bir sap1 (1-15 mm.) vard1r. 

Meyvenin olgunla~mas1 ikinci ylida olur. Kadeh (kupula) hemen hemen sap
s1z veya k1sa, kalm saphd1r; yanm küre ~klindedir. Kadeh pullan dört kö~elidir; uv
lan biz gibi sivri, sert ve bauc1d1r; bazen geriye dogru ktvnknr. Kadeh, yumurta bi
~imindeki pulamutun 1/2-2/3 k1sm1m i~ine a1m1~t1r. 
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Kennes Me~esi Mediterran Rejyonunun tipik bir bitkisidir. Ülkemizde Mar
mara, Ege, Akdeniz bölgelerindeki Maki, Frigana (phrygana) vejetasyonlan ile K1-
z1l9am (P. brutia) ve F1st1k <;:arm (P . pinea) onnanl:mmn egemen (dominant) ele
mamdir. Karadeniz bölgesin<le ise yer yer lokal olarak bulunur. Örnegin Zongul<lak, 
Giresun'un bat1s1, Tokat Niksar gibi. 

Kennes Me~esi, Pirna! Me~esi (Q. ilex)'nden yapraklannm her iki yüzünün 
91plak olmas1, meyvesinin iki yilda olgunla~mas1 ile kolayca aynltr. Üstelik bu Me
~e türü ülkemizde en yaygm olarnd1r. 

Türkiye'nin dogal me~elerinden Bozp1mal (Quercu.<: aucheri) ve P1rnal Me
~esi (Quercusilex) ryok s1mrll bir yah~a sahiptirler. Her ik.isinde de yapraklarmm alt 
yüzleri tüylüdür. Bozp1rnal 'da palamutlar iki y1lda, Pirna! Me~esinde ise bir y1lda ol
gunla~1r (!}ckil 162a, 162b). 

EGZOTiK MESE TÜRLERi 

( 1) K1~m Yaprak Dökenler: 

33. 11. Q.uercu.> ca.swneifolia C.A. Mey.- Kestane Yapraklt Me~e (x>_ (Sckil 162 c) 

20-25 m. boyunda (rnaksimum 40-50 m. boy, 3-3.5 m. 9ap) bir aga9t1r. Gen9 
sürgünler önceleri s1k ve ince tüylüdür, daha sonra ~1plakla~1r. sanmtrak-ye~il renk
lidir. Tomurcuk pullan tüysüzdür. dip pullar iplik gibi uzam1~ur; kulak91klar uzun . 
süre yaprak sap1rnn iki rarafmda uzun süre dökülmeden kahr; yapraklar 7-16 cm. 
uzunlugunda. eliptik-oblong veya dar yumurtams1, m1zrak bi9iminde ve Uy k1s1mla
n sivricedir; ayamn dip taraf1 kama gibi daralm1~ veya yuvarlak9ad1r; kenarlan ka
baca di~li, di~lerin ucu k1l91k gibi sivridir (kestane yapragm1 ammsatir); üst yüzü ko
yu ye~il, alt yüzü boz-ye~il renkli ve tüylü veya 91plakt1r, 6-12 9ift damarta~1r. Yap
rak sap1 0. 7-2.5 cm. uzunlugundad1r. ' 

Kadeh saps1z veya 9ok k1sa ve kahn bir sap ile sürgüne baghdtr; 1-3 meyve bir 
arada bulunur; kadeh yan küre bi9rnindedir, dip k1s1mlanndaki kadeh pullan daha 
geni~ ve düz, orta ve Uy k1s1mlanndaki dar ve uzundur, u9Ian geriye dogru k1vnlm1~
t1r, gri-esmer tüylüdür, 2.5 cm. 9apmdad1r. Palamut 2-3 cm. uzunlugunda olup yan
sma kadar kadehin i9ine gömülmü~tür. 

(x) Djavanchir, K .. 1967. l..cs Ch.:ncs de l'lran, Unv. de Montpellier, Facultc de Science (fhcsc). 



233 

<Foto: E. Lral) 

(Foto: E. Ural) 
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.)ckil 162 c: Kcstanc y;iprak!t mc~c (Quercus castaneafoiia) 

~ckil 162 d: Mantar rn~esi (Quercus suber L.) gövde kabugu 

(Foto: F. Ya•tmk) 
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Vatam Dogu Kafkasya ve iran'm kuzeyidir. Hazar Denizine bakan onnanhk 
alanlarda geni~ bir yay1h~a sahiptir. 

(2) Herdem Ye~il Me~eler: 

33.12. Quercus s,uber L. - Mantar Me~esi Cx\ (Sckil 162 d) 

15-20 m. ye kadar boylanabilen kalm dalh, geni~ tepeli, herdemye~il agaylar
d1r. Geny sürgünler sanmrrak-boz tüylüdür. Gövde kabuklan kahn, mantarh ve bo
yuna derin olukludur. Yapraklar yumurta, dar yumurta veya uzun eliptik biyimde 
olup, Uy kism1 sivri, sapa yakm dip k1sm1 ise yuvarlak9a veya sub-kordatt1r; kenarla
n 4-6 9ift k1sa di~li veya ender olamk da t.am kenarhdlf. Körpe yapraklann her ik iyü
zü de tüylüdür, olgun yarraklarda ise üst yüz koyu ye~il renkli ve 91plak, alt yüzü ise 
gri-boz renkli ve s1ktüylüdür; ender olarak da y1plakt1r. Yaprak saplan 8-15 mm. 
uzunlugundad1r. Meyveler k1sa saphdir, bir y1lda olgunlaw. Kadeh yan küre biyi
mindedir, üzerindeki pullar ur; k1s1mlanna dogru iplik gibi darahr ve uzar, uylan d1-
~a dogru yay!lm1~t1r. Palamut 1.5-3 cm. uzunlugunda, dar yumurta biyimindedir. 

ince kabuklu gen9 gövde zamanla kalm bir mantar tabakas1 ile örtülür. Dogal 
mantar tabakas1 (erkek) 9atlar, dökülür veya erkek mantar soyulur, uzakla~tmhrsa, 

aga9 "yara mantan (di~i)" meydana getirir. Mantarh tabaka 10-20 senelik periyod
larla ilkbahar veya erken yaz mevsiminde soyulur. Soy~a i~lemi 150 ya~ma kadar 
dcvam eder. 

Mantar Me~esinden elde edilen kabuk vok ye~itli kullam~ yerlerine (~i~e tapa
s1, vapurlarda cankurtaran yelekleri, bal1ky1 agalannm kenarlannda suda yüzmege 
saglayan simitlerin yapnrn, kmntl mantarlann preslenmesinden elde edilen bardak, 
tabak althklan gibi) sahiptir. 

Portekiz, ispanya, Fransa, italya, Cezayir, Fas ve Tunus gibi bau ve orca Ak
deniz bölgesinde yer almt~ bulunan ülkelerde dogal yeti~mektedir. 

ULMACEAE 

Falimyamn b~ta U/mus L., Ce/tis L„ Ze/kova Spach. olmak üzere 15 kadar 
cinsi, bu cinslerin arktik bölgeleri hariy, her iki yanrn kürenin 1hman ve serin yerle-

(x) Rchdcr, /\. , 1949. Manual of Cultivatcd Trccs and Shrubs, 2. cdition, New York. 
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rinde yay1lrm~. 150 den fazla tüiii vard1r. Bunlardan birkay tür de tropiklerde yeti~
mektedir. 

<;ogunlukla agay veya boylu i;alt h<Jlinde, k1~in yaprag1111 döken (ender olarak 

herdem ye~il), odunsu bitkilerdir. Tomurcuklan kirernitvari dizilmi~ olan i;:ok say1-

da pullarla örtülmü~tür. <:;:ogunlukla sürgünler pseudotenninal tomurcuklu olup, 

yan tomurcuklar sürgünlere iki s1ralt sannal (alma~h) dizilmi~tir. Sade yapraklann 

dip taraf1 genellikle yapnktir (asirnetriktir); kenarlan di~li, ender olarak da tamdir; 

tüysü damarlld1r. Erdi~i veya bircinsli c;i<;ekler. cinslcre göre. tekertcker vcya ku

rullar halinde bulunurlar. <;anak y<.1prag1 (periyam) 4-5 vaya 6-8 pan;ahd1r; ta\'. yok
tur; etarnin 4-6; ovaryum üst dururnlu ve tek gözlüdür, tek tohum tomurcukludur. 

iki tane stigmas1 vard1r. Meyve nus ya da yekirdekli sulu rneyvedir. 

34. ULMUS L. - KARAAÜA<;LAR (x) 

Kuzey Amerika'rnn dogusunda, A vrupa ve Asya'rnn I11man bölgelerinde, 

özellikle yaprakl1 agay omrnnlannda küyi.ik gruplar halinde yay1lt~ güsteren 18-20 

kadar türü bulunmaktad1r. Güzel cila k<1bul eden odunlan bak1mmdan önemlidirler. 

Aynca pakky1hk ve peyzaj yönünden de degerli süs bitkileridir. Örnegin, Avru

pa'nm ve ülkemizin dogal bir türü olan Ulmus t:fahra Huds.'rnn ya~h agaylannda 

bile, beyaz1mtrak renkli gövde kabuklan pürüzsüz ve i;:atlaks1zd1r. Kuzey Arneri

ka'da geni~ yapta, a~1 yolu ile <,:ogalt1lan V. xlahra lluds. 'Camperdownii' (~emsi
ye Karaagac1) parklarda yok s1k göri.ilür. 

Karaagaylar yapraklanrn döken. boylu om1an :iga<;land1r. Tomurcuklar kire

mitvari dizilmi~ olan \Ok say1da pullarla örtülmü~tür. Si.irgünler pscudo-terminal 

tomurcukludur ve tomurcuklar sürgünlere iki siral1 sannal (alrna~h) dizilmi~lerdir. 

Yaprak ve <;ic;ek tomurcuklan farkh ~ekil ve büyüklüktedirler. Yaprak tomurcuklan 
küyük, dar yumurtams1-konik biyimde olm:ilanna kar~m. c;iiyek tornurcuklan bi.iyük 

ve hemen hemen küreseldir. Yapraklar saäe (basit), k1sa saplI, dip taraf1 az veya <;ok 

ryarptk (a~imetrik), kenarlan yift di~lidir. Yaprak saplannin sürgün üzerinde b1rakt1 -

g1 izler, dar elips ~eklinde olup, üzerinde 3 adet iletim demeti izi vard1r. 

<;i<;ekler erdi~idir. <;iyegin c;an ~eklindeki c;anag1 4-9 lopludur ve lop say1s1 

kadar da etamini vard1r. Ovaryumu bas1kt1r, derin pari;:alanrn1~ iki stigmas1 vard1r. 

Erdi~i yiiyeklerin biryogu bir arada yan durumlu olarak yaprak koltugunda demet 

(x) llarlow, W.M. et E.S. llmrar, 1958. Tcxlbook of Dcndrology , 4. c<lition, New York. 
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Tr X fiO Cl D Dlfo/ 

~cl..il lld: Ulmus odunu ( l :n1m: kcsit) 

Tr X 60 Cl 0 01fOI 

~ckil 16~: Ce/1iso<lunu (cninc kcsil) 
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Sckil 165: Ova karnagac1-U/mus minor 

halinde kurul olu~tururlar. <;iyekler ilkl?aharda yapraklardan önce ayarlar veya baz1 
taksonlannda ise yiyekler sonbaharda görülür (U. parvifolia Jacq.- Küyük Yaprakh 
<;in Karaagac1, L. serotina Sarg. - KIZll Karaagay). Meyve bas1k bir nustur. Nusun 
etraf1 darnarlan belirgin, zars1 bir kanatla yevril~~tir. <;is:ek aymasmdan lasa bir sü
re sonra (bir-iki hafta iyerisinde) olgunla~1r. Karaagaylann ya~h gövdelerinde ka
buklar yogunlukla kal m ve boyuna oluklu s:atlaklld1r; birkay taksonunda ise, örne
gin V . glabra Huds„ gövde kabuklan uzun y11lar yatlamadan, düz ve parlak kalir 
(''glabra : düz, parlak anlammdadir" ve bu isim kabugundan dolay1 verilmi~tir). 
Amerika'daki "Kmlderililer" bir zamanlar baz1 Karaagay kabuklanrnn liflerinden 
ip ve halat yapm1~lard1r. iv kabuk (canh kabuk)'lanrn da ilay olarak k-ullanm1~lard1r. 
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~ckil 166: Ova K;m1;;gac1, istm1bul , Tar<tl>ya , yol a~,ac 1 

(Foto: F. Yalt1rtk) 

Özodunlan koyu, diri odunlarr ;ir,:1k rrnkli olan vc güzel cilil kabul eden cxlu

nan, "büyük halkali traheli" gruba dahildir. 111-.bahar odununda, büyük traheler bir 

veya iki s1ra halinde yan yana gelerek halka ~eklinde düzenli bir dizili~ gösterir. 

Yaz odununda ise dar lümenli kü<;ük traheler, birbirine paralel uzanan, dalgah band

lar üzerinde bir araya gelerek devamlt ~eritler halinde görülürler. Bu özellik Celtis 
odununda farkl1d1r (ßak. Cclt1s cinsi) . Odunlarr sert, ag1r, yüksek ~ok mukavemeti
ne haiz ve elastikidir. Kolay yanlmaz (~ckil 163, 16-'). 

Kullarn~ yerleri mobilyacll1k ve kartamacilrknr. Karaagay tomruklan (özel

likle Ulmus procera Salisb.-ingiliz Karaagac1) 18. asirda vc daha önceki devirde 
Londra'da su borusu olarak ku llan1 lrrn~ll r 
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Genellikle s1cag1 sevreler, sulak yerlerde, nehir ve dere kenarlannda yeti~ir
ler. 1919 y1hnda Hollanda'da görülen ve k1sa zarnanda Avrupa'ya ve oradan da ül
kemize yay1lan "Karaaga<;: k.llrumlanna" neden olan bir mantar hasta!Jg1 vard1r. Ku
ruma etkeni Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. veya Gnaphium ulmi Sehwarz 
admdaki bir mamarc.hr. Hasta11k onnanc1ltk yönünden, özellikle park<;:tllk ve pey
zaj bak1mindan yOk büyük önem ta~1maktad1r. 

34.1. Ulmus minor Miller - Ova Karaagac1, Gürgen Yaprakh Karaaga<rC~) 
(Syn: U. carpinifolia Gledits<;:h.), (~ckil 165, 166) 

30 m. ye kadar boylanabilen, geni~ tepeli, yanlara dogru sarktk dalltdlf. Göv
de kabugu gri-esmer renkte, derin c;atlaklld1r. Bir önceki türden farklt olarak kök 
sürgünü verir. Sürgünler olduk9a ince soluk k1rrn1Z1mtrak-kahverenginde, 91plak 
veya s1k beyaz tüylü, sonradan c;1plakla~1r; uc; tomurcuk pseudotem1inal, yan to
murcuklar sürgünlere alma~l1 dizilmi~tir; yaprak tomurcuklan sivri uc;lu, küc;ük; c;i
c;ek tomurcuklan yuvarlak<;:a ve büyük, tomurcuk pullan koyu kahverenginde, hafif 
tüylü; yaprak sapmm sürgün üzerindeki b1rakt1g1 iz dar elips ~eklinde ve üzerinde 3 
ad et iletim demeti izi vardt r; 6-9 (-11) x 4 (-6) cm. boyutundaki yapraklar el i ptik ve
ya ters yumurta bic;iminde, uc; k1sm1 sivrice, dip taraf1 asirnetrik, c;arp1k, kenarlan 
yift s1;:-ah di~li, üst yüzü parlak, c;1plak, alt yüzü c;1plak, fakat yan damarlann ana da
mara birle~tigi yerlerde tüy demetcikleri bulunur veya yumu~ak tüylüJür; yaprak 
sap1 6-12 mm. uzunlugundad1r; yi9ek kurullan s1k bir demet halinde, yapraklanma
dan c;iyeklenirler, yic;eklerde stigma beyaz renklidir; kanath nus meyveler 1.5-2 cm. 
uzunlugunda, ters yumurta bi<;:iminde, dip taraf1 kama ~eklinde, nuks meyve kana
dm ortasindan daha yukarda yer almt~ttr; kolayhkla hibrid yapabilir. 

Ülkemizde bu türün iki alttürü vard1r: 

(1) Birinci alttür, subsp. minor'de sürgünler <;:1plak veya <;:ok seyrek tüylüdür, 
' yapraklannin her iki yüzü de <;:1plaktJr, ancak damarlann ana damara birle~tigi yer-

lerde tüy demewikleri vard1r. Kuzey ve Kuzey Dogu Anadolu'da, ömegin Tekirdag, 
istanbul, Bolu, <;ankm, Samsun, Trabzon, <;anakkale, Ankara, Kayseri : Erciyas 
dag1, Elaz1g, Malatya, Kars, Van dolaylannda subasarormanlan ile dere kenarlan, 
yaprakh ve igne yaprakl 1 orrnanlarda, a<;:1k alanlarda, vadi i<;:lerinde tek tek veya kü
<;:ük gruplar halinde görülür. 

(x) Yaltmk, F., 1981. Dcndroloji f, i.Ü. Or. Fak. Yaym No. 299, lstanbu .. 
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{ !/mm rnrpinijofin G LED. 

Sckil 167: U/mus minor- Ova Karaagaci. (iyck kunillanrn ta~1yan sürgün (üst so!); mcyve kurulunu 

ta~1yan sürgün (orta); yaprakh sürgün (alt sag). 

(Krause!, 1960) 
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(2) ikinci alttür subsp. canescens (Melville) Browicz et Zielinski'de sürgün
ler s1k kadife gibi beyaz tüylerle; yaprak.larm alt yüzü de yumu~ak tüylerle örtül
mü~tür. Ülkerrtizde Bat! ve Güney Anadolu'da görülürler. Ömegin <;anakkale, Ba
hkesir, Bursa, Aydm, Denizli, Antalya, is;el, Adana, Hatay. 

34.2. Ulmus glabra Huds. - Dag Karaagac1, (Sckil 167, 168) 

(Syn : V. montana With.) 

35-40 m. ye kadar boylanabilen, geni~ tepeli, ~ag1 ve yana dogru sarl<:1k dalh 
bir agas;ur. Gövde kabuklan uzun y11Jar s;atlamadan, düz ve parlak kahr, gümü~i-gri 
renklidir, daha sonralan geni~ aral1klarla boyuna 9atlakl1d1r, gri-kahve rengindedir 
(glabra: düz, parlak anlammdad1r ve bu isim kabugundan dolay1 verilmi~tir). Bu 
agas; türünün bir ba~ka özelligi de, diger Karaagas; türlerinden farl<:h olarak, kök sür
günleri vermez. Gens; sürgünler koyu kahve renginde ve tüylüdür. Us; tomurcugu 
pseudo terminal durumludur, mahmuz belirgindir; yan tomurcuklar sürgünlere al
mas;h dizilmi~lerdir, yaprak tomurcuklan sivri us;lu yumurta bi9ilninde olmasma 
ka~1hk, aym sürgünlerde yer alan 9i9ek tomurcuklan daha büyük ve hemen hemen 
küreseldir, koyu kmn1Z1mtrak-kahve rengindeki 9ok say1daki pullann üzeri hafif 
tüylüdür; lentiseller 91plak gözle görülecek kadar büyük, ve bol say1dad1r; yaprak 
sapla:mrn sürgün üzerinde b1rakt1g1 izler dar elips ~eklinde olup, üzerinde 3 adet ile
tim demeti izi vard1r; yapraklar büyük, ters yumurta bi9irrtinde, dip tarafi asimetrik, 
9arp1k, uzun darnla us;lu (kuvvetli sürgünJer üzerindeki yapraklarda, iki tali damla 
ucu daha vard1r), yaprak kenarlan s;ift Siral1 kaba ve sivri di~li, üst yüzü z1mpara 
käg1d1 gibi sert tüylü (skabroz), alt yüzü tüylü, hemen hemen saps1zd1r. <;iyek kurul
lan s1k bir demet halindedir, yapraklanmadan önce yiyeklenirler, yi9ekler de stigma 
koyu k1rmmmtrak-mor renktedir; kanath nus meyveler 2-2.5 cm. uzunJugunda, ge
ni~ elips biyiminde olup, tamamen 91plakt1r, nuks meyve kanadm ortasmda yer al
m1~ttr. Vatam, Kuzey, Orta ve Bau Avrupa, BalkanJar, Bat1 Asya'd1r. 

\ 

34.3. Ulmus /aevis Pali. - Hercai Karaagay veya Saph Karaagas;<x) 
(Syn: V. pedunculata Fougeraux), (Sekil 169) 

30-35 m. ye kadar boylanabilen, ince dalh bir agas;nr. Y~h agas;larda gövde
nin dip k.Jsm1 oluklu, deve ayag1 gibi dibe dogru geni~lemi~tir (nayloid). Tomurcuk 
pullan pullan belirgin olarak iki renklidir, d1~ pul koyu renklidir. Kabuk geny fert-

(x) Ojavanchir, K., 1967. Lcs Chenes de l'lran, Unv. de Montpellier, Faculte de Science (These). 
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l\t ! ' J 1 11 I '/1_11/tf ·' l.1/11.1 111 , , ...,4 ' " 

$ekil 168: Ulmus glabra- Dag Karaagac1. Yaprakh sürgün (üstsol); ~i~ldi sürgün ve mcyvc kurulla
n (all sag). 

(Kraus<!!, 1960) 
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Sekil 169: Ulmus fuevis - II<!rcai Karaagay. Saph mcyvclcri (so! üst kö~c), saph meyvc kurullaruu 
la§1yan sürgün ilc yaprakh silrgünlcr. (Krauset, 1960) 
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!erde ay1k kül rengindedir, ya§h gövdelerde Jevhalar halinde yatlakhd1r. Geny sür
günler yumu§ak tüylüdür. K1sa saplt yapraklar ters yumurta veya gine§ eliptik bi
s,:imde, 12 (-16) x 8 (-9) cm. boyutlanndad1r; dip tarafi yOk yarp1kt1r, us,:lan sivri veya 
k1sa bir damla uyludur; üst yüzü yogunlukla s,:1plak veya hafif tüylü, alt yüzü ise yu
mu~ak tüylüdür; kenan belirgin dilimli di§lidir, birinci derecedeki di§lerin uylan te
peye dogru k1vnlm1~t1r. Samara meyve 10-12 mm. yapmda, yuvarlak veya geni§ 1 
yumurta biyimindedir, kenarlan kirpiklidir ve yOk uzun saphdir (2-3 cm.). Bu özel
liginden dolay1 da bu Karaaga9 taksonu "Saph Karaagay" anlamma geien, U. pe

dunculata olarak da isimlendirilmi§tir. 

Cografi dag1h~1 Avrupa ve Kuzey Kafkasya'd1r. Ülkemizde, igneada, Lon
gos ormanlan ile Adapazan Süleymaniye Di~budak ormamnda s,:ok s1mrlt bir yay1h

~1 vard1r. 

35. CEL TIS L. - yiTLENBiKLER Cxx) 

Celtis cinsinin, dünyanm tropik-subtropik ve 1ltman bölgelerinde dag1lm1§ 
70 kadar türü vard1r. K1~m yaprag1m döken veya tropik ve subtropik bölgelerde de 
herdem ye~il agay veya boylu yal1lard1r. Gövde kabuklan genellikle ince, gri renkte 
ve düzgün veya büyük sigilli-mantarh, ileri ya~larda da bir dereceye kadar pulludur 
(Ömegin Kuzey Amerika'mn dogusunda geni§ bir yayih§I olan C. occidentalis 
L.'de oldugu gibi). Sürgünleri pseudo-terrninal tomurcukludur, zigzagdJr, yOk say1-
da tomurcuk pullan ile örtülmü§ olan küyük tomurcuklar sürgünJer üzerinde iki s1ra
h sarmal (alma~h) dizilmi~lerdir. Gürgenlerde oldugu gibi, sürgünlere yatm1~ (ya~
lanrm~) vaziyettedirler. Saph (0.5-1.5 cm.) yapraklann kenarlan yogunlukla keskin 
di~li veya dilimli di~li ya da tamdir; dip taraflan yarp1k, uylan genellikle sivri veya 
damla us.:Judur; anadamar dipten 3'1ü olarak 91kar, yatallanrm~tir. yi<;ekleri erselik
ten bozma (erkek vi'Yeklerde geli~memi~ bir ovaryum, ya da di~i <;i9eklerde 9ok kisa 
filamentli ve hiy ay1lmayan etarninler vardtr) bir cinsli bir evciklidir. Erkek yiyekler 
gen9 sürgünlerin alt k1s1mlannda demetler halinde bir arada kurullar olu~tururlar. 
Erkek 9i<;ekte 3-5 loplu bir yanak; 9anak say1s1 kadar da etarnin (4-5) bulunur. Di~i 
9iyene sürgünleri üzerinde yaprak koltuklannda, teker teker bulunur, uzun bir 9i9ek 
sapt vard1r. Bunun da 4-5 par<;ah s.:anak yapragt, iki karpelden olu~an ovaryumu; 
tav§an kulag1 gbii 9ok geli~mi§ 2 stigmas1 vardtr. Nohut büyüklügündeki 9ekirdekli 
sulu meyve küremsi veya ovaldir. Olgun meyvenin mezokarp1 unlu ve tatlld1r; en
dokarpt odunla§m1~t1r, üzeri cilah gibi düz veya girintili-<;1kmt1h (<;opur)d1r. Bazi 

(x) Harlow, W.M. et E.S. Harrar 1958. Tcxtbook of Dendrology, 4. cdition, New York. 
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türlerin olgun meyveleri tatl1dir, yen1r. Tohurnlann etrafa dagilmas1 ku~larla olur. 

Gen<;.likte kütük sürl,!linii verebilirler. üdunlan, Karaaga<;. odunlanndan, geni~ özt

~mlan ve kül renkli öz cxlunlanyla 1-.olayca aynhr. Aynca odunlannm enine kesitin
de, dar lürnenli trahel 'r kesik arnliklarla birbirine paralel uzanan dalgalt ~eritler üze

rinde gruplar halinde yer allrlar. Odunlan elastikidir ve dayamkhdtr. 

Bazi türleri (Ömegin C. coccidantalis L.) Amerika ve Avrupa'da yol agac1 

olarak kulla111lmaktad1r. C. m/\lralis L. ise c,:ogunlukla mezarltklar ile cami ve kili

se avlulannda dikilrnektedir. 

Ülkemizde C. aus1ral1\ L., C. rnucasica Willd .. C. tournefortii Lim. ve C. 

glabrata Steven ex Plancllon olmak üzcre 4 türü dogal yeti~mektedir. 

~ekil 170: Gülhanc Parkma <.likilmi!i ya!ih c,;illcnbik (Celtis austra/is) aga9lan; kabuk düzgün, ~t
laks11. 

(Foto : A. Uzun, 1988) 
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35.1. Celtis australis L. - Adi <;itlenbik, (~ckil 170, 171, 172) 

20-25 m. boyunda, yuvarlak tepeli bir agavtlr. Gövdenin grib renkli ince vv 

düzgün bir kabugu vardtr. Sürgünler boz-kahve renginde olup hafif tüylüdür ve üze

rinde gözle görülecek kadar belirgin ve vok say1da, av1k deve tüyü renginde lentisel

Jer vardtr. Herbir tomurcuk, kiremitvari dizilmi~. k1rm1Z1mtrak-kahve renginde ve 

tüylü, 3-4 vift pulJa dt~tan örtülmü~tür; Pseudo-terminal tomurcugu yan tomurcuk
lardan daha küvüktür. Yaprak sap1 izi yanm daire bivimindedir ve üzerinde 3 adet 

iletim demeti izi vardtr. 

~ekil 171 : Celtis australis (Adi (:itlenbik); a, pscudo-Lcmunal Lomurcuklu brr y1lhk sürgün; b ve c, 

yan durumlu tomurcuklar; d, yaprak; e, yaprak izi; f, sürgünün enine kesiti. 

(Yaltink, 1981) 
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$ckil 172: Ce/1is australis- i\di <;:itlcnbik: Yaprakh ve yaprakstz ag~ habituslan; meyve La~1yan 

yaprakh sürgün. 

(Hrossc, 1977) 

Uzun saph yapraklann dip taraft kama biyiminde ve yarp1k, Uy k1sm1 ise ku~ 
gagas1 gibi uzam1~, darnla ucuna degi§mi~tir; dar yumurtams1 veya yumurtams1-
m1zrak biyirnindeki yaprak ayasmm (5-15 cm. boyunda) kenarlan keskin di~lidir, 
üst yüzleri pürüzlü-tüylü ve koyu ye~l, alt yüzleri ise yumu~ak tüylü ve grimsi-y~il 
renklidir; Ana dama dipten Üylü olarak ytkar (k1sml 1~msal damarhdtr); uzun saph 
(1.5-2.5 cm.) erdi~ yiyekler yapraklann koltuklannda bulundugu halde, k1sa saph 
erkek yiyeklerin 3-S'i bir arada, sürgünün dip taraflannda toplu halde bulunurlar. 

<;anak 4-5 paryal1, etarnin say1s1 da yanak yaprak say1s1 kadardir, ortalama 9-
12 mm. yapmdaki yekirdekli sulu meyveleri küre bis:imindedir ve olgunla~ugmda 
ekzokarp koyu, siyaha yakm bir renk ahr; etli k1s1m tathdir, yenir; endokarpm yüze-
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yi düz degil, girintili-91kmt1h (9opur)d1r. Diri k1sm1 san, öz k1sm1 gri renkli olan 

odunlan elästiki ve dayamkhd1r. 

Cografi yay1h~1 GüneyAvrupa, Kuzey Afrika ve Bau Asya'd1r. Ülkernizde 
Kuzey, Bau ve Güney Anadolu'da 50-700 (1000) m. yükseltiler arasmda görülür. 
Hiybir zaman ba~h ba~ma onnan veya bük kurmaz, dagm1k olarak bulunur. ~ehir ve 
kasabalarda cami ve türbe avlulannda, mezarhklarda s1k s1k görülür. Meyvelerinin 
güvercinler tarafmdan sevilerek yenmesi nedeniyle, yukanda sözü edilen yerlerde 
güvercinler tarafmdan ta~md1g1 dü~ünülebilir. 

MORACEAE(x) 

Bu familyanm 73 cinsi, bu cinslerin de 9ogu s1cak ve tropik bölgelerde yay1!
m1~ olan 100 kadar t'ürü vard1r. Bunlar, k1~m yaprag1m döken veya herdem ye~il 
aga9, 9ah halinde odunsu veya otsu bitkilerdir. Bir9ok eins ve taksonlannm 9e~itli 
dokulannda "süt" (lateks) vard1r. Yapraklar sürgünlere alrna~lt veya sannal dizil
mi~tir, tarn kenarh, dilimli di~li veya lopludur. <;iyekler bir cinsli bir evcikli veya iki 
evciklidir; 9ogunlukla anemogam, ender olarak da entomogamdirlar. Basit yiyek 
örtüsünün yapraklan birbiriyle az c;ok kayna~m1~ ya da serbettir, c;ogunlukla 4 par
cra1td1r. Di~i yi9eklerde 9evre yapraklar yogu kez ~i~er, etlenir, meyve olu~umuna 
kat1hr. Etamin say1s1, 9evre yaprak say1s1 kadard1r. Ovaryurn alt veya üst durumlu, 1 
veya 2 stigmah, tek gözlü ve tek tohum tomurcukludur. Meyve nus, baz1lannda ise 
9ekirdekli suludur; yOk kere bunlar bir araya gelerek "mürekkep meyveleri" meyda

na getirirler. 

Önemli cinsleri Morus L. (Dutlar), Broussonetia L'Herit. ex Vent. (Käg1t 
Dutlan), Maclura Nutt, Ficus L. (incirler)'dir. 

36. MORUS L. - DUTLARCx>, (Sckil 173, 174) 

Kuzey Yanm küresinin 1hman ve subtropik bölgelerinde yay!lm1~ olan 12 
kadar türü vardir. Kt~m yapragm1 döken agac; veya boylu 9al1 halinde odunsu bitki
lerdir. Ülkemizde c;ok yaygm bir ~ekilde kültüre ahnm1~ meyve agac;land1r. Morus 

rubra L. (Mordut) ile Morus microphyl/a Buckl., (Texas Dutu) Kuzey Ameri
ka'run; Morus alba L. (Ak Out) <;in'in; Morus nigra L. (Kara Out) ise muhtemelen 
iran'm dogal türleridir. 

(x) llarlow, W.M. et E.S. llarrar, 1958. Tcxtbook of Dendrology, 4. edition, New York. 



250 

Ak Dut, vatam dt~mda, Asya'da, illkemizde ve Kuzey Amerika'mn dogusun
da, yapraklanndan ipek böcegi yeti~tirilmekte faydalarnld1g1 ivin geni~ yapta kültü

rü yap1lm1~, yeti~tirildigi yerlere natüralize olmu~tur. Dutlann ya~h gövdelerinin 
kabuklan levhalar halinde vatfakltd1r. Sürgünleri terminal tomurcuklu olup, yan to

murcuklar iki s1rah sannal (alma~lt) dizilmi~tir. Tomurcuklar 3-6 pulla örtülmü~ler

dir. Yaprak ayas1 degi~ik fonndad1r; sade, loplu, kenarlan dilimli di~li veya ince 

di~lidir. Ana damar dipten itibaren 3-5 kol halinde uzamr (1~msal damarlldtr). <;i

yekler bir veya iki evciklidir. Gerek erkek ve gerekse di~i yiyekler lasa saph, yan du

rumlu olarak kedicik halinde kurul olu~tururlar. Erkek viveklerde vanak 4 parval1-
d1r; etamin say1s1da4'dür. Di~i vivekler vivek örtüsü (periyant) 4 paryalt ve serbest
tir, sonradan etlenir. Ovaryum 2 gözlü, tek tohumludur. Esas meyve küyük bir nus

dur. Dutlarda yenen tath k1s1m etle~en vanak yapraklardir (yenen dut meyvesi ise 

vok vivek vok pistilden yani yiyek kurulundan olu~an bir mürekkep meyvedi r). 

Odunlan "Morin" maddesi nedeniyle san bir renk alm1 ~t1r. Öz odun koyu, di
ri odun san renklidir. Saglam, dayamkh olduklanndan, tanm aravlan, müzik aletleri 

yap1mmda kullantltr <Sckil 173) 

1 1 

1 
•1 :W'C t 100 X 

1.'ekil 173: Morus nigra (Karadut) odwm enine ve tcgetsel kcsitleri 
(ß. Huber, 1954) 
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, 
1 

Sckil 174: Morus rubra-Mor<luL : 1, crkck <,:ic,:ck kurullan; 2, di~ i <,:iycklcr; 3, mcyvc; 4, stirgün; 5, 6 ve 

7 <legi~ik ~ekil<leki yapraklar. 
(Harlow-Harrar, 1958) 

36. l. Morus alba L. - Akdut<x) 

15 m. kadar boy yapabilen, kalm dalh, geni~ tepeli bir agai.;:ur. Yan tomurcuk
lar yumurta bii.;:iminde, km! kestane rengindedir, 91plakt1r; sürgünler parlak sanm
s1-kahverenginde olup, gern;:ken hafif tüylüdür veya ytplakttr; büyük ve geni~ olan 
lentiseller ig ~klindedir; yanm daire bii.;:iminde ve büyük olan yaprak sapt izi üze-

(x) ßailcy, 11., 1961 . Manual of Cu!Livatcd Plants, revise<l e<lition, New York 

Rehdcr, A., 1962. Manual of Cullivatc<l Trees an<l Shrubs, 2. e<lilion, New York. 

YalLmk, r ., 1982. The Genus Morus L., in Flora of Turkey , vol. 7, Edinburgh. 
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rinde yan yana dizilmi~ at nah biyiminde yOk say1da iletim demeti izi vardtr; yaprak
lar geni~ ywnurtams1 ~ekiUidir, 6-18 cm. uzunlugunda olup sivri (k1sa sivri) w;:lu
dur, ayarun dip taraft yuvarlak veya yürek ~eklindedir; yaprak kenan uylan küt kaba 
di~lidir, ye~itli ~ekillerde lopludur; üst yüzü aytk ye~il ve pürüzsüz, alt yüzü damar
lar boyunca tüylüdür veya hemen hemen ytplakur; yaprak sapt 1-2.5 cm. uzunlu
gundad1r; bir veya iki evcikli olan yiyekler dikkati yekmeyecek kadar küyüktür; 
meyvesi degi~ik büyüklüktedir, olgunla~mca beyaz, beyaz-pembe renk altr, ve tat
ltd1r. 

Vatam <;in'dir. Yapraklan ipek böcegi iyi yem olarak kullarnltr. Ülkemizde 
her yörede uzun y11lardan beri meyvesi ve yapraklan iyin yeti~tirilrnektedir. San 
renkli, dayarnklt odunu araba tekerligi, tanm aJetleri, takunya ve müzik aJetleri 
(özellikle baglarnanm gövde~i) yap1mmda kullantllr. Meyvelerinden "pekmez" ya
ptltr. 

Bazi varyete, bahs;e formlan pak ve bahyelerde süs bitkisi olarak yeti~tiril 
mekte<lir; yol agac1 olarnk degerlendirilmek istendiginde erkek yi\'ek ta~1yan fertler 
kullanilmaltd1r, di~i fenler uygun <legildir, yollan meyveleri ile kirletmekle kal
rnaz, altmdan geyen kimselerin üst ve ba~ma dökülerek elbiselerini Jekelemi~ olur
lar. Nitekim izmir, Selyuk-Ku~adas1 yollannda erkek fertlerin dikilerek yol agac1 
olarak degerlendirildigini gönnekteyiz. 

37. MACLURA Nutt.Cx) 

Monotipik bir eins olan Maclura Nutt.'mn tek bir türü vardir: M. pomifera 
(Raf.) Schneid. (Toxylon pvmifera Raf.). Bu tür, Kuzey Amerika'rnn güney bat1-
stnda (Arkansas ve Oklahama'nm güneyi ile Texas'tn kuzey dogusunda) s1mrlt bir 
dogal yayth~a sahip ise de, canh yit ve süs bitkisi olarak Amerika'da ve diger A vru-
pa ülkelerinde yeti~tirilmektedir. ' 

Bir cinsli iki evciklidirler. <;anak 4 paryaltdtr. Etamin say1s1 4'dür. Erkek yi
yekler k1sa sürgünlerde, uzun bir sapm ucunda küre biyirninde kurullar olu~tururlar. 
Di~i yiyeklerde bir araya gelerek küre ~eklinde bir kurul olu~tururlar. Ovaryumun 
iplik ~eklinde uzun stigmas1 bulunur. Birs;ok yekirdekli sulu meyvelerin bir araya 
gelmesinden olu~an agregat meyve (bile~ik meyve) lO cm. yapmda, portakal görü-

(x) Kayac1k, 11., 1981. Onnan vc Park Agaylaruun Özcl Sistcmaligi, ll. eilt Angiospcnnac, 4. baslo, 

islanbul. 
Rehdcr, /\., 1962. Manual of CullivaLcd Trccs and Shrubs, 2. cd. New York. 
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nümündedir, ye~il renklidir, ezildiginde süt salg1lar, yapraklar döküldük.'1en sonra 

uzun süre agay üzerinde kahr. 

38. BROUSSONETIA L'Herit. ex Vent. - KAGIT DUTLARI(x) 

K1~m yapragm1 döken agay veya boylu 9ah halindeki odunsu bitkilerdir. To
murcuklan küyüf....'1tir, d1~tan 2-3 pulla örtülmü~lerdir. Käg1t Dutlan genel görünümü 
ve yapraklan "Dut"lara benzedigi, kabugunun liflerin de "Kag1t" yap1ld1g1 iyindir. 
Yaprak formlan aym Dutlarda oldugu gibi tarn veya lopludur. Kenarlan di~lidir, 
uzun bir sap1 vard1r. Kulak91klan yumurtams1-m1zrak bi9imlidir, sonradan dökülür. 

<;:i9ekleri iki evciklidir. Erkek 9i9ekleri a~ag1ya sarkar, silindirik biyimli, ke
dicik durumunda kurullar olu~tururlar. <;:anak 4 par9ah, etamin 4 tanedir. Etaminin 
filamentleri tomurcuki<;erisinde k1vnkur. Di~i yiyekler küre ~eklinde kurul olu~tu
rurlar. <;:anak boru gibi uzam1~. saplt ovaryumu i9erisine alm1~ur. Mürekkep meyve 
etlidir. Dogu Asya'da, Japonya ve Kore'de dogal yeti~en 2 türü vard1r. 

38.1. Bruossonetia papyrifera (L.) Vent.- Japon Käg1t Dutu, Acem Dutu 

15 m. ye kadar boylanabilen, dag1mk tepeli ufak bir aga9or. Gövde gri renkli, 
düz kabukludur. Sürgünleri kalm ve r;1plakt1r. Yumurta biryimindeki yapraklar 7-20 
cm. uzunlugundadlf, r;ok ender olarak, sürgün üzerinde ka~1hk11 dizilmi~lerdir, 
damla w;:lu, dip taraf1 ise yürek bir;imindedir, kaba di~lidir, üst yüzü kaba di~li. alt 
yüzü ise gri renkli yumu~ak ve s1k tüylerle örtülmü~tür; gen<; fenlerde yaprak ayas1 
9ogunlukla derin lopludur. Yaprak saplan 3-10 cm. uzunlugundad1r. Erkek yiyek 
kurullan 6-8 cm. uzunlugundad1r. Mürekkep meyve 2 cm. yapmdad1r, olgunl~u

gmda portakal sans1 renklidir. 

Vatam <;in ve Japonya'd1r. Amerika'da ve Güney Avrupa'da park ve bah9e
lerde süs bitkisi olamk veya yollarda yol agac1 olarak degerlendirilrnektedir. Ülke
mizde de, özellikle istanbul, Bursa ve izmir'de park ve bahyelerde görülür. Yaprak
lan derin paryalanmt~ B.p. Laciniata Ser, meyvesi beyaz renkli B.p. var. Leucocar
pa Ser. ve yapraklan san-beyaz alacalt B.p . var. variegata Ser. gibi varyeteleri 

vard1r. 

(x) Kayac1k, 11., 1981 - Onnan vc Park Aga9lanrun Özcl Sistcmatigi, II. eilt, Angiospermae, 

4. bask1, istanbul. 

Rchdcr, A., 1962- Manual ofCultivated Trces and shrubs, 2. ed. New York. 
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~ekil 175 : Maclura pomifera : a, bir ytlhk sürgün; b, c, yan dururnlu t.omurcuklar ve yaprak sap1 i~lc
ri; d, yaprak; e, meyvc 

(Yaltmk, 1981) 
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Sckil 175 a: Ficus elastica - Kaw;:uk agac1 

(Littlc vc Wadsworth, 1964) 



Z56 

:\/a.f!.llOfi11 a J!.l"Olldt•.r jlmrs 

~ekil 175 b : Magnolia grandiflora : Agacm hahitusu vc agrcgat mcyveyi ta~1yan yaprakh sürgün. 
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39. FICUS L.- iNCiRLER 

Bu cinsin her iki yanm kürenin tropik ve subtropik bölgelerinde yay1lm1~ 
olan 600 kadar taksonu bulunmaktadir. Bunlardan baz1lan Iezzetli meyveleri ir;in, 
bir bölümü de süs bitkisi olarak yeti~tirilirler. Vatam Dogu Hindistan olan Ficus 
elastica Nois. (Kaur;uk agac1)'nm r;izilen gövdelerinden salg1lanan "lateks" kau
r;uk olarak kullan1hr (aslmda iyi kaliteli ve bol kaur;uk, Euphorbiaceae familyasma 
ait ba~ka bir taksondan, Hevea brasiliensis (Muell.) Arg.'dan elde edilmektedir). 
Sözünü ettigimiz F. elastica vatam d1~mda, dökülmeyen koyu parlak ye~il, deri gi
bi sert, tarn kenarh büyük yapraklanndan ötürü saks1lar ir;erisinde salon ve evlerde 
süs bitkisi olarak yeti~tirilmektedir (~ckil 175 a). 

Asya'mn tropik bölgelerinde yeti~en Ficus religisa (Brahman inciri), gövde
lerinden topraga ula~an kahn destek (ayak) kökleriyle geni~ sahalan kaplarlar. Bu 
agar;lar üzerinde Coccus lacca adt verilen bir böcek ya~ar. Bu böcekJerin sokmast 
neticesinde olu~an rer;ine Gummi Laccae (Gomalak) ad1ru ta~tr ve boya ve cilä ya
p1mmda kullamhr. 

Batt Asya, Akdeniz r;evresi ve Türkiye'de cinsin dogal olarak yalmz Ficus 
carica L. türü yeti~ir. incir, r;ok eskiden kültüre almmt~ ktymetii bir meyve agaci
d1r. 

Herdem ye~il veya r;ok azt da k1~m yapragm1 döken agar; veya boylu pi! ha
lindeki bitkilerdir. <;ir;ekler bir cinsli bir evcikli veya r;ok azmda iki evciklidir. <;i
r;ek tablast etlenmi~ ve testi gibi r;ukurla~m1~ttr; r;ir;ekler bunun iiy yüzünde yer al
m1~ttr. Erkek ve di~i r;ir;ekler d1~ görünü~leri itibariyle "erselik"dir, yani erkek <yi
iyeklerde geli~memi~ k1sa stiluslu bir ovaryum, di~i yiyeklerde ise r;ok k1sa filamentli 
etaminler görülür. <;evre yapraklar erkek r;ir;eklerde 2-6 parph,di~i r;ir;eklerde ise 5 
parr;al1d1r. 

Tozla~ma Blastophago grossorum admdaki kür;ük bir incir arlSI ile olur. 

MAGNOI..lACEAE(x) 

Bugün bu familyanm, 10 cinsi, bu cinslere ait Asya'nm dogusu ile 
Amerika'rnn subtropik ve 1hman rejyonlannda yeti~en 80'den fazla taksonu bulun
maktadtr. Familyamn önemli cinsleri Magnolia L., Liriodendron L.'dur. Tahmi-

(x) Jlarlow, W.M. et E.S. Jlarrar, 1958. Tcxtbook of Dcndrology, 4. ed, New York. 
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nen 60 milyon y1l önce Kretase'de bu familyamn bugün mevcut olmayan biryok tak
sonu, Alaska ve Gröenland'da ormanlar kurmu~tui.(xl. 

Herdem ye~il veya yapragm1 döken agac; veya boylu c;al1lard1r. Sannal veya 
alma~h dizili~ gösteren sade (tarn) veya Joplu yapraklann kulakc;1klan vard1r veya 
yoktur.<;ic;ekler erseliktir. <;anak yapraklar 3 nadiren 4 dür ve c;ogunlukla tac; yap
rak hüviyetindedir. Tac; yapraklar 6 veya daha fazla veya ender olarak da eksiktir 
(yoktur); etamin birc;ok say1dad1r. Tek gözlü, tek tohum tomurcugu ta~1yan ovar
yumlar c;ok say1dad1r. <;ic;ek c;evresinin ortasmda kalm bir c;ic;ek ekseni üzerine eta
min ve ovaryumlar sarmal olarak dizilmi~lerdir. Birle~ik rneyve (agregat) kozalak 
halindedir. Kozalag1 olu~turan herbir meyve folikül (keseli), kanath nus (sarnara) 
veya üzümsüdür. 

Magno/iaceae familyas1 taksonlarmm c;ic;eklerinde bol say1da etamin ve 
karpellerin bulunu~u; bunlann sarmal dizilmi~ olmalan, c;ic;ek ekseninin adeta ko
zalak bic;iminde uzay1p gitrnesi ve yine baz1 taksonlannda (ömegin Drimys aroma

tica Morr) odunda trahelerin bulunmay1~1. buna kar~1hk traheidlerin bulunu~u 
bunlan Gymnospermae'lere c;ok yakla~urmaktad1r. Bu nedenle birc;ok taksono
mist, Magnoliaceae'yi ilkel Angiospermae'ler olarak kabul ederek sistemin ba~ma 
almaktad1rlar. 

Magno/ia ve Liriodendron a~ag1daki morfolojik özelliklerle birbirinden 
aynhr: 

1. Tomurcuklar tek pullu; yapraklar tarn kenarh, sivri uc;lu; meyve folikül 
(keseli); meyve kurulu dag1lmaz„„„ .. „„„„„ .. „ .. „.„„.„„„„.„„„„„„ .. MAGNOLIA 

1. Tomurcuklar iki pullu; yapraklar loplu, orta lop kesik ve kertikli; meyve 
kanath nus (samara); meyve kurulu dag1hr .„ ....••.. ... . „ . •.........•... ... ........•. . . . .. LIRIODENDRON 

40. MAGNOLIA L. -MANOLYALAR(l\) 

Bu cinsin Kuzey Amerika'mn dogusu ve Meksika'run güneyi ile Dogu Asya 
ve Himalaya'lara kadar Güney Asya'da dogal olarak 35 kadar türü yeti~mektedir. 

Bazi türlerinin ktymetli odunlan bulunmakla beraber hemen hemen hepsi park ve 
peyzaj yönünden degerli süs bitkileridir. 

(x) Magnoliaceae familyasmdan h~ka, ayru peryotta Liquidambar, /leer, ßetula vc Quercus 

tilrlcrinin de burada ycti~mi~ olduklanna ait fosil bclgelcr cldc cdilmi~tir. 
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K1~m yapragmt döken (Ömegin M. soulangeana Soul.) veya herdem ye~il 
(M. grandiflora L.) odunsu bitkilerdir. 

Sürgünler pseudo-terminal tomurcukludur, tek bir pulla örtülmü~ olan to
murcuklar sürgünlere iki Slfah sarmal (alma~h) dizilmi~lerdir. Terminal tomurcuk
lar yan tomurcuklardan daha büyüktür. 

Manolya'larda yiyekler yOk büyük ve sürgün uylannda tek tek terminal olarak 
bulunur, yanak 3, tay 6-15 paryah, etaminler de \:Ok say1dad1r. Tek karpelli ovar
yumlardan bin;ogu uzun bir \:ivek ekseni üzerinde s1k1 bir ~ekilde sarmal olarak di
zilmi~lerdir. Agregat meyve olgunla~t1gmda dag1lmaz; bile~ik meyveyi olu~turan 
"Folikül-keseli" meyvelerdir. Tohumlar av1lan folikül'den iplik gibi bir bag ile a~a
g1ya sarkarlar. 

Derine giden ve yaygm bir kök sistemine sahiptirler. Rutubetli, mineralce 
zengin, derin ve gev~ek topraklan tercih ederler. 

Amerika'da dogal yeti~en 8 türündün ikisi M. acuminata L. ve M. grandiflo
ra L. (Büyük yiyekli Manolya) odunlan bak1mmdan önem ta~1rlar. Odunlan "dag1-
nik küyük trnheli" gruptand1r. Diri odun dar, hemen hemen beyaz renkli, öz odun ise 
ye~ilimtrak san veya sanmtrak-kahve rengindedir. 

Türkiye'nin büyük sahil ~ehirlerinde, özellike istanbul'un park ve bah<;elerin
de, Bogaziyi korulannda M. grandiflora L., M. liliiflora Descr., M. soulangean.a 
Soul.'nin yOk güzel ömeklerine rastlamr ($ckil 175 b). 

41. LTRIODENDRON L. - LÄLE AGA<;LARI<x> 

Bu cinsin bugün Kuzey Amerika'mn dogusunda (L. tulipifera L.) ve Orta 
<;in'de (L. chinense Sarg.) dogal olarak ya~ayan iki türü vard1r. 

Kt~m yapragm1 döken boylu orman agaylandlf. Tepe tomurcugu pseudo-ter
minaldir ve yan tomurcuklardan belirgin olarak büyüktür; yan tomurcuklar sürgün
lere alma~h dizilmi~lerdir; tomurcuklar kar~1hkh kaparum~ iki pulla örtülmü~ler
dir; yaprnk sap1 izi büyük, daire biyiminde olup üzerinde yok say1da iletim demeti iz
leri bulunur. Kulaky1klar sürgün üzerinde yizgi halinde yepe yevre bir iz b1rak1rlar. 
Yapraklar ona damara göre son derece simetrik olup at egeri biyirnindedir; 7-15 cm. 

(x) Harlow, W .M. et E.S. Harrar, 1958. Textbook of Dcndrology, 4. edition, New York. 
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uzunlugundaki yaprak ayasmm Uy k1srm makasla kesilmi~ gibidir; 4 loplu ve lopla
nn kenan tamd1r. <;iyekleri bak1mmdan erselik agaylard1r. 

Läleye benzeyen terminal durumlu büyük yiyekler teker teker bulunur (Yu
nanca Lirion: Läle, dendron: agay). <;anak yapraklar geriye dogru k1vnlm1~ olan 3 
paryadan olu~mu~tur. Tay yapraklann say1s1 ise 6 dir. Etamin ve karpel boldur. 
Meyve kanath nus (samara) dir. Bunlarm bin;ogu uzun bir eksen üzerinde s1k bir 
halde kiremitvari dizilmi~tir. ig biyimindeki ay1k kahverengi, kozalak gibi ibir mey
ve toplulugu meydana getirirler. 

Geni~. yaygm ve derine giden bir kök sistemi olu~tururlar. Oldukya derin, ha
fif baly1k11, iyi drenajh topraklan tercih ederler. 

<;iyek ve yapraklan bak1mmdan olaganüstü dekoratif bir süs bitkisi olduklan 
kadar, odunlan bakimmdan da yOk önemli orman agaylandlf. Amerika'da odunlan 
mobilyac1l1kta "kaplama alt1 '' olarak kullan1lmaktad1r. 

41.1 . Liriodendron tulipifera L.- Amerikan Läle Agac1<xx>, (Sekil 176) 

Yaygm ismi "Yellow poplar, San Kavak" olan bu agay türü, Kuzey Ameri
ka'nm dogusunda yeti~en ayncahkh agay türlerinden biri olmakla kalrnaz, ayru za
manda ormanc1hk bak1mmdan en klsa sürede en degerli odun ürünü veren yaprak11 
agay türlerinden birisidir. 50 (-65) m. ye kadar boylanabilen ve 3-3.5 m. yap yapabi
len, ormanda diger agaylarla birlikte bulundugunda, düzgün sütunvari gövdeli, kü

yük dar ve kompakt tepeli bir agav oldugu halde, avikta serbest büyüdügünde gayri 
muntazam ve geni~ tepeli bir agayttr. Uzun saph yapraklan hafif bir rüzgarda titre
diginden, uzaktan "kavaklan" ammsat1r. 

Y~h agaylann kabugu gri-kahve renginde olup, boyuna yatlakhd1r. Sürgün
ler oldukya kalm, ye~ilimrrak-gri veya y~ilimtrak-kahve renginde parlak, y1plak ve 
üzeri hafif mumsudur, lentiseller belirgin degildir. Tepe tomurcugu pseudo-termi
naldir ve yan tomurcuklardan belirgin olarak büyüktür; yan tomurcuklar sürgüne al
rn~h dizilmi~tir; tomurcuklar ka~1hkb kapanm1~ iki pulla örtülmü~Ierdir, morum-

(x) Yaltmk, F., 1985. J\merikan Laie Agacuu (Liriodendron tulipifera L. Yakmdan Tan1yahm, 
c;:evre Konuna Dcrgisi , say1 23 (Ocak). 

Harlow, W.M. et E.S . Harrar, 1958. Tcxtbook of Dcndrology, New York. 

Hosic, R.C„ 1959. Native Trccs of Canada , Canadian ForcsL Service, Dept. of Fisheries and 
Forcstry. Ouawa. 
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Sckil 176. L . . · mode dr n on lulipif era 
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su-kahve renginde, 91plak ve üzerinde noktalar halinde beyaz mumsu bir madde bu
lunur. Yaprak sap1 izi büyük, daire bi9iminde olup üzerinde 9ok say1da iletim de
meti izi bulunur. 

Yapraklar ona damara göre son derecede simetrik olup, "at egeri" bi9iminde
dir; 7-12 cm. uzunlugnudak.i yaprak ayasnun u9 k1sm1 makasla kesilmi~ gibi kertik
lidir, tarn kenarh 4 adet lop bulunur, dip taraf1 geni~ kama bi9imindedir, her ik.i yüzü 
de 91plakt1r; yaprak saplan uzundur (5-1 O cm.). Sürgün u9lannda teker teker yer 
alan erselik 9i9ekleri ye~ilimtrak-san renkte olup ~ekil olarak läleye benzerler (9a
nak yaprnk 3, ta9 yapraklar 6, etarnin yok say1da, pistil 9ok say1da). Bir eksen üzerin
de biryok kanath nuksun spiral olarak dizilmeden olu~an bile~ik meyve ig bi9imin
de bir kozalak91k halindedir; olgunla~ugmda kanath nukslar dag1hr, sürgün üzerin
de meyve eksenleri kal1r. 

Kök sistemi derin veya yaygmd1r. Kesirnlerden sonra veya örtü yaygmlann
dan sonra kuvvetli ve 9ok bol kök ve kütük sürgünü verirler. K1~lara dayarukhd1rlar. 
Meyvesi 9ok k1sa sürede ~irnlenme enerjisini yitirir. % 50 nin alunda kal1r. 

Yatarn Göller bölgesinden Güney Alabama ve Georgia'ya kadar Kuzey 
Amerika'rnn dogusu olup yaprakh ormanJarda, derin, rutubetli topraklarda, dere ve 
nehir kenarlannda ve subasar arazilerde yeti~mektir. Odun hafif ve yumu~akur; diri 
odunu beyaz, öz odunu ise sanmtrak-veya ye~ilimtrak-kahve rengindedir. Orman 
Fakültesi Parkmda birka9 güzel ömegi bulunur, 9ok iyi geli~mektedir. <;i9ek ve yap
raklan bak1mmdan olaganüstü dekoratif bir aga9t1r. 

LAURACEAECx> 

Bu farnilyanm 45 cinsi, bu cinslere ait 9ogunlugu tropik ve subtropik bölge
lerde, pek az1 da 1hman ve serin yörelerde yay1lm1~ yakla~tk 1100 kadar türü bulun
maktad1r. Farnilyanm bir9ok türleri yaprak, sürgün, kabuk, gövde, kök ve yaprakla
nndaki say1s1z aromatik maddelerin bulunu~u nedeniyle baharat ticaretinde ve özel
likle ttp ve eczac1hkta önem kazarum~lard1r. Ömegin CinfUlmomwn cassia BI. (<;in 
Tarym Agac1)'nm gövde ve dal kabuklan "Cortex Cinnamomi Cassiae T.K." ad1yla 
baharat olarak kullan1lmaktad1r. Cinnamomun camphora Nees (Käfur agac1)'run 
da vataru Japonya ve <;in'dir. Gövdelerinden kristalle~mi~ olarak tabii käfur (Camp
hora T.K.) elde edilir. Persea americane Mill. (Avakado, Tereyag1 agac1) Orta 
Amerika'da dogal olarak yeti~mektedir. <;ekirdekli sulu meyveleri 10-15 cm. bo-

(x) llarlow, W.M. et E.S. llarrar, 1958. Texlbook of Dcndrology, 4. edition, New York. 
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yunda, annut ~eklinde ve olgunla~t1gmda morumsu renktedir. Etli k1s1mlan yag, 
protein ve vitaminler baktmmdan zengindir. Antalya dolaylannda kültürü de yap1l
maktad1r. 

Aniba panurensis Mey. "bois de rose'"dan elde edilen bir eterik yag r;ok pa
hah parfümlerin yap1Jmasmda kullamhr. 

Lauraceae familyasmdan birkar; agar; türünün odunlan dünya ticaret ale
minde isim yapm1~ttr: Endiandra palmerstonii White (Avustralya Dogu Cevizi) 
A vustralya'nm dogusunda yeti~en bir agar; olup, odunlan Amerikan Kara Cevizi 
(Juglans nigra L.)'nin odun özelliklerine sahiptir ve onun kadar k1ymet\idir. 

Güney Amerika'nm kuzey dogusunda yer alan British Guinna'da Amerika ve 
Avrupa'nm kereste ticaret merkezlerine ihrar; edilen Nectandra rodioei (Schomb.) 
Mez'un odunlan su alu in~aatlannda kullamlmaktad1r. Ömegin Panama Kanahmn 
kapaklan (kap1Jan) bu agar; türünün odunlanndan üretilmi~tir. Aym ~ekilde Güney 
Afrika'da yeti~en Nectandra bullata May.'mn saglam dayamk11, renkli ve güzel ~e
killi odunlan ev in~aatlannda ve mobilyac1hkta kullamlmaktad1r. 

Orta <;in, Formosa ve Kuzey Amerika'nm dogusunda ür; dogal türü bulunur. 
Sassafras Trew'm kök kabuklanmn kaynattlmas1 ile "Sassafras r;ay1" yap1hr. 
Odunlandan elde edilen yag ise sabun sanayiinde kuUaruhr. 

Familyanm Botanik Özellikleri : <;ogunlugu herdem ye~il, baz1 taksonlan da ki~m 
yaprag1m döken agar; ve yahlard1r. Yukanda da sözünü ettigmiz gibi r;e~itli organla
nnda aromatik yag ve diger maddeler vard1r. Deri gibi kalm ve sen yapraklan sade 
yap11l, tarn kenarlJ veya ondülelidir; kulaky1klan yoktur; sürgünlere dizili~leri r;o
gunlukla alma~h. ender olarak kar~1hkhd1r. 

<;iyekler erdi~i veya bir cinsli iki evciklidir. <;anak 4-6 parr;ahd1r (bunlar iki 

yevre halinde dizilmi~tir); tay yapraklar mevcut degildir, etaminler de 3-4 yevre ha
linde yerle~mi~Jerdir. Herbir yevrede 3 etamin bulunur. Ovaryum tek gözlü ve üst 
dururnludur. Meyve r;ekirdekli sulu veya üzümsü meyve tipindedir. 

42. LAURUS L. -DEFNELER 

Defneler 8-15 m. kadar boylanabilen, herdem ye~il agaylardtr. Derimsi yap
raklar tarn kenarh ve k1sa saphd1r; sürgünlere alma~h olarak dizilmi~lerdir. <;iyekler 
bir cinsli, iki evciklidir. Bunlar ye~ilimsi renktedir, dikkat r;ekmeyecek kadar kü
yüktür. Teker teker degil, r;ogunlukla yan dururnlu demetler halinde kurullar olu~tu-
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rurlar. <;anak 4 pa1phdtr. Meyve üzümsüdür. Akdeniz bölgesinde (L. nobilis L.) 
ve Kanarya adalannda (L. canariensis) yeti§en iki türü vardir. 

42. 1. Laurus nobilis L.- Akdeniz Defnesi, (~ckil 177) 

15 m. ye kadar boylanabilen yuvarlak tepeli, stk dalh bir agac;:nr. Gövdenin 
koyu gri, c;:atlakstz, düzgün bir kabugu vardir. Taze sürgünler ye§il, sonralan kmm
z1mtrak-esmer renktedir ve tüysüzdür. 

Yapraklar dar eliptik bir yap1dad1r, her iki ucu dogru sivrilmi§tir. Boyutlan 3-
10 (-11) x 2-4 (-5) cm. arasmdadir, kenarlan dalgahdtr. Üst yüzleri parlak koyu ye
§ildir, k1sa ve kalm bir sap1 vardtr. 

Erlcek c;:ic;:eklerinde 8-12 etarnin bulunur; filamentlerin dip tarafinda bal beze
leri vard1r. Di§i c;:ic;:eklerinde ise ovaryumun c;:evresinde üreyimsiz 4 adet etamin 
(staminod) bulunur. Ovaryum tek gözlü, tek tohum tomurcukludur. 

Küremsi veya yumurta bic;:imindeki tek tohumlu üzümsü meyve 10-12 (-20) 
mm. c;:apmdadir, önceleri ye§il, sonaralan siyahla§tr (olgun bir zeytin meyvesini 
an1msattr). 

Akdeniz Defnesinin yapraklanndan ve meyvelerinden· elde edilen yag (Ole
um lauri) farmaside, özellikle sabun sanayiinde; kurutulan yapraklan da ögütülerek 
baharat olarak kullamhr. Kuzey Avrupa ülkeleri ile Balkan ülkeleri ülkemizden her 
sene büyük ölc;:üde kurutuJmu§ Defne yaprag1 satm altrlar. Defne dekoratif bir park 
ve süs bitkisidir. Defne yaprag1, §an, §eref ve zafer simgesidir. Bau ve Güney Ana
dolu sahil §eridinde, maki vejetasyonu ic;:eriside c;:ok yaygmdtr. 

43. SASSAFRAS Nees 

K1§m yaprak döken agac;:lardir. Yapraklan tarn kenarlt veya üc;: lopludur; c;:i
c;:ekler yapraklardan önce ac;:ar. Kuzey Amerika'da yeti§en bir türü (S. albidum)'nün 
kabugunda % 5-9 oramnda bir eterik yag bulunur; kuvvetli bir antiseptiktir; di§ ka
nallannm tedavisinde di§ macunlan ve sabun imalinde kullanthr; tansiyon dü§ürü
cüdür. 

44. CINNAMOMUM BlumeCx) 

Herdemye~l agac;: ve c;:altlard1r; Asya ve Avustralya'da dogal yeti§en 50'den 
fazla türü vard1r; c;:ogu aromatik ve t1bbi bitkidir, bir kac;: türü de süs bitkisi olärak de
gerlendi ri lmektedir. 

(x) Bailey, L.11., 1961. Manual of Cultivatcd Plants, revised edition (sixth printing), New York. 



265 

~ckil t 77: Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.)'nin meyveli sürgünü ve bir yaprag1. 
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Sekil 178: Cinnamomum camphora - Käfur Agac1 

Tomurcuklar bazt türlerinde dt~tan kiremitvari büyük pullarla örtülmü~tür 
ya da ytplakar veya az say1da pulludur. Yapraklan ka~1ltk11 veya sarmaldtr, tüysü 
damarh ise de, yogunlukla dipten 3 1~msal damar ytkar, belirgindir. 

<;iyekler kütrük, yogunlukla erselik (tarn) veya 1 cinsli evciklidirler; ~ayet 1 
evcikli ise, erkek tritrekler, di~i yiyeklerinden kütrüktür. Teker teker degil, yaprak 
koltuklannda yan durumJudur -sürgün uylannda sub-terminal olarak salktm vaziye-
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tinde kurul olu~tururlar. Perianth iki vevre üzerinde dizilmi~ 6 parvalad1r. etamin 4 
vevre üzerinde dizilmi~. 12 adettir; d1~taki iki vevre üzerinde yer alan etaminlerin 

dip taraflannda bal bezesi yoktur, ivteki vevrelerde yer alanlarda görülür. Meyve ti

pi üzümsüdür. 

Önemli türlerinden C. cassia Vees et Eberm (<;in Tarvm agac1), Güney-dogu 

<;in'de dogal yeti~ir; gövde ve dallarm kabuklan Cortex Cinnamomi cassiae TK. 

ad1 alunda "baharat" olarak kullamllr. Diger bir türü ise C. zeylanuicum Blum (Sey

lan Tar9m1)'d1r. Oleum Cinnamomi (Tar9m esans1) TK., bu türün gövde ve dallan

nm kabuklanndan elde edilen esansur. Eczac1likta koku ve tat düzeltici olarak kul
lamhr. Cortex cinnamomi zeylanici (Seylan tar9m1 kabugu), C. zeylanicum taze 

sürgünlerine ait gövde ve dallann soyularak kurutulmu~ kabugudur. 

44.1. Cinnamomum camphora Nees et Eberm. - Käfur Agac1, (Sckil 178) 

30 m. ye kadar boylanabilen, geni~ tepeli bir aga9t1r; vatanmda 5 m. 9apa ula
~anlan vard1r. Koyu tomurcuklan d1~tan birbiri üzerine kiremitvari kapanm1~. bü

yük pullar ile örtülmü~tür. Deri gibi sert, tarn kenarh yapraklar sürgünlere sarmal 

dizilmi~tir; üst yüzü ye~il, alt yüzü soluk renktedir. <;ivekler yaprak koltuklanndan 
vikan, bile~ik salk1m halinde kurullar te~kil ederler. <;i9ekler san-beyaz renklidir; 

meyve olgunla~mca siyah renkte, nohut büyüklügündedir. 

Güney Japonya, Formoza ve Güney <;in'de dogal yeti~ir. 

Odunu ev in~aatlannda, kitap ve 9ama~tr dolaplanmn yap1mmda kullamhr. 
Güve ve böcekler odunundaki käfur kokusu nedeniyle yana§amazlar. Herdemy~il, 
büyük, parlak yapraklan gösteri§lidir. 

Yol agac1, parklarda gölge ve süs agac1 olarak yeti§tirilir. 

Da! ve gövde odunlanndan tabii käfur (Camphora TK.) elde edilir. 

HAMAMELIDACEAE 

45. LIQUIDAMBAR L.- SIGLA AGA<;LARJ(X) 

Jeolojik devirlerde de özellikle Miosen'de Japonya, Asya (Rusya), Orta Av

rupa, Amerika'da 9ok yaygm bir saha i~gal eden bu cinsin, günümüzde Güneybat1 

(x) ~fe. /\ ., Uquidamhar orientalis Mill. (S1gla Agac1)'in Morfolojik vc Palinolojik Özcllil<leri 
Uzerinc /\r~urmalar. 



268 

Anadolu'da (L. orierztalis Mill.), Amerika'da (L. styraciflua L.) ve <;in, Fonno
za'da (L.formosarza Hance) olmak üzere 3 türü vard1r. 

Bu cinse, Lätince ''Liquidus', Arapya 'Amber' kelimelerinden yararlan1larak 
Liquidambar ad1 verilmi~tir. En önemli özelligi, gövdelerinin yaraland1g1 zaman 
balsam vermesidir. K1~m yapraklanm dökerler, tek evcikli, boylu aga<;:lardlf. To
murcuklar yumurta bi<;:iminde olup, sürgünlere <;:ok Slfall sannal olarak dizilmi~ler
dir, k1~m sark1k duran mürekkep meyveleri ve mantarh dallan ile göze <;:arparlar. 

Yapraklan elsi (palmat) 3-7 lopludur, kenarlan ince di~li. saplan uzundur. Er
kek yi<;:ekler herbirinde 4 adet brahte olan yok say1da erkek <;:iyegin olu~turdugu top
lardan 10 veya daha fazlasmm bir araya gelerek meydana getirdigi kurullar halinde
dir. Anterler k1sa fümantleri olup, boyuna bir yankla a<;:1hrlar. Bir erkek <;:i<;:ekte 4 
adet dumura ugram1~ etamin bulunur. Di~i <;:i<;:ekler 4 brahteli, 2 stilus ve 2 gözlü 
ovaryumdan olu~urlar ve bunlar tek tek degil, yan kenarlan ile kayna~arak topa<;: 
~eklinde bir arada bulunurlar, yaprak koltuklannda uzun bir sap ile bu topa<;:lar a!?ag1 
sar!ak olarak dururlar. Perianth yaprak yoktur, kaliks kü<;:ük bir pula indirgenmi~tir, 
petal ise hi<;: yoktur. 

Meyve. u<;:lannda sertle~mi~ 2 stilusun görüldügü septisid kapsüllerin birbi
riyle kayna~masmdan olu~an bir mürekkep meyvedir, küre ~eklinde 'gürz gibi'dir 
ve uzun saplan ile a~ag1ya dogru sark1k dururlar. Ba~lang1<;:ta renkleri ye~il iken, 
sonbaharda olgunla~t1klan zaman kahve rengi olurlar, <;mar meyvelerinden farkh 
olarak dag1lmaz; i<;:inde, 1-2 adet kanatl1 olan tohumlann bulundugu herbir kapsül 
a<;:1hr, tohumlar dökülür. 

Odunu orta sertlikte olup, diri odun geni~. kirli k1nnmms1 beyaz renklidir ve 
soluk klrmmms1 renkli olan öz odunundan keskin bir sm1rla aynhr. Odunu kü<;:ük, 
dag1mk traheli gruptand1r, öz 1~mlan heterojen ve 1-2 s1rahd1r. 

Ekonomik a<;:1dan degerli olan ou cinsin odununda normal olarak balsam ka
nallan bulunmaz, fakat gövdesinin herhangi bir aletle yaralanmas1 ile, patolojik bir 
durum olarak, bu yaraya yakm olan diri odun klsmmda, yeni olu~an odun dokusu 
i<;:ersinde, fazla miktarda parolojik balsam kanallan olu~maktad1r. Yaralar a<;:1ld1k
ran bir süre sonra toplanan ürün preslenir, böylece yag elde edilir, geriye kalan ka
buk ve odun par<;:alannm olu~turdugu posa k1smma buhar veya günlük ad1 verilmek
tedir. 

<;imlenme epigeiktir. <;eneklerin kenan tarn, ucu yuvarlak, oval ~ekillidir, 
ilk yapraklar ise kenarlan di~li ve 3 lopludur. Kökleri yayvan ve s1gdlf, kök ve su 
sürgünü venne özelligi vard1r, nem ve 1~1k istegi fazlad1r. 
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I 

~ekil 179 : Liquidambar styraciflua -Amcrikan S1gla Agac1; 1, bir yilh.k sürgün; 2, crkek ve di~i <;:i

<;:ck kurullanru la§1yan sürgün; 3, meyve kurulu; 4, t.ohum; 5, yaprak ayas1; 6, gövde kabu

gu 
(Harlow, 1958) 
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Türkiye'de daha vok balsam degerlendirilmekte, odunundan öz odunu siyah 
~eritleri oldugu ivin cevize benzemesi ve iyi cila kabul etmesine ragmen, yerli halkm 

az miktarda kullan1m1 d1~mda yararlantlmamaktadtr. Amerika ve <;in'de yeti~en 
türlerinin odunlanndan ise geni~ 9apta yararlan1lmaktad1r. L. orientalis Mill.'in 
balsam1 ~ta parfümeride fiksatör madde olmak üzere, tütüne koku ve tat vermede, 

aynca antiseptik ve parazit öldürücü oldugundan mantar ve uyuz gibi eilt hastaltk
lannda, dahilen almd1gmda ise asttm, bron~it gibi solunum hastal1klannda kullaru
ltr. Yerli halk tarafmdan mide hastaltklannda da kullarnld1g1 saptanm1~t1r. Buhur 
veya günlük cami ve kiliselerde dini törenler s1rasmda tütsü olarak kullan1ltr. Aynca 
sonbaharda yapraklan san renk ahr, dekoratif bir aga9 oldugundan park ve peyzaj 
bak1mmdan da degerli bir aga9ur. 

Amerika'da yeti~en L. styraciflua L. türünün, Honduras, Guatemala, Meksi
ka ve Yenezuela'da gövdesi yaralanmak suretiyle balsam edle edilir. Fakat balsamt 
i9in degil, as1l ürünü olan odunu i9in yeti~tirilir. Odunundan mobilya, binalann i9 
dekorasyonu, kaplama, kontrplak, meyve sepetleri, sigara kutulan yap1mmda ya

rarlan1hr. Aynca sonbaharda yapraklannm koyu kmnlZI renk almas1 nedeniyle süs 
bitkisi olarak degerlendirilir. Kaliforniya'da yol agac1 olarak 9ok kullarulmaktad1r. 

<;in'de dogal olarak yeti~en L. formosana Hance türü ise yine balsam verir, 
fakat Amerika'daki tür gibi, odunundan daha yok yararlamhr, 9ay sand1g1 üretimin
de kullarultr. Sonbaharda yapraklan ~arap rengini altr, bu nedenle de dekorotif bir 

aga9nr. 

45. 1. Liqudambar orienra/is Mill.- Anadolu S1gla Agac1, Günlük Agac1, 
Amber Agact (~ckil 180) 

' Yuvarlak tepeli, 20 m. ye varan boyu, koyu kül rengi kahverengi düzensiz 
9atlaklt kabuklan vard1r. Gene; sürgünler 91plakttr. Tomurcuklan elma ye~ili ren
ginde olup, pullann kenan kirpiklidir. Yaprak loplan (3-) 5 (-) adettir ve bunlar da 
tali lopcuklara bölünmü~lerdir. Yapraklann alttnda lamina ile petiyolün birle~tigi 
yerlerde tüyler vardir. Mart-Nisan aylannda vivek a9ar, meyveleri 2-2.5 cm. 9apm
da olup, Kas1m aymda olgunla~1rlar. 

Güneybau Anadolu'da Mugla'da Marmaris, Köycegiz, Dalaman ve Fethi
ye'de, Denizli'de Eskere ve Tavas'da, Antalya'da Bucak'ta yay1l1~ gösterir. As1l ge

ni~ yay1h~1m Mugla ilinde yapar. 
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$ekil 180: Anadolu s1gla agac1 (liquidambar orientalis Mill.). Meyve kurullanru ~1yan sürgün 
paryas1 ve odun eninc kesiti (Oxl20), traheler kö~eli ve dag1mk. 

(Foto : A. Efe) 
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45. 2. Liquidambar styraciflua L. - Amerikan Stgla Agact, (Sckil 179) 

Pirnmidal tepeli, dolgun gövdeli, 40 m. ye kadar boy yapan bu agacm kabugu 
gri, derin yatlakltd1r. Sürgünleri ytplak olup, kestane kmrnz1s1 rengindedir. Tomur
cuk.lar koyu kahve rengidir. Yapraklar (3-) 5-7 loplu olup, bu loplar aynca tali lop
yuklara genellikle aynlmazlar. Alt yüzü ytplak veya damar koltuklannda tüyler 
vardtr. <;iyekler Mart-May1s aylannda acar. Meyveleri diger türlerinkinden daha 
büyüktür. 

Yatam Kuzey Amerika'mn dogu sahilleridir. Atlas Okyanusuna yakm yer
lerde yay1h~ gösterir. Amerika'nm en önemli onnan agaylanndan biridir. 

45.3. Liquidambar formosana Hance- Formoza Stgla Agac1 

Piramidal tepeli, düzgün gövdeli, 30-40 m. boyunda bir agaytir. Sürgünler 
kül renginde olup, tüylü veya y1plakttrlar. Yapraklar yogunlukla 3 loplu veya ender 
olarak 5 lopludur. Alt yüzü <;tplak veya damar koltuklannda ya da genyken bütün 
yüzeyinde tüyler vard1r. Meyveleri diger türlerinkinden daha küvüktür. 

Yatam Dogu <;in ve Formoza adas1d1r. 

PLATANACEAE 

Monotipik bir familya olup, Platanus admda tek bir cinsi, bu cinsinde halen 
Kuzey Amerika ile Meksika'da, Güneydogu Avrupa'dan ba~layarak Himalayalara 
kadar olan ülkelerde dogal olarak yeti~en 6-7 türü vard1r. 

46. PLATANUS L. - <;INARLAR(x) 

Kt~m yapragm1 döken boylu agaylardtr. Sürgünleri pseudo-terminal tomur
cukludurlar. Yan tomurcuk.lar sürgünlere iki siralt sarmal (alma~lt) dizilmi~lerdir. 

(x) ßailey, L.11., 196 l. Manual of Cultivatcd Plant.~. revised cd. (sixth printing), New York. 

Becken, K .J\ ., 1983. Thc Concise Encyclopcdia of Garden Plants, Orbis-London. 

Harlow, W.M. and E.S. Jlarrar, 1958. Tcx~book of Dcndrology, fourth cd., New York. 

Jlillicr's Manual ofTrccs and Shrubs. fifth cd. (1984), J\mpfrcld Romscy. 

Yaltmk, F., 1982. Plata.nus L. in Davis'Flora ofTurkcy, vol. 7, p. 656-57, Edinburgh. 
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Tomurcuklar yumurtams1-konik bi9imindedir ve küläh gibi tek bir pulla örtülmü~

tür, yaprak dökümüne kadar tomurcuklar yaprak saplan tarafmdan gizlenmi~tir. 
Yaprak sapt izi dar bir ~erit halinde, bir yüzük gibi, tomurcugun etrafm1 9evreler; 

böbrek ~eklindeki kulak91klann dökümünden sonrn sürgün üzerinde, 9izgi halinde 

9epe9evre bir iz btraktr (Sckil 182). 

Ya~lt gövdelerin kabuklannm dt~ k1sm1, geni~ Ievhelar halinde veya kü9ük 
.pullar halinde 9atlakhd1r. Uzun saplt yapraklar 3-7 loplu, loplann kenan kaba di~li 
veya ikinci derecede tali lopcuklu, ya da enderolarak tarn kenarlldtr. Yaprak ayas1 

da 1~msal damarltdir. 

<;iqekler bir cinsli, bir evcikli ve anemogamd1r. Erkek ve di~i 9iyekler ayn ay
n topa9 gibi ba~91k halinde kurullar olu~tururlar. Küremsi bu kurullar aynca ortak, 
uzun bir eksende birka91 bir arnda bulunurlar. Erkek 9iyekte 9anak ve tacr 3-8 paryal1-
d1r. Etamin de aym say1dad1r, etaminler 9ok k1sa filamentlidir ve konnektifler peltat 
bir pul ~eklindedir (~emsiye benzeri bir pul ve altmda etaminler yer almt~tlr) . Di~i 9i-

9eklerin de 9anak ve ta9 yapraklan 3-8 par9altd1r. Ovaryum 3-8 karpelden olu~ur, 

uzun bir stilusu vard1r. Stilusun iv taraf1 stigma görevini üstlenmi~tir. Meyve 

nus'tur. Toplu meyvenin kü9ük nus'lan dip tarafmdan uzun tüylerle sanlm1~t1r. Mü
rekkep meyve olgunla~t1ktan sonra sonbahar ve kt~ aylan ii;erisinde dag1ltr. Meyve

ler, rutubetli mineral toprakta kolayca yimlenebilir. Gen9 ya~lardan itibaren h1zh 
bir büyüme yaparlar ve 9ok kahn yaplara ula~1r, Ulu agay halini altrlar, 500-600 ytl 

ya~arlar. Zamanla kalmla~an gövdelerin i9i 9ürüyüp bo~ald1g1 (kovukla~t1g1) halde 
ya~amlanna devam ederler. Kütük sürgünü verme özelligine sahiptirler. 

Dere, nehir kenarlanm, vadi iylerini, taban suyu yüksek düzlükleri tercih 
ederler. Fazla derine gitmeyen, yüzeysel ve geni~ bir kök sistemi olu~tururlar. Hava 
kirliligine ve gaz zararlanna ka~t dayamk11d1rlar. 

Odunlan "dagmtk, büyük traheli" gruptandtr, öz1~1nlan geni~ ve uzundur. 
Son y1llarda käg1t endüstrisinde kullan1lmaktad1r; iyi cila kabul eder. 

Önemli türleri : 
46.1 . Plaranus orientalis L. - Dogu <;man, Kavlagan 

<;ok kalm ve k1sa bir gövde üzerinden yukan ve yanlara dogru kalm ve uzun 
dallar salan, geni~ tepeli, ulu aga9lardtr (Sckil 181). 
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~ckil 181 : Platanus orientalis . Tarihi Büyükdcre <;man (Platane de Godenfroy de 

Bouilon) 

(Tchihatchcff, 1860) 

Ya~h gövdelerde kabuk kü<;:ük pullar halinde derin <;:atlakh olup, gövde üze
rinde uzun süre dökülmeden kalabilir. 3-5 (-7) loplu yapraklarderin par<;:ahd1r, lop
lar arasmdaki oyuntuJar (sinuslar) dar a<;:1lld1r, ayanm onalanna kadar, hatta yaprak 
sapma yakm gelecek biyimde i<;:eri ginni~tir, loplar dar uzundur, kaba di~li veya tarn 
kenarhdtr. Yaprak ayas1 11-18 x 12-24 cm. boyutlanndadir. Yaprak saplan 2.5-7.5 
cm. uzunJugundad1r. Meyvelerden 3-6 (-7) tanesi uzun bir sap (13-19 cm.) üzerinde 
bir arada as1h kahrlar ($ekil 182, 183}. 

Vataru Güneydogu Avrupa ve Ban Asya'dir. Ülkemizde i<;: Anadolu ve kls
men Kuzeydogu Anadolu hari9, deniz seviyesinden l 100 m. yüksekliklere kadar, 
9ok yaygmdtr, dere boylannda, nehir kenarlannda, nehir deltasmda, s1zmull ve <;:a
kllh yama<;:lar üzerinde bulunur. Tohumlanrun <;:imlenme yüzdesi yüksektir, rutu
betli mineral topraklarda kolayhkla <;:ilmenebilirler. ~ehir ve kasamalarda yol ve 
caddelerin kenarlanna dikilmektedir. 
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Sckil 182 : Dogu c;man·nua r aprak, Sürgün ve tomurcuk (F. Yaltmk, 1982) 

~
\ 
) 

\ 1 ~ 
i \ 

Scktl 183: c;marlarda kabuk ~ckillcri ; a- platanus orientalis, b- platanus x acerifolia 
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Ülkemizde yaprakh agarylar arasmda en büyük ryapa ula~mt~ agay türlerinden 
birisidir. Bursa'da gögüs yevresi 16 m. olan <;marlar mevcuttur. Tarihi olaylara ad1 
geymi~ ulu <;marlardan söz edilir. Ömegin 1096 ytlmda Haylt Kumandanlanndan, 
Godenfroy de Bouillon'un Büyükdere <;aymnda, gölgesi altmda karargäh kurdugu 
tarihi Bogaziryi <;man (Platane de Godenfroy de Bouillon) bunlardan birisidir. Alu 
gövdenin birle~esinden olu~an bu rymann ryevresinin 32 m., boyunun ise 60 m. ol
dugu söylenir. Daha sonralan kovuk gövdesmde bir yay ocagt i~letilrnekte iken, 
ocaktan ytkan yangm sonucu kül olmu~tur. 

Bugün istanbul'da say1s1z an1tsal nitelikte <;mar agaylan varsa da, bunlardan 
en ilgin<y olam Bilezikryi <;iftligindeki 'Uyuyan <;mar' veya 'Ahta~t <;mar' diye 
isimlendirilen <;mard1r. K1sa ve kalm gövdesi üzerinde, yanlara dogru a<y1lm1~ 5-6 
adet kalm dallan bulunur, y~h dallar gövde kadar kalmd1r ve yere paralel uzan1rlar, 
görülmege <leger muhte~em bir 'Arut' agaryur. 

Fenike'nin Kumluca yöresinde yapragm1 dökmeyen, k1~m da ye~il kalan iki 
adet Dogu <;manndan (cv. 'Sempervirens') söz edilmektedir. Bu ilginry yeni 
mutant'm üzerinde önemle durulmas1 gerekmektedir.Vejetatif yolla fidan11kta ye
ti~tirilmeli, sayllan yogalt1larak Güneyin k1~lan mutedil geyen kasaba ve kentlerin
de, kentiryi agaryland1rmalannda kullamlmaltdtr. 

Dogu <;mannm 'Digitata' ve 'Insularis' (P. cyprius) - K1bns <;man) adla
nnda iki kültivar daha vardtr. Bunlardan 'Digitata'da yapraklar 3-5 loplu, derin par
ryal1d1r ve loplar hemen hemen tarn kenarltd1r. 'lnsularis' ise küyük bir agaryur, 
yapraklar da küyülmü~tür, ayanm dip taraft kama biyiminde daralm1~ur, derin par
yalanm1~t1r. Loplar daralm1~ur. 

46.2. Platanis occidentalis L. - Amerikan Bau <;man 

30-40 m. boya, 1-2.5 m. vapa ul~abilen (maksimum 58 m. boy ve 3 m. yap), 
dolgun gövdeli, yuvarlak tepeli ulu agaylard1r. Amerike'da, yaprakh agaylar arasm
da en fazla yap yaparud1r. Geny gövde ve dallann kabuklan büyük levhalar halinde 
kavlay1p döküldügü halde, ya~h agaylann kabuklan küyük pulludur, uzun süre dö
külmez. Yapraklann hemen hemen eni boyuna e~it, geny yumurta biryimindedir, 
boylan 10-20 cm. uzunlugundadir, 3-5 Iopludur; loplar fazla derin parryalanmam1~
ttr, s1gd1r, oyuntulan (sinuslar) oldukrya geni~tir, kenarlan kaba di~Lidir, di~ler sivri 
uryludur . Küre biryimindeki meyveleri 2.5-3.5 cm. ryapmdadtr, Dogu <;manrun aksi
ne 7 .5-15 cm. uzunlugundaki bir sap ucunda teker teker bulunur, birden fazla say1da 
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~ckil 184: Pla1anus x acerifolia - Londra c;man 



278 

bir arada görüldügü yok nadirdir. Olduk9a s1g bir kök sistemi olu~tururlar, orman
larda rutubetli düzlüklerde, nehir ve dere kenarlannda rastlarur. Vataru Amerika'run 
dogusudur. 

46.3. Platanus x acerifolia (Ait.) Willd. - Londra Gman, (~ckil 184) 

(P Jacanus x hispanica Muenchh. veya P .x hybrida) 

Dogu Gman ile Amerikan Bau Gmanrun dogal bir hibridi olarak kabul edilen 
bu taksonda, aga9lar 20-30 m. boyundadir. Gövde kabuklan büyük levhalar halinde 
kavlar, dökülür. Yapraklan 12-25 cm. geni~ligindedir, 3-5 s1g lopludur, loplann 
oyuntulan (sinuslan) fazla derin degildir, kenarlan kaba ve sivri di~lidir (bu özellig 

ile Amerikan Bat1 Gmanna benzer). Küremsi meyveleri bir sap üzerinde iki~er iki
~er bulunur, ender olarak da l veya 3 tanedir. Orijini bilinmemekle beraber, 1650 yt
lmda Güney Fransa veya ispanya'da ortaya 91kttg1 tahrnin edilmektedir. 

46.4. Piatanus racemosa Nutt. - Kaliforniya Gman 

Yapraklan 3-5 loplu, lop oyuntulan dar ve derin paryal1, lop kenarlan tarn ve
ya 9ok seyrek di~lidir; bir sap üzerinde 2-7 adet mürekkep meyve topluluklan görü
lür. Vataru California, Sierra Nevada daglanrun battya bakan rutubetli yama9lan
dtr. 

ROSACEAE 

Bu farnilyarun 115 cinsi ve bu cinslere ait odunsu ve fakat yogunlugu otsu ol
mak üzere 3200 taksonu, Dünyarun hemen her tarafma, özellikle ihman bölgelerine 
dag1lm1~ ve yay1lm1~ur<x). 

Genel olarak onnanc1hk veya daha dar anlamda, endüstriyel odun ürünü ver
me a91smdan bu familya büyük bir öneme haiz degildir; ancak Elma, Armut, Erik, 
~eftali, Kay1s1, Ayva, Badern, Kiraz, Vi~ne, Döngel, Üvez, Ahududu, Bögürtlen, 

(x) Ülkerruzde bu familyadan 35 eins ve bu cinslerc bagh 230 tilr dogal olarak yeti~mektedir. 22 cinse 

ait tak.sonlarm hemen heps1 odunsu (ryah veya ag~)'dur. Tür say1S1 fazla olan cinslcr suas1yla Po

tentilla (53); Alchemilla (50); Rosa (24); Crataegus (17); Amygdalus (12); Sorbus (11); Ce

rasus (9); Pyrus (9); Co1oneas1er (?)'ehr. (Flora of Turkey, Yol. 4, 1972). 
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Al1y, Karayemi~ gibi, meyvelerinden yararland1g1m1z yüzlerce odunsu ve otsu tak:
sonlan iyerdigi iyin irok önemli bir familyad1r. Diger taraftan, Spiraea, Crataegus, 
Physocarpus, Amelanchier, Sorbus, Rosa, Kerria, Rhodotypos, Pyrancantha, 
Cydonia, Laurocerasus, Cotoneaster ve Prunus cinslerinin yüzlerce tür, alttür, 
varyete ve kültivarlan, dünyarun hemen her kö~esinde park ve bal1yeleri, yol ve cad

deleri, doganm ye~il dokusunu rengärenk yiyek, meyve ve yapraklan ile süslerler. 
Bu yönüyle, familya olaganüstü önem ta~lf. 

Familyanm Botanik Özellikleri : 

Herdem ye~il veya k1~m yapraklanru döken bitkilerdir. Yapraklar sürgünlere 
sarmal (ender olarak ka~1llkl1) dizilmi~lerdir, basit veya bile~iktir; yogunlukla ku
laky1kl1d1r. Biryok taksonlanrun dikenli oldugu görülür. 

yiyekler tarn (erselik), ender olarak da bir cinslidir ve yogunlukla aktino
morfturlar. Zigomorf olanlara yOk az say1dad1r. <;anak ve tay yapraklar yogunlukla 
S'er paryal1 (ender olarak 4); etamin tay yaprak say1smm 2-4 kau kadard1r, serbest 

veya az-yok tay yapraklarla kayna~m1~ur. Antherler küyük, iki gözlüdür, uzunlama

sma ay1hrlar. <;iyek tablas1 baz1 ömeklerde küre ~eklinde ~i~1ni~. bazilannda düz, di
gerlerinde ise testi gibi yukurla~m1~ur. Karpel say1s1 degi~iktir, tek veya yOk sayida

dir. Bunlar ayn veya yiyek tablas1 ile az yOk kayna~llll~Ur. Meyve kapsül, nus, yekir
dekli sulu, üzümsü veya yalanc1 meyvedir. 

Rosaceae familyasma dahil odunsu bitkilerin odunlan genelde, 'dagmik, kü
yük traheli' gruptand1r; agir koyu renkli ve ince tekstürlüdürler, özellikle Elma, Ki
raz, Vi~ne ve Sorbus (Üvez) odunlan ciläy1 iyi kabul etmekte, düzgün ve parlak bir 
yüzey vermektedirler. 

47. CERASUS Duhama1Cx) 

Yaprag1m döken agay veya yahlard1r; sürgünleri dikensiz ya da dikenli
dir. Yapraklann tomurcuk iyerisindeki katlaru~1 'Conduplicate'dir, yani yaprak ona 
damara göre ikiye katlanm1~ orta damar iyte kalacak ~ekilde rulo olmµ~tur. 

(x) Browicz, K., 1972. Cerasus Duhamel, in Davis' Flora ofTurkey, vol. 4, p. 12-20, Edinburgh. 
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<;iyekler sürgünlerde yaprak koltuk1annda tek tek yer ald1g1 gibi, birkay1 bir arada 
<lernet halinde ya da ~ernsiye veya salktrn tipi yiyek J...-urullan olu~rururlar, yapraklar
dan sonra veya yapraklar ile beraber ayarlar, tay ve <;anak 5 par<;ahdir, etarninler yok 
say1dadir (50 kadar olabilir); yekirdekli su1u meyve etli ve ~~.udur, ay1lmaz. <;ekir
dek (endokarp) küre veya yumuna biyimindedir, yüzeyi pürüzsüz veya girintili-<;1-
kmuhd1r. Ülkemizde bu cinsin 8 türü ve bunlann 14 kadar alt taksonu dogal yeti~
rnektedir. Söz konusu türlerden baz1lan ~unlard1r: C. mahaleb (L.) Miller, C. avi

um (L.) Moench, C. vu/garis Miller, C. prostraca (Lab) Ser, C. angustifo/ia 

(Spach) Browicz, C. microcarpa (C.A.Mey.) Boiss. 

47.1. Cerasus mahaleb (L.) Miller-Idris veya Mahlep, (Sckil 185) 

Boylu <;alt veya 10 (-15) m. ye kadar boylanan,dag1mk ve geni~ tepeli, k1~m 
yaprag1m döken kü<;ük bir agac;ur. Gen<; sürgünler ince, ytplak veya k1sa tüyler ile 
önülmü~tür. Kulakytklar hemen dök.iilür.Yapraklar dairemsi veya geni~ yumuna 
biyirninde.dir. 2.5-8 x 1.5-6 cm. boyutlanndad1r, kenarlan dilirnli di~lidir, di~ler be
zelidir (sigillidir), her iki yüzü de <;1plakt1r, ancak alt yüzünde, ona damar boyunca 
tüylüdür, yaprak saplan 3 cm. ye kadar uzundur, 6-12 yi<;ekten olu~an bile~ik salk.trn 
yiyek kurulu gev~ek görünümlüdür, sapa yakm yerde iki kü<;ük yaprak bulunur. Be
yaz renkli yiyekler 8 mm. <;apmdadtr, ovaryum ytplakur; yekirdekli sulu meyve yu

rnuna biy1mindedir, 6-12 mm. boyundadlf, önceleri san, sonra k.trmlZI ve daha son
ra da siyaha dönü~ür; tad1 buruktur. <;ekirdek yüzeyi pürüzsüzdür. Kurutulan mey
veleri 'Mahlep' ad1 ile baharat olarak kullan1hr. 

Yatam Avrupa ve Bau Asya'd1r. Ülkemizde 300-1900 rn. yükseklikler ara
smda, Kuzey, Orta, Dogu ve Güneydogu Anadolu'da oldukya yaygm bir dogal ya
y1h~ alamna sahiptir. Avrupa ülkelerinde dal ve sürgünlerinden 'ag1zhk' ve 'baston' 
üretilmekte<lir. Son y1llarda Orta Anadolu'da, kurak yerlerin agaylandmlmasmda 
bu türden iyi sonuy al1rum~ur. 

Kent agayland1rmalannda yol agac1 olarak dikilmesi sakmcal1dir; döküldü
günde altmdan geyenlerin üst ve ba~1m boyar, kaldmrnlan ve yollan kirletir. 
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~ckil 185: Cerasus mahleb \L.) Milkr-h.Lris/Mahkp'in c;:ic;:L·k vc mcyvc L<L~1yan sürgünü. 

~ckil JKS a: Cerasus avium (L.) Mocnch- Kiraz: A, vcfctatif sürgün; ß, c;:iycktomurcuklanru ~1yan 
sürgün; C, olgun y11prak; D, mcyvc t11~1yan sürgün; E. c;:ic;:cgin boylllla kcsiti (büyütiil
mü~). 

(Laidlaw'dan, 1960) 
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47.2. Cerasus avium (L.) Moench.- Kiraz, (~ckil 185 a) 

25 (-35) m. ye kadar boylanabilen, geni~ tepeli bir agayttr. Geny sürgünleri 
kahn ve y1plaJ...-t1r. Yapraklan yumunams1 ters yumunams1-oblong veya eliptik bi
yimdedir, l 6x8 cm. büyüklügü ula~abilir, orta damara göre simetriktir, kenarlan ba

sit di~li veya yift siralt di~lidir. Önceleri alt yüzünde esrner renkli tüyler bulunur, 
sonradan dökülür, her iki yüzü de y1plakt1r, ancak damarlann birle~tigi yerlerde tüy 

demetyikleri kal1c1d1r; yaprak sap1 en fazla 5 cm. kadard1r, yiyek kurulu ~ernsiye ti
pindedir, 2-5 yiyekten olu~ur. <;iyekler beyaz renklidir, 12-15 mm. yapmdad1r, ye

kirdekli sulu rneyve küre biyimindedir, yaban Kirazda yakla~1k 1 cm. yapmdadir, 
k1rrnmdan hemen hemen siyaha varan degi~ik renk tonlanndad1r. Ciläh gibi parlak
ur, etli-sulu ve lezzetlidir; endokarpm d1~ yüzü pürüzsüzdür. 

Ülkemizde özellikle Kuzey Anadolu'da kan~1k yaprakh orrnanlarda, ömegin 
Demirköy, Belgrad onnani , Düzce-Akyakoca, Boyabat-Sinop dolaylannda Me~e
Kaym orrnanlannda, Artvin'in yüksek kesimlerinde (1600 m.), Kütahya-inönü ara
smda 900 m. yükseklikte dogal bulunur. Uzun y1Uardan beri de ülkemizde Kiraz 

geni~ alanlarda yeti~tirilmektedir (Sapanca, Yanmca, Kütahya, Tekirdag gibi). 

48. SORBUS L. - ÜVEZLER(x.) 

Cinsin Kuzey Yanm Küresi'nin degi~ik bölgelerinde yay1lrn1~ 85-100 kadar 
türü vard1r ve bunlar dikkati yeken beyaz yiyekleri, olgunla~t1klannda göz ahc1 par
lak renkli meyveleri, sonbaharda saranp, k1zaran yapraklan ile hortikültüel ay1dan 

büyük önem ta~1rlar. 

Sürgünleri dikensiz, k1~m yapraklanm döken agay veya yahlard1r; tomurcuk
lan oldukya büyük, üzerleri lciremitvari dizilrni~ pullarla örtülmü~tür. Yapraklan 

(x) Bailcy, L.11 „ 1961 . Manual of Cullivatcd Plant~. rcvised cd., New York. 

Becken, K.A., 1985. Thc Concise Encyclopcdia of Garden Plants, Orbis, Publishing Limitcd, 
London. 

Gabriclian, E.T., 1972. Sorbus L. in Davis' Flora ofTurkcy, Vol. 4, pp. 147-156, Edinburgh. 

Gök~in. A. Türkiyc'dc Dogal Oalarak Ycti~cn Üvcz (Sorbus L.) Taksonlanmn Yay1h~lan ilc 
Önemli Ban Morfolojik vc Anatomik Özcllikleri Üzerinc Ar~tmnalar. Ormanc1hk Ara~tlflla 
En.~titüsü Yaymlan, No : 120, ~afak Matbaa~1. Ankara, 

l lillicr's Manual of Trccs and Shrubs, Ampficld, Romscy, 1984 (fifth cdition). 
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tüysü veya sade (loplu veya di~li)'dir, sürgünlere sarrnal dizilmi~Ierdir. <;i9ekler te

ker teker degil, bir9ogu bir arada, terminal bile~ik-~emsiye tipi kurul olu~tururlar. 

<;i9ekler beyaz veya ender olarak pembedir, 9anak ve ta9 yapralannm say1Ian 5, eta

minler 15-20, pistil 2 karpelden olu~mu~tur, herbir karpelde 2 tohum tomurcugu bu

lunur. Yalanc1 sulu meyve olgunla~mca san, k1rrn1z1, portakal sans1, k1rm1z1-kahve 

rengi veya beyaz renklidirler. 

Verimli, iyi drenajlt ve rutubetli topraklarda yeti~irler, güne~li kuru toprak

larda geli~emezler, hafif gölgeye dayamkltdtrlar. Normal olarak tohumla, ancak se-

9ilrni~ formlan veya kültivarlan a~1 veya daldtrma yolu ile üretilebilir, 9ogalt1labi

lir. 

~ekil 186 : Sorbus torminalis - Ku~ Üvezi 

(<;:izcn: G. Yaltirik) 
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48.1. Sorhus torminalis (L.) Crantz. - Ku~ Üvezi (x), (Sckil 186) 

20-25 m. ye kudar boylanabilen geni~ ve dag1rnk tepeli dolgun gövdeli agac;

lardir; gövde kabugu gen<; fenlerde koyu siyah1mtrak-gri renkli olup düz ve pürüz

süzdür, ya~h gövdeler ise c;atlakhd1r. Uc; tomurcugu tem1inaldir; yan tomurcuklar 

sannal olurak dizilmi~tir; son sene sürgünler kestane k111rnz1ms1 veya koyu kahve 

rengi-kmrnz1 renkte olup, c;ogunlukla <;1plakt1r ve üzerleri yer yer mum tabakas1 ile 

önülüdür; lentiseller s1k ve beyaz renklidir; ya~h sLirgünlerin kabuklan gri-kahve 

rengi veya ye~ilimtrak-gri bir renk ahrlar; tenninul ve yan durumlu tomurcuklar 3-5 

mm. boyunda, küt uc;lu. toparlak-yumurtams1 ~ekildedir, c;1plak, parlak ve yap1~kan 

olup, kenan esmer renkte sünneli beyaz kirpikli 4-5 adet ye~il pullan vurd1r; yaprnk

lan lopludur, 3-5 veya 3-7 \'ift loptan olu~an yapraklar geni~ yumurtams1 ~ekilde 

olup, ayarnn dip taraf1 yürcgimsi veya geni~ kama ~eklindedir, loplann ucu sivridir, 

y:.iprak boyu 6.5-12 (-13) x 5-1 l cm.dir, yapraklarm kenan s1k ve muhtazam di~lidir, 

her iki yüzü de parlak ye~ildir, yalniz alt yüzü gern;ken ince tüylLidür, sonradan \tp

laklaw veya seyrck olarak tüylü kaltr, yapruk sap1 15-50 mm. uzunluktad1r; bile~ik 

yalanc1 §emsiye tipindeki \i\«?k kurullan 10-15 cm. boyutunda 20-60 kadar c;ic;ek ta

§Irlar. 

Yalanc1 meyve zeytin büyüklügünde olup, k1m11znntrak-kahvc rengindedir. 

Bile~ik salk1m tipi kurullar kt§ ortalunna kadar aga<; üzerinde kal1r. 

Bu türün yaprak ~ekilleri ve tüylülükleri c;ok <;e~itlilik göstennekle beruber, 

Türkiye'de 3 varyetesinin mevcut oldugu ve tan11nland1g1 bilinmektedir var. tormi

nalis, var. oricmalis, var. pinnatifula gibi. 

LEGUMINOSAE<ul 

Bu familyarnn, dünyarnn her tarafma yayilm1~ aga<;, c;alt ve sanltct o<lunsular 

ile otsu bitkiler olarak 550 cinse ait yakla~tk 13.000 türü vardtr. Bitkiler aleminde, 

gerek ekonomik önem, gerekse tür zenginligi ac;1smdan Gramineae familyasm-

(x) Gahrialian, E.T . . 1972. Sorbus L., in Davis' Flora ofTurkcy, Yol. 4, pp. 147-156, Edinburgh. 

(xx) l larlow, W.M. and E.S . 1 larrar, 1958. Tcxthook of Dcndrology. fourth cdition, New York. 

II illicr's Manual of Trcc~ and Shruhs. J\mpficld, Romscy, 1984 (fi f1.h c<l). 

Yaltmk, F .. 1981 . Dc·ntmlnji -1. Om1;m vc Parklanm11,c.laki Raz1 Yapraklar !\gar,: vc <;:ahlann K1-
~m Tanumia~1. istanbul. 
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dan sonra ikinci büyük familyad1r. Otsu bitkiler arasmda nohut, bakla, bezelye, bö

rülce, mercimek, yonca, korunga, ür;gül, alfaalfa ve benzerleri insanlann ve gevi~ 

getiren hayvanlann g1dalanm olu~tururlar. 

Otsu ve odunsu tüm bitkilerin köklerindeki 'kök yumrulan' ic;:inde bulunan ve 

azotu baglayan bakteriler yard1m1 ile topraklan azotc;:a zenginle~tirirler. Birc;:ok tak

sonlannm c;:e~itli organlanndan elde edilen tanen,sak1z, zamk (kitre), rec;:ine, boya 

gibi yan ürünler c;:ok degi~ik yerlerde degerlendirilmektedir. Bazi taksonlanmn 

odunlan ise, endüstri odunu olarak evlerde ve mobilyac1hkta kullarnlmaktad1r. Ör
negin, 'Gül agaci' olan Dalbcrgia latifolia Roxb. ile 'Zebra' odununu veren Mic

robcrlinia brezzavillancnsin Chev. bu familyamn önemli taksonlanndan ikisidir. 

Aynca Pterocarpus, Alhizzia, Pcltogy1ie, Acacia, Cassia ve Castanospcr
mum taksonlanrnn odunlan da r;ok kiymetl idir. Orta Amerika'da dogal yeti~en Ha
ematoxylun cwnpecliianum L. 'un odunundan bir boya elde edilir. Bu boya 'Hcma
tox.Ylon' olarak tüm anatomi laboratuvarlannda botanikt;iler tarafmdan ince odun 

kesitlcrinin boyanmasmda kullamlmaktad1r. Ayrn ~ekilde tekstil endüstrisinde ku

ma~lar da boyanmaktad1r. Ülkemizde Lcguminosae familyasmdan 58 cinse bagh 

920 otsu ve odunsu tür dogal olarak yeti~mektedir. Tür say1s1 fazla olan cinsler s1ra

s1yla Astragalus (tür say1s1 372), Trifolium (94), Vicia (69), Lathyrus (58), Trifo
ndla (95), Onohrycltis (46), Medicago (30)'dur. 

Ülkemizde agar; ve c;:ah olarak odunsu taksonlar oldukc;:a sm1rh say1dad1r. Ör
negin, Cercis siliquastrum L. (Erguvan), Ccratonia silixua L. (1-larnup, Kec;:i boy

nuzu), A11at1.yris foetida L. (Kokar r;all), Spartium junceum L. (Katir t1rnag1), 

Calycotome villosa (Poin:-t) Lnk. (Abdesbozan), Adenocarpus complicatus (L.) 
Cav„ Colutca cliicica Bois.\-. et Bai. (Patlangac;: c;:aJ1s1) gibi. 

Ülkemizin dogal türleri olmay1p oldukc;:a yaygm bir ~ekilde kullarulan egzo

tik odunsu bitkiler ise ba~ta Robinia pseudoacacia L. (Beyaz c;:ir;ekli Yalanc1 Akas

ya) olmak üzere G/editscltia triacanthos L., Albizzia julibrissin Durazz (Gülibri

~im), Sophora japonica L., Acacia dealbata Lint, Acacia cyanophylla Lindley 
(Kibns Akasyas1)'d1r. 
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Familyanm Botanik Özellikleri : 

Yapraklar herdem ye~il veya yazm ye~ildir. Sürgünlere yogunlukla samlal 
dizilmi~tir (ender olarak ka~1hkhdir). Yapraklar tüysü üy gül, ender olarnk basittir, 
kulaky1klan vardir. Yaprak saplannm, tüysü yapraklarda orta damann (rachis) bir 

ucu veya iki ucu da ~i~mi~tir. <;iyekler tarn (erselik) veya 1 cinsli bir evcikli ya da iki 
evciklidir; aklinomorf veya zigomorfturlar; etaminler 4 veya yok say1da (yogunluka 

10), monodelf, diadelf veya tarn amen serbesttir; ovaryum tek karpelli, tek gözlüdür. 

Meyve legümendir. Tohum tek veya yOk say1dad1r. 

Bu büyük familya, 

(1) Caesalpinioideae 

(2) Mimosoedeae 

(3) Papilionoideae olmak üzere 3 alt familyaya aynlmaktad1r. 

CAESILPINIOIDEAE (Syn. : Seasalpiniaceae): <;ogunlukla odunsu bit

kilerdir. Yapraklar tüysü, 2 kath tüysü veya basittir. <;ivekler (apetal yiyekler hariy) 

zigomorftur; üst petal yan petalleri örter, ender olarak petaller (tay yapraklar) yok

tur; etaminler serbest 5 veya l O'dur. 

Örnek : Gleditschia, Ceratonia 

MIMOSOIDEAE (Syn. : Mimosaceae) : <;ogunlukla odunsu bitkilerdir. 

Yapraklar 2 kath tüysüdür veya filokladdir (yaprak sap1 yaprak ayasma degi~mi~. 

yapraklar geli~emerni~tir). <;ivekler muntazam (aktinomort)'d1r. Etaminler serbest, 
4 veya yok say1dad1r. 

Ömek: Albizzia, Acacia 

PAPILIONOIDEAE (Syn.: P,apilionaceae): Otsu veya odunsu bitkilerdir. 
Yapraklar tek veya yift tüysü, 1~msal tüysü, üy-gül veya tek yapraklt, ender olarak 
da filoklad'd1r. <;iyekler zigomorftur. Tay yapraklar 5 adet olup, 1 bayrak, 2 kanat, 2 

(birle~rni~ olarak) kay1ky1ktan ibarettir; ya da tay yapraklar tek bir bayraga da indir
genmi~ olabilir. Etamin say1s1 yogunJukla 10 (veya ender olarak 5), bunlann tüm fi
Jarnentleri bir boru olu~turmu~ (monodelt) veya bir filamenti serbest, 9 filarnenti ise 

kayna~m1~t1r (diadelt) veya ender olarak da tümü serbesttir. 

Ömek : Robinia, Sophora, Anagyris. 
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~l'kil 187 Gleditschia 1riacan1hos L.- Yalmic1 Kcc,:i ßoynu1.unun mcyvcsi vc Lüysü yapraklanru 
Li1 ~1yan siirgünkr. 

~ekil 188 : Gleditschia 1riacan1hos'un mcyvc vc yaprak ta~1yan sürgünlcri. 
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Alt familya: CAESALPINIOIDEAE (Syn.: Caesalpiniaceae) 

49. GLEDITSCHIA L. (x) 

Kuzey ve Güney Amerika, Orta ve Uzak Asya' ve tropik Afrika'da yay1lm1~ 
yakla~1k 12 türu vard1r. Bi~ok türu park ve bah9elerde süs agac1 olarak degerlendi
rilrnektedir, odun verimi ikinci derecede önem ta~lf. 

Yalm veya 9itf-kath tüysü yapraklan sürgünlere alrna9h dizilmi~tir, la~m dö
kiHürler ve 9ogunlukla iki y1ll1k lasa sürgünlerde bir arada bulunurlar; 9iyek kurulla
n a~ag1ya sarkan ba~ak tipi kurul olu~tururlar. <;anak ve ta9 ayn ayn 3-5 lopludur, 
etamin say1s1 6-10, serbest; pistil tek karpelden olu~mu~tur, tek gözlüdür ve iyersin
de 2-ve daha 9ok say1da rohum tomurcugu ta~1rlar. Meyve uzun, yandan bas1k, 9ok 
tohumlu a91lmayan bakla tipindedir. Sürgünleri kalm, belirgin bi9imde zigzaghd1r, 
9ogunlukla 3""\:atal, sivri u9lu diken ta~1rlar. 

49.1. Gleditschia triacanthos L. - Amerikan Gladi9yas1, (Sckil 187, 188) 

20-30 m. (45 m.) boyunda, gövde ve dallannda 9ogunlukla 3'lü 9atalh parlak 
kestane k1rmms1 renginde, sivri u9Ju dikenleri bulunan, a91k ve dagm1k tepeli bir 
aga9t1r. Gen9 sürgünler hafif zigzag, parlak, k1rmmmtrak-kahve renginde, 91plak
tlf. Tepe tomurcugu pseudo-terminaldir. Tomurcuklar sürgün üzerinde alma~h di
zilmi~lerdir. Yan tomurcuklar sürgünlere k1smen gömülrnü~tür. Yaprak sap1 tara
fmdan gizlenir. Yaprak sapmm sürgün üzerinde b1rakt1g1 iz a91k renkli olup kenan 
larmlZldir ve üzeri 3 adet iletim demeti izi vardir. Yapraklar yalm veya 9ift kath tüy
südür. Herbir yaprak91k 2.5 cm. uzunlugunda olup, kenarlan 9ok kü9ük, ince di~dir
Jidir veya tarn kenarhdtr. Ye~ilimtrak-beyaz veya ye~ilimsi 9i9ekler 9ok olup, bir 
9ogu bir arada, 4-5 cm. uzunlugunda sallam vaziyetinde kurullar te~kil ederler. Ay
ru aga9 üzerinde erkek 9iyek kurullan ile erselik 9i9ek kurullan ayn salk1mlar halin
de görülürler. Bakla tipi meyveleri 30-40 cm. boyunda, 3 cm. geni~liginde olup, ma
hon-larm1Z1ms1 rengindedir ve mercimek bi9imindeki 9ok say1daki tohumlar mey
venin etli k1smma gömülmü~tür. Meyve ye~ilken, hint-yag1-bal kan~1m1 lezzette 
olup, büyükba~ hayvanlar tarafmdan yenir. Kuruyan meyveler k1~ ortalanna kadar 
agay üzerinde kal1r ve ruzgärh havalarda biri birine 9arparak büyük ses 91kart1r. Le
guminosae familyasma dahil bulunan odunsu ve otsu bitkilerin 9ogunda görülen ve 
roprag1 azowa zenginle~tiren kök u9lanndaki yumrular (kök nodülleri), bu agacm 
köklerinde bulunrnaz. Odunlar altm-sans1-kahverenginde olup, sert ve ag1rdir, 9it 
kaz1klan ve travers yap1m1nda kullamlmaktad1r. Üretilmesi tohumla olur. Sürgün 
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venne özelligine sahiptir. Canh yit olarak bahye, bag ve fidanhklann etrafmda ye

ti~t1rilir. 

Yatani Kuzey Amerika'nm dogusudur. 

50. CERA TONIA L.- HARNUPLAR 

Monotipik bir eins oldugundan, eins özelligi a~ag1daki tür tamm1 ile birlikte 

verilmi~tir. 

50.1. Ceratonia siliqua L.-Keyi boynuzu (Hamup), <Sckil 189) 

<;ok gövdeli, böylu bir yah veya 6(-10) m. ye kadar boylanabilen geni~ tepeli, 

kalm dallt herdem ye~il bir agaytlr; gövdesi gri-beyaz renkli ve düzgün kabukludur. 

Yapraklan tüysü (bile~iktir)'dür, herbir tüysü yaprak 3-5 yift yaprakvtktan olu~ur; 

yaprak<;tklar 3-5 x 3-4 cm. boyutlarmdadtr, eliptik veya dairesel bir;imdedir, deri gi

bi scrt, üst yüzleri parlak koyu ye~il, alt yüzleri aytk ye~il veya k1m1tz1mtrak-kahve 

rengi tam kenarltdtr. 

<;ir;ek kurullan salknn veya kedicik durumundadtr, ya~lt dallar üzerinde yan 

durumlu olarak yer altrlar, yir;ekleri bir cinsli bir evcikli veya erseliktir, <;anak he

men dökülür, tav yapraklar yoktur, etamin say1s1 5'dir ve serbesttir. <;i<;ek kurulunda 

yakla~tk 50 kadar yiyek bulunur. 

Bir sonraki y1ltn yaz bitiminde olgun duruma geien ve boylan 10-30 cm. olan 

meyveleri kahve rengi -rnorumsu, parlak, yasst ve yogunlukla ker;i boynuzu gibi egri 

olduklanndan dolayt bu agaca 'Keyi boynuzu' adt verilmi~tir. Meyvenin mesokarpt 

tazeyken yumu~ak ve tatltdtr, sonralan sertle~ir. Bu tatlt madde (% 50'ye kadar ~e

ker ihtiva eder) nedeniyle meyveleri yenir; ko~u atlanna yedirilir, besleyici degeri 

yüksektir. Meyvede r;ok say1da (15 kadar) parlak, kahve rengi mercimek gibi yass1, 

sert tohumlar bulunur. Keyi boynuzundan 'tragasol' ad1 verilen bir madde elde edi-

1 i r. 

Ta~lt, kurak topraklar da bile yeti~ebilen bu agact ülkemizde Güney 

Anadolu'da, özellikle Antalya-Silifke-Gülnar-Anamurdolaylannda maki vejetas

yonu ir;ersinde küyük veya büyük gruplar halinde görülmektedir. Mannaris, iyme

ler köyünde, anitsal boyutlara ula~mt~ ya~h agaylan bulunmaktadtr. 
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Vatam Güney Avrupa, K1bns, Suriye'nin bat1s1, Kuzey Afrika gibi daha <;ok 
Dogu Akdeniz k1y1lan ise de eski <;aglardan beri özeUikle meyvelerinden dolay1 di
ger Akdeniz ülkelerinde yeti~tirilmi~tir. 

Sekil 189: llamup vcya K~i hoynuzu (Cuawnia siliqua L.): Bilc~ik (füysU) yapraklan L~1yan 
sürgUn par~s1 vc Kci,:i boynuzuna bcnzcycn mcyvcsi. 
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Alt Familya : MIMOSOIDEAE (Syn. : Mimosaceae) 

51. ACACIA Willd- GER<,;EK AKASYALAR(x) 

<;ogunlugu agac;;, baz1lan da agac;;ctk veya c;;alt halindedir. Az say1da odunsu 
sanltct olanlan da vard1r. Kabuklan tanence zengindir. Yapraklarda 0ft kath tüysü
dür. Bazen de tüysü yaprak körle~mi~. bunun yerine ~erit halinde, yapragt and1ran fi
lodium (phyllodium) yaprak sapm1 görürüz. Bu cinsin ömeklerinin c;;ogunda kulak
c;;1klardan degi~me dikenler de bulunur. <;ic;;ekler küc;;ük, c;;ok say1da erselik veya bir 
cinsli bir evciklidir, \Ogunlukla san veya ender olarak da beyazdtr, saplt küre bi0-
minde ba~c;;rk veya silindirik bic;;imde b~ak, tek tek, ikisi bir arada (c;;ifter 0fter) veya 
demet halinde ya da yan durumlu salkrm halinde kurul olu~tururlar; 9anagm kenar
lan di~li veya lopludur, ender olarak da püskül gibi sac;;akltdtr veya kenarlan di~li ve
ya lopludur, ender olarak da püskül gibi sa9akltdir veya geli~memi~tir; ta9 yaprakla
n serbest veya birle~mi~tir, bazen de yoktur; etaminler c;;ok say1da serbest veya dip 
k1s1mlannan birbiriyle kayna~m1~t1r, birle~mi~tir; ovaryum saps1z veya sapltdtr; Je
gümen yumurtamst, oblong veya 9öp gibi ince-uzundur, iki kapak ile a91ltr (Aca-cia 
: eski Yunanca'da "sivri", "diken" anlamma gelir ki bu da, Akasya taksonlannm ..:ür
günlerinde görülen dikenler ile ilgilidir). 

Dünyamn tropik ve subtropik bölgelerinde, bilhassa Avustralya ve benzeri 
yerlerde yeti~en 450-500 kadar türü vard1r. 

Akasyalann degi~ik ama9lar i~in kullarulan odunlanndan ba~ka tanence zen
gin kabuklanndan ve zamkmdan faydalamlir. Kokulu c;;ic;;ekleri destile edilerek far
maside kullam lt r. 

Htzh büyüdükleri ic;;in agac;;land1rmalarda, özellikle vatanlan dt~mdaki th
man iklimlere sahip yerlerde, ömegin, Akdeniz yevresinde kumullann durdurulma
sma hizmet etmektedirler. 

Akasya'nm Avustralya, Dogu Hindistan, Afrika ve Amerika'da yay1Jm1 ~ 
olan cyok say1da türleri vard1r. Bunlardan baz1lanndan elde edilen zamkm kullamh
~trun 9ok eski bir mazisi vardlf. Bu, M1s1rltlar tarafmdan daha isa'dan önce 17. yüz
y1lda kuUan1lmakta idi. En temiz ve degerli olan zamk; A. senegal Willd, A. glau-

(x) Bailey, L.11., 196 \. Manual of Cultivatcd plants, rcvised cd. (sixth printing), New York. 

Kayac1k, 11., 1975. Orman vc Park Agac;larul!Jl Özcl Sistematigi, III. eilt Angiospcnnae (Kapah 
Tohumlular), 3. bask1, istanbul. 
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cophylla steud. ex A. Rich. A. abyssinica Hochct., A. decurrens Willd. türlerinden 
elde edilenidir. 

A . arabica Willd. türünün henüz olgunla~mam1~ olan meyveleri tanence 

zengin oldugnudan, aym mazllar gibi, siyah ve kahve rengi boyalara kat1hr. A. me

lanoxylon R.ßr.'m ise <;ilek gibi güzel kokulu k1ymetli odunu vardtr. 

Bazi türleri de süs bitkisi olarak yeti~tirilir. Türkiye'de hi9bir dogal ömegi bu

lunmayan Akasya'nm birka<,; türü süs bitkisi olarak, baz1Ian da Anadolu'daki sahil 

kumullarmm durdurulmas1 amact ile yaptlan aga9landmnalarda kullamlmaktadtr. 
BunJardan: 

51.1. Acacia dca/bata Link. - Gümü~i Akasya 

<;ogunlugu <;al1, bazen de aga<; halindedir. Gövde ve kalm dallannm a<,;1k 

renkli düzgün kabugu vard1r.Egrelti görünümündeki 9ift kath tüysü yapraklar gü

mü~i-ye~ildir, gen\ken yumu~ak tüylüdür. Kulak91klar dikene degi~memi~tir. San 

renkli, küre bi9imindeki <;i<;ekler bol <;i\ekli kurullar rneydana getirirler. Vatam 

Avustralya'dtr, fakat uzun zamandan beri Güney Avrupa'nm park ve bah<,;elerinde, 

Orta Avrupa'da da kapalt yerlerde süs bitkisi olarak kültüre altnm1~, hatta Güney 

Avrupa'da yer yer yabanile~mi~tir. Türkiye'nin sahil ~ehirlerinde istanbul'da, 

Adalar'daki bah9elerde <;ok göriilür. K1~ sonlan, bahar ba~mda 9i9eklenir, istan

bul'da pazannda yanh~ olarak "Mimosa" ad1 altmda sat1l1r. Dekoratif bir park bitki

si oldugundan bu Akasya türünün Türkiye'nin hemen bütün k1y1 ~ehirlerinde yeti~ti

rilmesi mümkündür. 

51.2. Acaciafarnesiana Willd. - Kokulu Akasya, "Amber", ($ckil 190) 
1 

<;ok <lallt, 2-3 m. boyunda bir 9ahd1r, ender olarak kü<;ük bir aga9ttr, sürgün

ler bol dikenlidir, kulak91klaran tamam1 veya bir k1sm1 dikene degi~mi~tir, biz gibi 

battc1d1r, yapraklan iki katl1-tüysüdür. 10-25 paryah olan yaprakc1kJann say1s1 2-6 

yiftlidir. <;i<;ekleri kokulu ve san renklidir. Koyu kahverengi-siyah renkli olan legü

men meyveleri düz yada k1vmkt1r. Diri odunu sanms1, özodunu k1rm1Z1ms1-kahve 

renklidir. Odunu sen ve ag1rd1r. el aletleri yap1mmda kullamhr. Amerika'nm tropi

kal bölgeleri ile Hindistan'in bat1s1, Bahama adalan ve Küba'da yaytlt~ gösterir. 

,, 
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~ckil 190: Acaciafarnesiana 

<;anakta 10-25 yift ikincil tüysü yaprak (pinnae) vard1r; ilcincil yaprakda da 
3-6 c;:ift yapraki;-:1k görülür, ~erit gibi dard1r (linear), 2-4 mm. uzunlugundad1r; c;:ip
lakt1 r. <;is;ekler koyu san renktedir ve yOk kuvvetli kokuludur; yiyek ba~y1k.lar 1-2 
cm yapmdad1r 2-3'ü bir arada bulunur, ~ubat ve Man aylannda yiyeklendirir. Mey
vesi (baklas1) silindi1ik, 3.5-7.5 cm. uzunlugundadtr. 

Vatam Teksas, Meksika'dir, ancak Asya, Afrika ve Avustralya'nm tropik ke
simlerinde naturalize olmu~tur. Kuzey Afrika'da da ömegin Cezayir'de büyük ölr;ü-
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de yeti~tirilmekte, san renkli kokulu 9i9ekleri destile edilerek farmaside kullaml

maktad1r. Antalya ve Alanya'da baz1 bahiyelerde görülmektedir (Ortaiyagda, ilk o la

rak Roma'da Famesian bahiyesinde yeti~tirilmi~tir). 

:jckil 191 : l\cacia melanoxylon 
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51.3. Acacia melanoxylon Br., (Sckil 191) 

13 m. boyunda, kabugu gri renkli ve ince i;atlaklt olan agai;lard1r. Sürgünlere 
sarmal dizilen yapraklann sap1 yassila~arak, m1zrak ~eklini alm1~t1r. Aya m1zrak
orak §eklinde, hafifbükülü, kahn tekstürlü, c;:1plakt1r. Gen.y fenlerde tüysü yaprak
lar görülür. 3-5 adet, k1sa saph, san renkli .yi.yekler bir araya gelerek rasemoz halin
de, küre §eklinde kurullar olu~tururlar. Legümen meyve 7.5-13 cm. boyunda, k1rm1-
z1ms1-kahve renkli, k1vnk, büküktür. 

Odunu altm sans1-kahve renginde olup, dolap, kapl~ma ve e~ya endüstrisin

de kullamlmaktad1r. 

Avustralya'mn güneydogusunda dogal olarak yayill§ göstermektedir. 

52. ALBIZZIA Durazz - GÜLiBRiSiMLER(x) 

Yapraklanm döken aga.y veya c;:al1lard1r. Yapraklan iki kath tüysüdür; yap
raklan olu~turan yaprakc;:1klar küc;:ük ve c;:ok say1dad1r, dip k1s1mlan .yarp1k (ob
lik)'d1r; kulakc;:1klan küc;:ük veya silindirik ba~ak tipinde kurul olu~tururlar ve sap!J
d1rlar, bunlar da yaprak koltuklannda yan durumlu olarak veya sürgünlerin ucunda 
terminal olarak uzunca bir eksen üzerinde birc;:ogu bir arada salk1m durumunda bir 
araya gelirler. <;anak 5 loplu ve di~lidir, tac;: küc;:üktür; etamin c;:ok say1dad1r, dip ta
raflanndan birbiriyle kayna~m1~ur. Boyu 10-20 cm.'ye ula~an bakla yass1d1r. Taze 
baklalannda ve gövde kabuklannda bol miktarda tanen bulunur. 

Asya, Afrika ve Avustralya'mn tropik ve subtropik bölgelerinde yay1lm1~ 
yakla~1k 50 kadar türü vardir (ad1m bu agac1 istanbul'dan 1749 y11Inda italya'nm 
Floransa ~ehrine götürmü~ olan Fillippedel Albizzi'den, bir tabiat severden alm1~

ur). 

52. 1. Albizziajulibrissin Durazz. - Gülibri~im, ipek Agac1, (Sckil 192) 

JO m. ye kadar boylanan geni~. dagm1k tepeli bir aga.yt1r. U.y tomurcugu pseu
doterminaldir; tomurcuklar kü.yük, az say1da pullu (2 veya 3 pul) olup kahverengi
violet rengindedir ve c;:1plak (tüysüz)'t1r; yaprak koltuklannda c;:ogunlukla 2 bazan 3 

(x) Bailcy, L.11., 1961 . Manual of Cullivatcd Plants, reviscd cd., sixth printing, New York. 

Yaltmk, F., 1981. Dcndroloji-l Orman vc Parklaruruzdaki Bazi Yaprakh /\gar,: vc <;:ahlann Ki~m 

Tamnrnas1, istanbul. 



~ckil 192 : Alhizzia julihri.mn Dur.v:t.- Gülihiri~im'in yi\:ck yaprak vc mcyvcsi (hak.la.<;1J. 

tomurcuk üst üste yer alm1~t1r; sürgünler ye~ilimtrak-kahve rengi, <;tplak, parlak 

olup üzerinde gözle görülebikek kadar büyüklükte beyaz lentiseller bulunur; yap

mk sap1 izi kuru kafa bi<;imin<lc ve büyüktür, ü1.erinde üc;: adet iletim derneti izi görü

lür; yapraklan 10-25 yaprakc;1ktan olu~an c;:ift katlt tüysü yaprak olup, herbir tüysü 

yaprak yine 40-60 yaprakc;1ga sahiptir; yaprak<;tklar 6 mm. uzunlukta, kirpikli, ba-
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zan alt orta damar boyunca tüylüdür. <;:iyekler ai;1k pembe renkli ve güzel kokulu
dur, c;ok say1da olup tabanda birle~iktirler, Legüm meyve yasslla~m1~ ve 15 cm. 

uzunluga eri~mi~tir. 

Kuzey iran ve Tropik Asya'da yay1h~ gösterir. Türkiye'de süs bitkisi olarak 
yeti~tirilmektedir, fakat Kuzeydogu Anadolu'da Rize, Trabzon ve Artvin yörelerin

de yer yer naturalize olmu~tur. 

Akden.iz yevresinde <;in Akasyas1 ad1 altmda yeti~tirilmektedir.istanbul'un 
park ve bahyelerinde güzel ömekleri görülür. H1zh büyüdügü, cxlunlan da k1ymetli 
oldugu iyin agaylandmnalarda yer verilmelidir. ~iddetli ka~1 dayamkhd1r, 1~1k ve 
güne~ istegi fazladir. 

Alt familya: PAPILIONOIDEAE (Syn.: Papilionaceac; Fabaceae) 

53. ROBINIA L. - Y ALANCI AKASY ALAR 

Amerikan agac; ve <;ahlandir, yakla~1k 20 kadar türü vard1r, bunlann bin;ogu 

süs bitkisi olarak yeti~tirilmektedir. 

K1~m yapragm1 dökerler; tomurcuklar sürgünlere almacrlt olarak dizilmi~tir 
ve sürgün dokusuna gömülrnü~ vaziyettedir ve yaprak sap1 altmda gizlenmi~tir, gö
rülmezler; yaprak sap1mn iki tarafmda yogunlukla kulak91klardan degi~mi~ bat1c1 
dikenler vard1r. Yahn kat, tek tüysü yapraklann k1sa saplt yapraki;1klan ka~1hkh
dir, tarn kenarl1dirlar. 

<;:ic;ekler a~ag1ya sarkan salk1m tipi kurul olu~tururlar, <;an bic;imindeki <;ana
gm kenarlannda 5 küt di~ bulunur; taym sancag1 büyük ve geriye dogru k1vnkt1r, ka
natlar serbest, kay1k küttür. Ta9 yapraklar beyaz, sanms1-beyaz, pembe-kmrnz1d1r. 
Baklalar uzun, yass1, Sofora gibi bogumlu degildir. Tohumlan mercimek gibi yas
s1, sert ve parlak yüzlüdür. Her türlü topraklarda, hana kurak topraklarda bile yeti~e
bilirler, hava kirliligine ka~1 dayamkl1d1rlar. Güzel renkli, kokulu 9i9eklerinden 
dolay1 park ve bah<;elerde süs bitkisi , baz1 türleri de h1zlt büyüdüklerinden ve de 
odunlan k1ymetli oldugundan, orman agac1 olarak yeti~tirilmektedir. 

53. l. Rohinia pseudo-acacia L. - Beyaz <;:i9ekli Yalanc1 Akasya, (Sckil 193, 193 a, 
193 b) 

15-20 (-30) m. boyunda, 3-60 (-90) cm. i;apmda geni~ tepeli aga9lardir. Göv-
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de kabuklan zig-zag, derin c;atlakh, gri-esmer renklidir. Gene; sürgünler zeytuni
kahve renginde veya soluk kahve rengindedir, hafi f zigzag ve kö~elidir, Jentiseller 
gözle görülecek kadar büyük ve c;ok say1dadir. Yaprak sapmm iki tarafmda kulak-
91klardan degi~mi~ olan dikenler kuvveth sürgünler üzerinde 1-1.5 cm. boyundad1r; 
c;ic;;ek vP. meyve ta~1yan sürgünler üzerinde dikenler yok denecek kadar küc;ülmü~
lerdir. Tüysü yapraklar 7-19 yaprakc;;1ktan olu~mu~tur; herbir yaprakc1k elips veya 
yumurta biyiminde olup tarn kenarl1dir ve uc; k1sm1 s:ogunlukla kertiklidir, üst yüzü 
parlak ve koyu ye~il, alt yüzü soluk ye~ildir. <;ic;;ek kurullan 10-20 cm. uzunlugun
dad1r, yapraklann koltuklanndan a~ag1ya sarkarlar, güzel kokuludurlar. Meyve 
(bakla) 5-10 cm. uzunlugunda, yass1dir, a91k kahve rengindedir, iyersinde 3-10 tane 
tohum bulunur. 

Öz odunu koyu, diri odunu ay1k san renkli, sert, c;ok dayamkh, rutubetli top
raklarda biie kolay yürümeyen oduna sahiptir, 1~1k agac1dir, h1zh büyür. En iyi geli~
meyi nehir kenarlannda, taban suyu yüksek dolma arazilerde yapar. Kuvvetli kök 
ve kütük sürgünü yapma özelligine sahiptir. 

Gene;; ~ürgünleri ve kabugunun yiftlik hayvanlan iyin zehirli oldugu bilinir; 
yapraklanndan mavi renkli boya elde edilir. 

Yatam Kuzey Amerika'nm dogusudur. iyi bir toprak muhafaza bitkisi oldugu 
kadar süs bitkisidir. <;ic;;ekleri anc1l1kta önemlidir, bal anlannm gida deposudur. 

Bu agac;; türü 1601 y1lmda Jean Robin<x) taraf1mdan Fransa'ya getirilmi~tir. 
Buradan tüm Avrupa'ya dag1lm1~t1r. Bu yerlerde öncelikle demiryollan boyunca ve 
demiryolu istasyon i;evrelerine dikilmi~lerdir. Bugün Fransa, Yugoslavya'da he
men hemen naturalize olmu~ gibidir. 20-25 m. boyunda agac;;lard1r. 

Diri odun sanms1, öz odun sanms1-kahverengi ile kahverengi-mor renkte, 
koyu kahverengi ile koyu morumsu ka~verengi ~eritlidir. Dagm1k traheli, c;ok deko
ratiftir. Üst yüzeylerde kesme kaplama levha olarak, mobilya, Iambri, parke, müzik 
aletleri, kü<;ük gemi, fu-ya sap1 yap1mmda, tomacthk, oymac1ltkta kullamltr. 

Hindistan'da, Seylan ve Cava'da yay1h~ göstermektedir. 

54.1. Dalbergia latifolia Roxb.-Gül Agac1-Dogu Hindistan Gül Agac1 

20-25 m. boyunda aga9lard1r. 

Diri odun sanms1, öz odun sanms1-kahve rengi ile kahve rengi-mor renkte, 
(x) J. Robin, Fran.qz Krallann<lan IV. l lcnri vc XITI. Louis'in saraylannda ~ bah\:1vanhk yapm1~t1r. 

Söt. konusu cinsc hu Frans1z lx>lm1ik\:min ad1 verilmi~lir. 
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~ckil 193 : Yalamc1 i\kasya'nm <,:i<,:ck salk1mlanm ta~1yan sürgünü 
(Foto: K. Browicz) 

koyu kahve rengi ile koyu morumsu kahve rengi ~eritlidir. Dagm1k traheli, <i:ok de

koratiftir. Üst yüzeylerde kesme kaplama levha olarak, rnobilya, Jambri , parke, mü

zik aletleri, kü\:ük gemi, f1r\:a sap1 yap1mrnda, tornac1ltk, oymac1l1kta kullamltr. 

Hindistan'da, Seylan ve Cava'da yaytl1~ göstermektedir. 
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54.2. DalberRia me/atwxylon Guill. et Perr.-Mozambik Abonoz Agac1 

Bu agacm odunu son derecede degerlidir; sert ve agm11r, gen~·ek Abonoz aga

c1rnn odununa yok benzer; oymac11tkta, tornac1!Jkta, müzik aletleri yap1mmda, mo

bilya imalinde kullamllr. Özodunu koyu kahve rengindedir; yerli halk odunundan 

ok, <;:eki<;:, tokmak, b1cak sap1 yapmaktad1r. Köklerini de di~ agnlanna ka~1 kullan

maktad1r. 

55.1. Tamarindus indica L. (Sckil 19.t) 

12 m. kadar boy yapan bu agacm gövde kabugu pürüzlü, <;:ok <;:atlakh, gri veya 

kahve rengi ve kalmd1r. Tüysü yaprag1 olu~turan 10-18 <;:ift oval, ince, tüy gibi hafif, 

her iki ucu da yuvarlak, tabam <;:arp1k olan yaprak\:1klann üst yüzü mavi-ye~il, alt 

yüzü soluk ye~ildir. yiyt:kler gösteri~li olup, soluk san renk, k1rm1Z1 beneklidir, sal

k1m halinde kumllar olu~tururlar. Bakla meyve gri renkli, kahnd1r, tohumlar arasm

da bogumlar görülür. 

Diri odun a<;:tk san, özodun koyu morumsu-kahve renklidir. in~aatlarda el 

aletleri, e~ya yap1mmda kullamlmaktad1r. Eskiden barut üretirninde iyi kömür elde 

edilmekte idi. Yenilebilen bakla meyvelerinden ~ekerli bir me~rubat yap1hnaktad1r. 

Bat1 Hint Adalan ve Mexico'dan Brezilya'ya kadar geni~ öl<;:üde natüralize ol
mu~ ve kültüre almm1~t1r. 

56.1 . Bcrlinia bractcosa Benth. 

Agacm boyu 35 m. ye ula~abilir. 

Diri odun sanms1-beyaz ile k1rm1Z1rns1-gri renkte, öz odun a<;:1k k1rm1Z1ms1-

kahve rengi olup, radyal yüzeylerde rnorumsu kahve rengi düzensiz ~eritler göriJlür. 

Dagm1k trahelidir. Dekoratif üsc yüzey kaplamalannda kesrne kaplama, mobilya, 

Jambri, parke yap1mmda, binalann i9 k1s1mlarnda kullamhr. 

57.1. Microherlinia hrazzavillcnsis A. Chev. 

40 m. ye kadar boylanabilen agarylard1r. Kabugu kül renkli ve yuvarlak pullu-

dur. 

Diri odun beyaz1ms1 renkte, öz odun sanrns1-kahve rengi, koyu kahve rengi 

~eritlidir. Traheler dagm1km. Esas kullamm yeri dekoratif kesme kaplama levhala-
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193 a: Yalarn.:1 J\kasya'lar l..1 ~ durumunJa 
(Foto : K. Browicz) 
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193 b: Yalanet Akasya'nm gövdc kabugu. 
(Foto : K. Urowicz) 
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~ckil 194 a: Tamarindus indica L. - Dcmirhindi /\gac1 
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ndtr. Dekoratif arnaylarla, tomac1hk, oymac1hk, ve spor aletleri yap1mmda kullam
hr. 

Afrika'da Gabon ve Kamerun'da yay1lm1~ bulunmaktad1r. 

SIMAROUBACEAE 

Bu farnilyanm 32 cinsi ve bu cinslerin de tropik ve subtropik bölgeler de yeti
~en yakJa~tk 200 kadar türü var<itr. Güney Amerika'nm kuzeyi ve Florida orrnanla
nnda yer alan önemli türlerden birisi, Act odun (bitter-wood) olarak bilinen Quas
sia amara L.'dtr. Odunlannda, suda yözünür ac1 bir madde vardtr. Bu nedenle tica
rette önem ta~tr. Ttpta ve özellikle böcek öldürücü (insektisid) solüsyonlann haztr
lanrnasmdan kullamltr. 

<;ogunlukla yalt veya agay halinde odunsu bitkilerdir. Genellikle gövde ka
buklan ac1d1r veya odunlannda suda yözünen ac1 bir madde bulunur. Yapraklann 
sürgünlere dizili~i c;:ogunlukla sannal, ender olarak ka~thkhdir. Yapraklar tüysü 
veya pek az taksonunda da sadedir. <;iyekler dikkat yekrneyecek derecede küyüktür. 
Erdi~i veya körelme sonucunda bir evciklidir. Teker teker degil, bile~ik ba~ak veya 
bile~ik salk1m halindedirler. <;anak 3-5 paryaltdtr. Tay yaprak say1s1 3-5 veya hiy 
yoktur. Etamin say1s1 tay yaprnklann iki katldtr. 2-5 karpelden meydana gelmi~ olan 
ovaryum üst durumludur. Meyve c;:ogunlukla c;:ekirdekli sulu, ender olarak üzümsü 
veya samarad1r. 

Bu farnilyanm ülkemizde, A vrupa ve Kuzey Amerika'nm dogusunda yeti~ti

rilen bir türünü Ailanthus altissima'y• burada tamtmaya yah~acagtz. 

58. AILANTHUS L.- KOKAR AGA<;LAR, (Sckil 195) 
' 

Kt~m yaprag1m döken odunsu bitkilerdir. Tek tüysü olan, sarmal dizili~ gös
teren yapraklan 13-41 yapraky1ktan olu~ur. Yaprakc;:tklar m1zrak ~eklinde olup, ke
narlan düz veya di~lidir, dip taraflannda kulak memesi gibi iki y1kmt1 ve altmda da 
yag bezeleri vardtr. <;iyekler erselik veya körelme sonucu iki evcikli veya poligam
d1r, terminal durumlu salklmlar haHnde bir araya toplanm1~lard1r. <;anak ve tay 5-6 
paf9alt, etamin erkek yiyeklerde uzun filamentli ve yOk say1da, di~i veya erselik c;:i
yeklerde lasa filamentli ve az say1dad1r. Ovaryum erkek c;:ic;:eklede körelmi~tir. Mey
ve tek tohurnlu kanatlt nukstur . 

... 
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58. 1. Ailanthus "issima (Mill.) Swingte.- Kokar Aga~ - Cennet Agac1 

20-2_, n. , ~ .idar boylanabilen, geni~ tepeli bir aga~ur. Gövdeleri a~tk renk

li, düzgün ve pü Jzsüz bir kabugu vardtr. Yapraklan, uzun saph bile~ik salklm tipin

dedir. Yaprakytk say1s1 13-25 adettir. Üst yüzleri canlt ye~il, alt yüzleri a~1k gri-ye-

~ckil 195 : /\ilanthusailüsima 
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~!dir. Poligam vivekler küvüktür ve bunlar tellTlinal durumlu, bile~ik salk1m duru
munda kurullar olu~turur. 

MELIACEAE 

Bu familyanm 50 kadar cinis ve bu cinslerin de, vogunlugu tropik ve subtro
pik bölgelerde yay1lm1~ 800 kadar türü vard1r. Ihman yörelerde yeti~enleri ise az sa
y1dadir. Agay ve vah haLinde odunsu bitkilerdir. Yan vah ve otsu olanlan pek azdir. 
Dünya odun ticaretinde isim yapm1~ türlerin bulundugu bir familyad1r. 

Orta Amerika tropiklerinden Cedrela odorata L. (odunlanndan özel puro 
kutulan yap1hr); Havana-Küba ve vevre adalanndan (West Indies) Swietenia ma
luzgoni Jacq. ileS. macrophylla King (Honduras Mauhu); Bat1 Afrika OllTlanlann
dan Khaya, Lavoa, Entandrophragma ile Avusturalya'dan Dysoxylon, Toona, 
Owenia; Hindistan tropiklerinden Cedrela, Melia, Chukra.~ia ve Amoora cinsle
rinden baz1 türlerin son derecede dekoratif ve k1ymetli odunlan evlerin i<; dekoras
yonunda ve özellikle mobilyac1l!kta kullamlmaktad1r. 

Bu familyanm ülkemizde dogal olarak yeti~en herhangi bir türü mevcut de
gildir. Ancak Güney ve Bat1 Anadolu'daki ~ehir ve kasabalarda, istanbul'da Adalar
da, yol ve park agac1 olarak Melia azedarach L. (Tesbih Agac1) yeti~tirilmektedir. 

YaprakJar herdemye!?il veya yazm ye~ildir; sürgünlere sallTlal, ender olarak 
ka~1hkh dizilmi~lerdir; v<>gunlukla tüysüdür. Birkav taksonunda yapraklar par<;a
lanmam1~. basinir. <;ivekler yogunlukla tamdir, ender olarak bir cinslidir ve aktino
morftur. Biryogu bir araya gelerek, sürgünlerde yan durumlu olarak a~ag1ya sarkan 
salk1m tipi kurullar olu~tuturlar. <;anak ve tav 4-5 parval!dir, tav yaprak say1s111m 2 
kauna ula~an etaminler birbiri ile bir boru gibi kayna~m1~t1r, ender olaak scrbesttir. 
Tabak bivimindeki bir disk üzerine otullTlu~ ovaryum üst durumludur, 2-5 (ender 
olarak tek gözlü) veya 10-20 gözlüdür; herbir gözde 1-2 veya vok say1da tohum to
murcugu bulunur. Meyve kapsül, s;ekirdekli sulu veya üzümsüdür. 

59. MELIA L. - TESBiH AGA<;LARI 

K1~m yapragm1 döken veya herdem ye~il agavlard1r. Tüysü yapraklannda yer 
alan yaprakv1klar tarn kenarh veya di~lidir. <;ivekler tarn, <;anak ve tav 5-6 parvah
d1r.Etaminlerin filamentleri birbirleri ile boru gibi kayna~m1~lard1r. Pistilin stilusu 
uzun ve silindiriktir. Meyve üzümsü tiptedir. 
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59.1. Melia azedarach L. - Tesbih Agac1, (Sckil 196) 

6-15 m. boyunda, küvük veya orta büyüklükte, kl~m yaprag1m döken odunsu 
bitkilerdir. Koyu, kmmz1ms1 kahve renkli gövde kabugu sonradan vatlaklld1r. Sür
günlere sannal dizilmi~ olan tüysü yapraklan, vok say1da, ince, m1zrak-yumurta 

~ckil 196: Melia azedarach - Tesbih Agac1. 
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~eklinde, sivri uylu, kenan keskin di~li, ogu~turuldugu zaman kötü kokan yaprak
i;:1klardan olu~ur. Üst yüzleri koyu, alt yüzleri soluk ye~il renklidir. <;ok say1da, gös
teri~li ve kokulu olan ley!ak rengindeki i;:ii;:eklerin 5-6 paryal1 tai;: ve yanak yaprag1 
vardir. Etaminler leyläk renginde olup, boru halini alm1~t1r. Yaprak koltugundan y1-
kan yiyekleri salk1m halindedir. iri bir tesbih tanesi büyüklügündeki meyveleri <;e
kirdekli sulu meyve tipindedir. Olgunla~mca kahverengi-san renkli, zehirli ve kes
kin kokulu olup, yapraklar dök.iildügü zaman belirgin olarak göze i;:arparlar. Endo
karp i;:ok sertle~mi~tir. 

Diri odun sanms1-beyaz, öz odun koyu k1rmmms1-kahverenklidir. EI aletle
ri, dolap, e~ya, nefesli müzik aletleri ve sigara kutulan yap1mmda kullamhr.Cilaya 
iyi gelir. Alanya'da Kestel köyünde i;:ok yaygmdtr. Odunun y1ll1k halkalan geni~tir 
ve i;:abuk i;:ürümektedir. Muz ve diger meyveler ii;:in kasa yap1mmda kullamlmakta
dtr. 

Vatam Güney Asya, Himalaya'lar ve <;in'dir. izmir ve istanbul parklannda 
yol agac1 olarak yeti~tirilir, endokarp i;:ok sert oldugundan, tesbih ve süs e~yas1 ola
rak degerlendirilir. 

60. LAVOA 
60.1. Lavoa klaineana - Afrika Cevizi, (Sckil 196 a) 

50 m. boya ula~an bir aga<;ttr. Kabugu koyu kül renkli olup, pürüzlü ve kaba
d1r, levhactklar halinde dökülür. 

Odunun rengi sanms1-kahve rengidir, koyu renkli ~eritlidir. Boya ve cilay1 
iyi kabul eder. Dagm1k olan traheler gözle görülebilir. Mobilyac1ltkta, kaplama lev
halan, lambri, bilardo masas1, yer dö~emeleri üretiminde ve gemi in~aatlannda kul
lamltr. 

Afrika'da Liberya'nm Yagmur ormanlannda, Fildi~i ve Altm sahillerinde, 
Nigeria ve Kamerun'da dogal olarak yay1lt~ göscermektedir. 

61. KHAYA 
61.1. K haya ivorensis chev. 

40 m. kadar boy yapabilen aga<;lardtr. Kabugu kül rengi-koyu kahve rengi-si
yah renkli, pullu ve ac1 Jezzettedir. 



$ckil 196 a: Lavoa klaineana Afrika ccvizi 
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:r L ok.rn 

Sekil 196 b : Swieunia macrophylaa King. a, r;:i9Ck kurulunu W?1yan silrgiln; B, crkek r;:iyek; C, di§i 
r;:ir;:ek; D, kapsül mcyvc. 

(l'.D. Pennington, 1981) 
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Diri odun kahverengi veya sanms1 renkli, öz odun yeni kesildiginde soluk 
pembemsi kahve rengi-kinmlZI renklerde görülür. Kaplama levhalan üretiminde, 
gemi in~aatlannda, duvar kaplamalanmn üretiminde, büro ve vagonlarda, mikros
kop kutulan, hassas terazi gram kutulan ve ambalaj kutulan yap1mmda kullamhr. 

Bat1 Afrika'nm yagmur orman ve sahil kesiminin en önemli agac1d1r. 

61 .2. Khaya senegalensis Juss(x) 

Khaya türleri iverisinde en agir ve sert oduna sahip olan türdür. Odununun 
koyu k1rm1Z1ms1-kahverengi veya morumsu-kahverengi olmas1 ile diger türlerden 

aynhr. 

Afrika'da Senegal, Gambia, Portekiz ve Frans1z Guinea's1, Sierrn Leone, Orta 
Togo, Altm Sahili ve Kamerun'da yay1lm1~ bulunmaktad1r. 

61.3. Khaya nya\·ica Stapf. ex E.G. Baker-Mururu-Mululu-Afrika K1rm1z1 Maunu 

60 m. ye kadar boylanabilen, birinci s1mf orman agavland1r. Gövde kabuklan 
gri-kahve rengindedir, pürüzsüzdür, ileri ya~larda ince tabakalar halinde soyulur, 
geni~ pullar halinde vatlar; gövdelerinin dip k1sm1 belirgin bivimde geni~ ve oluklu
dur (nayloid gövde), üst k1s1mlan ise sütun gibi düzgün ve dals1zdir. <;ift tüysü olan 
bile~ik yaprak 2-7 vift yaprak91k ta~1r; yaprakv1klar tarn kenarh, oblong-eliptik bi
<;imdedir, 17x7 cm. boyutlanna ula~ir. üst yüzleri parlak koyu ye~il, alt yüzleri ise 
soluk ye~il renklidir, u<;: k1s1mlan damla u<ylu, tabanlan yuvarlak9ad1r; yaprak sap1 
ve yaprakv1klann sapc1klan uzun ve olduk<ya incedir. YakJa~1k 1 cm. vapmdaki 9i
<;ekleri beyaz renkli, güzel kokuludur, bir90gu bir araya gelerek yan durumlu bile~ik 
salk1m tipi kurul olu~tururlar. Yumurta bis;imindeki kapsül meyve 3-5 cm. <;apmda, 
deve tüyü rengindedir, 4-1 par9aya (valfe) aynhr; tohumlan kanathd1r. 

Kabuklan kinin kabugu gibi ac1d1r.Afrika'ltlar soguk algml1gma kar~1 ka
buklanm kaynatarak i<yerler. Mozambik'te yerli halk gövdelerinin i<;ini oyarak ka
y1k yaparlar. Mozambik ve Zambia'da en önemli kerestelik odun veren agai;:lardan 
birisidir. K1rm1Z1mtrak renkli, hareli, iyi cila kabul eden odunlan vard1r. Odunlan 
sert olmakla birlikte kolay i~lenir. Odunu ve kaplamas1 mobilyac1hkta degerlidir. 
Dogal olarak Orta Afrika, özellikle Nyasaland, Kuzey ve Güney Rhodesia'da bulu
nur. 

(x) Palgravc, K.C., 1988-Trecs of Southcm Africa, fifth impression, Struik Publishcr, Cape Town. 
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61.4. Khaya anthotheca C.DC. 

30 m. boya ula~abilen aga9lard1r. Gövde kabugu kül renkli olup, derin 9atlak
hdir, geni~ levhalar halinde dökülür. 

Odunu K. ivorensis'e göre daha ay1k renklidir. Kullamm yerleri aymd1r. 

Bau Afrika'da Fildi~i sahilinden Angola'ya kadar ve Uganda'da bulunur. 

61.5. Khaya grandifolia C.DC. 

K. ivorensis'e göre odunu daha ag1r olup, kalitesi daha yüksektir. Kullamm 
yerleri aymdtr. 

Afrika'da Nigeria, Altm Sahili, Fildi~i Sahili ve Frans1z Kongo'su ile Uganda 
ve Dudan 9evresinde bulunur. 

62. SWIETENIA .JACQ.- MAUNLAR 

Bu cinsin, Kuzey Amerika (Meksika ve Florida), Orta ve Güney Amerika 
(West lndies, Venezuela ve Peru)'nun tropik ormanlannda yeti~en 6 türü bulunmak
tadir. 

Yapraklar tüysüdür; k1sa saph yaprak91klannm dip taratlan 9arp1k (asimet
rik)dir, yumunams1 veya geni~ m1zraks1 biyimde olup, uzun damla u9ludur; ona da
mara (rachis) ka~i11kh gelecek ~kilde dizilmi~lerdir. Alt ve üst yüzleri y1plak ve 
parlakt1r. <;iyekleri kü9üktür.<;anak 5 di~lidir, tas; yapraklar 5 paryahdir. Etaminler 
birl~mi~ testi gibi ~i~kin bir tüp olu~turmu~lard1r, u9 k1s1mlan 10 di~lidir ve anterler 
bu di~ler üzerinde yer alm1~lardir. Yüzük ~eklinde bir disk üzerinde saps1z oturmu~ 
bulunan ovaryum 5 gözlüdür, herbir gözde 9ok say1da tohum tomurcugu bulunur. 
<;iyeklerin biryogu terminal veya yan durumlu sallam tipi kurul olu~tururlar. Meyve 
büyük, odunla~m1~ bir kapsüldür. Kapsülün uzunlamasma ay1lan 5 kapag1 (valfi) 
vardir. Tohumlar kanatl1d1r. 

Odun ticaretinde önemli olan türleri S. mahagoni ve S. macrophlla dir. 

62.1. Swietenia macrophy/la King.- Honduras Maunu-Hak:iki Amerikan Maunu 
(~ekil 196 b) 

15-20 m. veya daha fazla boylanan, gövdesi daha sonra nayloid yap1ya dönü-



31 3 

J)_okm 

~ekil 197: Swietenia maJwgoni (L.) Jacq: A, ~ir;.ck kurulunu ~1yan stirgün; ß, erkek ~i\:Ck; C, di~i 
~i~ck; D, kapsül mcyvc. 

(T.D. Pcnnington, 1981) 
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~en, kabugu derin 9atlaklt ve a91k kahve rengi olan odunsu bitkilerdir. Yapraklar 

tüysü olup, sivri ur;lu, tarn kenarh, biraz deri gibi sert, üst yüzü parlak koyu ye~il, alt 

yüzü soluk olan 6-12 yaprak91ktan olu~ur. <;i9ekler kokulu, sanms1-ye§il renklidir. 

Kapsül meyve yumurta veya annut §eklindedir. 

Diri odun sanms1 beyaz, öz odun taze iken pembemsi, sonradan a91k k1rm1-

z1ms1-kahve renklidir. Dolap, kaplama, iy dekorasyon, müzik aletleri, mobilya, de

korntif kesme kaplama levhalan, lambri, parke, piyano, model yap1mmda ve torna

c1hk, oymac1hkta, gemilerin iy k1s1mlannda kullamhr. 

Colombia ve Venezuela'da Amazon nehrinin, Brezilya, Peru ve Bolivya'dan 

ge9en kol I an yevresi ndeki yerlerde yeti~mektedi r. 

62.2. Swictania mahagoni (L.) Jacq.- Hakika Maun, (Sckil 197) 

20 m. ye kadar boyl:mabilen, düzgün gövdeli, herdem ye~il bir aga9t1r. Kmrn

z1mtrak-kahve renginde olan gövde kabuklan kaba pulludur. Tüysü yapraklar 10-
20 cm. uzunlugundad1r, 3-4 <;ift yarrak<;1ktan olu~ur. Yaprak91klan deri gibi sert, 

tarn kenarh, yumurtams1-m1zrak ~eklinde, 2.5-7.5 cm. uzunlugundadir. Beyaz renk

Jj olan <;i9ekler 5-12 cm. boyunda salk1m halinde kurul olu~turur. Kapsül yumurta 

~eklinde, 12 cm. boyundad1r. Kanatlt tohum 5 cm. uzunlugundad1r. 

Odunu kmn1z1mtrak-kahve renginde, 9ok ag1r, saglamd1r, fakat kolay i~Je

nir, cilaya iyi gelir, kolay yap1~tmltr. Müzik aletleri, mobilya, araba, gemi ve u9ak 

sanayiinde ve kaplamac1hkta kullanihr. <;ok eski katedral ve kiliselerde kap1, pen

cere ve oyma süslernelerde kullanilm1~t1r. 

Kuzey Amerika'mn güneyinde Florida'da; Havana-Küba ve r;evre Adalarda 

(West lndies) dogal bir yay1h~ gösterir. 

63. TURREANTHUS 
63. l. Turreanthus africana (Welw. ex C.DC.) Pellegr., (Sckil 198) 

25-35 m. boyunda aga9lard1r. Gövde kabugu a91k renkli ve uzunlamasma 

9atlakhd1r. K1sa yapraklt dar-eliptik biyimde olup, kenarlan tamd1r ve k1smmda bir 

mikro bulunur; sürgünlere alma9h dizilmi~tir. 

Diri odun-öz odun arasmda renk farkt yoktur.Odun kremsi-beyaz ile sanms1 

renktedir ve giderek koyula~arak altm sans1 rengini ahr. Dag1mk trahelidir.<;ok de-
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Sckil 19X: / um'anthus africana : a, yapraklan aJmayh C11zilmi~ gcny sürgün; h. mcyvclcr. 
(G. Kunkel, 1965) 
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koratif kesme kaplama levhalan üretiminde, lambri, kontrplak, yüksek kalitede ma

rangozluk i~lerinde kullamllr. 

Bau Afrika'da yay1lt~ gösterir. 

64. CARAPA 

64.1. Carapa guianensis Aub!. - Brezilya Maunu 

30-40 m. boyunda agarylard1r. Gövde kabugu kül rengindedir. 

Diri odun önceleri pembemsi renkte olup, daha sonra kahve rengimsi gri renk 

ahr. Öz odun k1rm1Z1ms1-kahverengi, sonralan rengi koyula~1r. Dag1mk trahelidir. 

Mobilya, parke, dograma, kontrplak, kaplarna levha ve tomac1hkta, özellikle küryük 

gemilerin yap1minda kullamllr. 

Orta ve Güney Amerika'ntn önemli bir agac1d1r. 

65. GUAREA 

65.1. Guarea cedrara Pellegr.. (~ckil 199) 

30-35 m. bo. unda odunsu bitkilerdir. 5-11 veya daha fazla yaprak91k ta.~1yan 

tüysü yap1~1klan sürgünlere almaryl1 dizilmi~tir. Yaprakc1klar eliptik-oval ~ekilli

dir, tarn kenarh, sivri uryludur. 4 valf ile ary1lan kapsül meyve küre biryimindedir; to

humlan bas1kt1r. 

Agary yeni kesildiginde öz ve diri odun birbirinden aynlmaz. Öz odun pem

bemsi kahve reng1 olup, kesimden sonrn koyula~1r. Dag1mk trahelidir. Üst yüzeyler 

iryin kesme kaplama levha ve kontrplak üretiminde, mobilya, binalarda iry ve d1~ k1 -

s1mlarda. gemi ve uryak yap1minda, tornac1llk, oymac11Jk ve puro kOtulan, spor alet

leri yap1m111da kullamlmaktad1r. 

65.2. Guarea Jrichilioides L., (~ckil 200) 

Herdemye~il, 12-23 m. boyunda aga9lard1r. Gövde kabugu boyuna ryatlakll 

k1mi1z1ms1-kahve renklidir. 8-20 veya daha fazla yaprakry1k ta~1yan yapraklara sa

hiptir. Yaprakrytklar eliptik-oval ~ekillidir. Tepesi sivri, kenan tamdir. Üst yüzü ko

yu, alt yüzü soluk ye~ildir. Kokulu, k1sa sapll, ye~ilimsi-beyaz renkli vir;ekler bir 

araya gelerek gelerek salktm tipi kurullar olu~tururlar. Kapsül meyve kmnmms1-

kahve renkli olup, üzüm gibi salk1mlar olu~tururlar. 
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~ckil 199: Guarea cedrata: a, tüysu (h11c~1k) yapraklan ta~1yan sürgün parps1 (yaprakciklar tarn 
kcnarh); b, kapsül mcyvc vc tohumu. 

(G. Kunkc~ 1965) 

Diri odun beyaz1ms1-kahve rengimsi, özodun pembemsi-kmnm renklidir. 
Yeni kesildiginde aromatik, kurudugunda ise kokusuzdur. E~ya, dolap üretimi iyin, 
mauna benzemesinden dolay1 idealdir. Aynca in~aat, marangozluk i~lerinde, alet, 
f1~1 yap1mmda kullaml!r. 
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~ckil 200 : Guarea trichilio i<lcs L. Tüysü yaprak, mcyvc vc r,;ir,;ck kurullan 

Küba, Panama, Arjantin, Brezjlya'da yeti~ir. 

66. CEDRELA 
66.1. Cedrcla odorata L. , (Sckil 201) 

12-30 m. boyunda, kabugu gri veya kahve rengi ve kalm olup, sonradan vat
laklar olu~ur. Tüysü yaprakJar 10-22 adet, oval-mo1zrak ~eklinde, ucu sivri, taban1 
yuvarlak veya sivri olarak yarptk olan yaprakvtklar ta~tr. Kenarlan hafif ondüleli, 
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~ckil 201 : Cedrc/11 odorata l.. 

di~sizdir. Üst yüzii y1plak, ye~il, biraz parlak, alt yüzü donuk ye~il renklidir. Küyük, 

san -ye~il renkli 9iyekler demetler halinde bir araya gellrler. Kapsül meyve kahve 

renkli ve eliptik ~ekillidir. 

Diri odun beyaz.1ms1 -a91k kahve rengi, öz odun ay1k kahve rengi-kmn1Z1ms1 

renklidir. Y1lllk halkalan belirgindir. Karakteristik keskin kokuludur. Dolap, e~ya, 

kap1, pencere dogramalan, iy dekorasyon, rar, puro ve sigara kutulan yap1minda, üst 

yüzeylerde kesme kaplama, kontrplakta soyma kaplama levha, mobilya, lambri, 

parke,resim 9eryevelcri, puro sarg1s1 profil tahtalan, müzik aletleri, rezonans tablas1 
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~Q. . 

Sekil 202 : Boyac1 Sumag1-Corinus coggygria ve Derici Sumag1-Rhus Coriaria (Sagda) 
(F. Yaltmk) 
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olarak ve yan~ botlannda d1~ kaplama levhas1 olarak, marangozluk i~lerinde, toma
c1hk ve oymac1hkta, gemi in~aatlannda kullamhr. Aromatik oldugu i9in böcekler 
yakla~amad1gmdan, dolap ve sandtk üretiminde aramlan odunu vard1r. 

Dogal yay1h~m1 Peru, Ekvator, Brezilya, Meksika'da yapar. 

fü.ENTANDROPHRAGMAW 

<;ogunlukla boylu agavlardtr. Yalanc1 bile~ik (9ift tüysü) yapraklan sürgün
lere sarmal olarak dizilmi~tir. Bir cinsli bir evcikli olan yi9eklerinin partileri 5 par-
9ahdtr. Silindir ~eklinde olan kapsül meyve olgunla~t1gmda soyulmu~ bir muz görü
nümündedir, geriye k1vnlm1~ be~ e~it parya ile arr11tr. 

67.1. Entandrophragma caudatum (Sprague) -Sprague-Yalanc1 Muz Agac1 

30 m. ye kadar boylanabilen, birinci sm1f onnan agac1d1r. Kabuklan gri-kah
ve rengindedir, geni~ Jevhalar ve pullar halinde 9atlakl1dir; gövdeleri silindiriktir. 
Yapraklan 6-7 9ift yaprakytktan olu~ur; herbir yaprak91k yumurtams1-m1zrak ~ek

lindedir, J 1 x3.5 cm boyutlara ula~1rlar, üst yüzleri koyu, alt yüzleri soluk ye~ildir, 
her iki yüzü de rr1plakur, u9 k1s1mlan uzunca damla urrlu, tabam ise yuvarlak9ad1r, 
asimetriktir, kenarlan tamd1r. Yaprak sap1 4 cm. uzunlugundad1r. Pek belirgin ol
mayan yiyekleri arr1k ye~il renklidir, bir9ogu bir arada, 20 cm. uzunlugunda bile~ik 
salk1m tipi kurul olu~tururlar. Meyve 15 cm. uzunlugunda, odunsu bir kapsüldür, 
muz görünümündedir. 

Odunlan koyu kahve veya k1rm1Z1mtrak-kahve rengindedir ve 9ok gösteri~li 
ve güzel ~ekillere sahip, hareli bir yap1dad1r. Mobilyac1hkta ve kraliyet kay1klanrun 
yap1mrnda kullamlm1~t1r. Kabuklan tanence zengindir, boyac1hkta kullamhr. 

ANACARDlACEAE 

Ekseriyetle kabuklan re9ineli (sak1zh) olan aga9 veya vahlann bagh oldugu 
bir familyadrr. Basit veya tüysü ya da üv yaprak91hkh olap yapraklar sürgünlere vok 
siraJ1 sarmal olarak dizilmi~lerdir. Aktinomorf 9i9ekleri genellikle fonksiyon bakt
mrndan tek e~eyli, ender olarak erseliktir. Meyve tipi tek tohumlu 9ekirdekli sulu 
veya nuks tipindedir. 

(x) Palgrave, K.C., 1988-Trecs of Soulhem Africa, fifth impression, Struik publisher, Cape Town. 
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68. COTINUS Adans. - BOY ACI SUMAKLARI, PERUKA <;ALILARI 

<;alt halinde odunsu bitkiler olup, yapraklan yOk s1ral1 sannal dizili~ gösterir, 
tarn kenarhdir. <;i9ek kurulu salk1m tipinde, sanms1 renkli 9i9ekleri poligam veya 
dioiktir. Meyve kücyük, kuru, tek tohumlu, 9arp1k bir yekirdekli sulu meyvedir. 

68.1. Cotinus coggygria Scop. - Boyac1 Sumag1<x), (Sckil 202) 

K1~m yapragm1 döken, 2-3 m. ye kadar boylanabilen, yuvarlak tepeli bir 9ah
d1r. Sade yaprnklan 2-3 cm. uzunlugunda, geni~ yumurta ~eklinde olup, tarn kenarh
d1r. Yapraklann üst yüzü koyu, alt yüzü gri-ye~ildir. <;iyek kurullan terminal bile~ik 
salk1m durumundad1r. Dumura ugram1~ olan baz1 9i9eklerin saplan tüy ~eklinde 
uzamt§ oldugu, birperukay1 and1rd1g1 i9in bu Sumak türüne "Peruka <;ahs1" da de
nilmektedir. <;ekirdekli sulu meyveleri 9arp1k armut bicyimindedir. 

Bu Sumak türünde yapraklar Sepi maddesi bak.lmmdan pek zengin degildir. 
Bununla beraber, gerek yapr.ik gerekse ekstrnkc halinde sepi maddesi olarak kulla
mlabildigi gibi, aym zamanda kuma~lan siyaha boyamak amac1 ile de yararlaml
maktadir. 

Tüooye'nin k1y1 orman bölgelerinde rastlanlf.Akdeniz kty1lannda c;ogunluk
la maki is;erisinde görülür. 

69. RHUS L. 

Kt§m yaprag1m döken veya herdem ye§il 9al1 veya bazan t1rmanc1 ya da agas; 
halinde odunsu bitkilerdir. Sürgünlere ryok s1rah sannal dizilen yapraklar tek tüysü, 
üs;lü veya basittir. Kücyük olan 9i9ekler erselik ya da bir cinslidir. <;ek:irdekli sulu 
meyve kiire §eklinde veya bas1kur. 

69 .1. Rhus coriaria L. - Derici Sumagt <x>, (Sckil 202) 

2-3 m. ye kadar boylanabilen, herdem ye§il bir cyahd1r. Bu türün Boyac1 
Sumag1'ndan aynlan en belirgin özelligi yapraklannm 9-15 yaprak91ktan olu~an 
tüysü yaprak olmas1d1r. Yaprakcy1klar 3-5 cm. uzunlugunda olup, kenarlan kaba di§-

(x) Bozkurt, Y.-F. Yalnnk-M. Öl..dönmcz, 1982 - Tilrkiyc'de Orman Yan Ürünlcri, t.ü. Orman Fa

kültesi Yaymlan. i.ü. Yaym No: 2845, 0 .F. Yaym No : 302, tstanbul 
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Ji ve her iki yüzü de tüylüdür. <;i~er teker teker degil, terminal veya yan durumlu 
salk1m halinde kurullar olu~tururlar. <;ekirdekli sulu meyveleri 4-6 mm. yapmda, 

yandan bas1k, küremsi ~ekilde olup, k1rm1z1 renkte ve buruk, e~i lezzetlidir. 

Bu Sumak türünün yapraklannda % 20 oramnda tanen ve gallik asit bulun

maktad1r. Bu nedenJe Derici Sumag1 özellikle ay1k renk derilerin sepilenmesinde 

kullamlmaktad1r. Aynca ek§i ve buruk lezzetinden dolay1 meyveleri kurutulup, 

ögütüldükten sonra bir ye~it baharat olarak kebaplarda kullamlmaktad1r. 

Ülkemizde en yaygm olarak b~ta Bau ve Güney Anadolu olmak üzere Kara

deniz ve Mam1ara k1y1lannda, tek tek veya toplu halde bulunur. 

ACERACEAE(x) 

Tüm ömekleri boylu ve k1sa agay halinde odunsu bitkilerdir. Sürgünlere kar

§thkh dizilmi~ olan yapraklar yogunlukla loplu, baz1lannda sade veya tüysüdür. Tö
murcuklar ytplak veya pulludur. <;iyekler erselik veya körelme sonucu bir cinsli bir 
evcikli, ender olarak iki evciklidir.<;iyek kurullan salk1m, bile§ik salk1m, yalanc1 

§emsiye veya demet halinde olabilir. <;anak ve tay 4-5'er paryall veya yoktur. Eta

minler tay yaprak say1smm iki kau veya daha az, yogunlukla 8 adettir. Etarninleri 

üzerinde ta~1yan bir disk bulunur veya yoktur. Ovaryum alt durumlu, 2 gözlü ve her 

gözde 2 tohum taslag1 bulunur. Meyve kanath iki nuksa aynhr. Kanat meyvenin bir 
tarafmda bulunur, veya meyveyi tamamen sarm1~ durumdad1r. 

Bu fan1ilyanm Acer ve Dipteronia adlannda iki cinsi vard1r. 

70. ACER L. - AK<;AAGA<;LAR, (1'ckil 203) 

<;ogunlukla k1~m yaprag1ru döken boylu veya losa boylu agaylardir. Sürgün

lerde ka~1hkh olarak yer alan tomurcuklar pulludur. Uzun veya k1sa saph yapraklar 

sade, loplu veya tüysüdür. Bazi türlerinde yaprak sap1 kopanld1gnxla beyaz bir s1VI 
(latex) ytkar.<;iyekler erselik, bir cinsli, ender olarak iki cinslidir. <;iyek kurullan 
salk1m, bile~ik salk1m, yalanc1 §emsiye veya demet halinde bulunur. hci, ender ola

rak üy veya daha fazla paryaya aynlan uzun kanath nuks meyvelere sahiptir. 

(x) Yaltmk, F .• 1971-Yerli Ak~agru;: (Acer L.) türleri üzerinde rruorfolojik ve anatomik ~tmna
lar, 1.ü. Orman Fakültesi Yaymlan, i.ü. Yanm No: 1661, O.F. Yaym No: 179, isianbul 
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Diri odun beyaz veya pembemsi-beyaz renk:te olup, öz oduna oranla dard1r. 
Özodunu aytk k1rmmms1-kahve rengindedir. Odunu sert, tarn kuru özgül agirltklan 
0.62-0.68 gr/cm3 tür. Ytlhk halka smm, kalm zarlt libriform lifleri dolay1s1yla daha 
koyu ve kesik bir hat olu~turur, belirgindir. Düzgün, aras1ra dalgah liflidir. Mobilya 
endüstrisinde aranan 'Ku~gözü' ~ekillerine sahiptir. Küyük dagm1k traheli gruptan
d1r. Traheler ytlhk halka iyersinde yeknesak dag1lrm~ttr. Öz 1~mlan iki tip geni~likte 
görülür. Geni~ öz1~mlan ytplak gözle bile görülebilirken, dar olanlar lupla bile güy
lükle farkedilir. 

Kanada'da yeti~en Acer saccharum ve Japonya'da yayth~ gösteren Acer 
mono var. mayrii'nin özsuyundan elde edilen Akyaagay ~urubu veya ~ekeri g1da 
sanayiinde kullamlan önemli bir üründür. Bazt türlerinin yaprak saplannm kopanl
mas1 sonucu salg1lanan süt geryek bir latex'dir ve bile~iminde kauyuk bulunur. 

Acer cinsinin Türkiye'de dogal yeti~en 9 türü vardtr: A. trautvetteri, A. cap
padocicum, A. platanoides, A. campestre, A. divergens A. monspessulanum, A. 
sempervirens, A. hyrcanum, A. tataricum. 

70.1. Ac er trautvetteri Medw. - Kaym Gövdeli Akyaagay, (Sckil 204) 

Gövde kabugu yatlakstz ve pürüzsüz olan, 15-25 m. boyunda agaylardtr. 
Yaprak sap1 kopanlmca süt ytkrnaz. Ayas1 5 loplu olup, loplar ktsa damla uylu, yu
murta biyimindedir ve kenarlan kaba di~li lopyuklara aynlmt~ttr. <;iyek kurullan 
dik durur. Tomurcuk pullan kmntztmtrak-kahve renklidir. Meyve yumuna biyi
minde veya kanat tarafma dogru yekik bademi andmr. Kanatlar arasmda en fazla 80 
derecelik ayt vardt r. 

Diri odun rengi pembemsi-beyaz veya aytk kahve rengidir. Boyuna kesitte 
özt~mlan levhac1klan parlak, koyu-k1z1l kahve renginde olup, odun sathmda belir
gin olarak göze s;arparlar.Enine kesitte traheler ancak lupla farkedilir. 

Türkiye'de Kuzey Anadolu, Dogu Trakya'da yayth~ gösteren bir türdür. 

70.2. Acer platanoides L. - <;mar Yapraklt Akyaagay, (Sckil 205) 

20-25 m. boyunda, gövde kabugu boyuna yatlak11 olan agaylard1r. Yaprak sa
pt kopanldtgmda süt salg1lar. Ayas1 5 loplu olup, herbir lop uylan birdenbire sivri
len lopyuklara aynlm1~t1r. Meyve yanlardan kuvvetlice bas1lm1~, yanm elipsoid ~e
kildedir, kanatlar arasmda 130-170 derecelik bir geni~ ay1 vardir. 
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~kil 203 : Akryaagarylarda yaprak ~kil
leri ile meyve vc tohum 
özellikleri. 

Akryaagarylarda yaprak ~e
killcri : 

1- carpinifolium, 2- sikki
mense, 3- tataricum, 4-
pennsylvanicum, 5- laevi
gatum, 6- momspessula-
num, 7- syriacum, 8-9-
sempervirens, 10- obtusa
tum, 11- campestre, 12-
platanoides, 13- cappado
cicum, 14- japonicum, 16-
heldreichii, 17- saccari
num ( dasycarpum), 18-
californicum, 19- negun
do. 

(Schneider'den degiftirikrek) 

A. platanoides'in I. k1sm1 
meyvesi (merikarp), Il-III
tohum, IV- embriyo, V
c;:imlenen meyve. 

(Troll, W. 1964) 
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$ckil 204: !leer truutvetteri- Kaym Gövdcli 

Akyaaga~ tilründc yaprak, kabuk 
vc mcyvc kurulu (yukan dik du
rur). 

(Foto: F. Yalt1nk, 1968) 
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Diri odun ay1k kmrnz1mtrak-beyaz, özodun daha koyu renklidir. Öz1~mlan 
teget kesitte lupla küvük yizikvikler halinde görülür. 

Türkiye'de Kuzey, Bau ve Güney Anadolu'da daha az olarak da Trakya'da gö-

rülür. 

70.3. Acer mon.spessu/anum L.-Frans1z Akvaagac1, (Sckil 206) 

15 m.ye kadar boylanabilen bu agacm yapraklan genellikle kenarlan tarn 
olan üv loplu olup, sap1 kopanhnca süt vikmaz. Meyve yanlardan bas1k, küre bivi
mindedir. Kanatlar arasmda 40-85 derecelik dar bir ayl vard1r. 

Diri odun ay1k pembernsi-beyaz, özodun daha koyu pembemsi beyaz ya da 
ay1k kahve rengindedir.Enine kesitte traheler lupla bile zor farkedilir. Odunu parlak 
degildir. Odunu ka~1k, tar.ik, biblo gibi hediyelik e~yalann yap1rnmda kullamlmak

tad1r. 

En geni~ yay1l1~1m Akdeniz Bölgesinde yapar. 

70.4. Acer pseudoplatanus L.- Dag Akyaagac1, (Sckil 205) 

15-25 m. boyunda, gövde kabugu vatlakh olan agaylard1r. Tomurcuk pullan 
zeytini ye~il renkli, kenarlan esmer renkli sünneüdir. Yapraklar k1sa damla uylu 
olan 5 Jop ta~1r, bu loplar da kenarlan kaba di~li lopyuklara aynlm1~t1r. Yaprak sap1 
kopanhnca süt yikrnaz. yiyek kurullan a~ag1ya dogru sarkar. Meyve küresel (nohut 
gibi) olup, kanatlar aralannda dar ay1 vard1r. 

Diri odun ay1k sanms1 beyaz renklidir. Öz1~mlan )'.Ok belirgin, parlaktir. Bo
yuna kesit atlas gibi parlakur. Traheler igne yizikleri gibi bariz olarak farkedilir. 
Kesme ve soyma kaplama levha olarak, özellikle enine dalgah görünü~te olan kap
lama levhalar mabilya endüstrisinde, parke yap1mmda, müzik aletlerinde kemarnn 
alt tablasmm yap1mmda, makara, flrya sap1, g1da maddesi ambalaj kaplan üretimin
de kullamlmakrad1r. 

Türkiye'de dogal olarak yeti~mez. 

70.5. Acer saccharum Marsh. - ~eker Akyaagac1-Kanada Akyagac1 

40 m. ye kadarboylanabilen, gövde kabugu yatlakh olan agaylard1r. Yaprak
lar 3-5 loplu, loplar damla uylu, kenan kaba olarak di~lidir. 
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Kanada ve Kuzey Amerika'nm dogusunda yeti~en ve Kanada bayragma 
amblem olan Acer saccharuniun özsuyundan Ak9aaga9 ~urubu elde edilir. ilkba
har b~t veya k1~ sonunda agacm gövdesinde a91lan deliklerden stzan özsuyu kaplar
da toplanarak, kaynat1hr, suyu u9urulur. Geriye ~kerli bir s1v1 kahr. Yaptlan ara~ur
malar göstenni~tir ki, bir sezon iyerisinde bir tek ~ker Ak9aagac1 25-75 litre özsuyu 
verir ve bu suda ~eker oram % 0.5-10.0 arasmdadtr. 128 litre özsuyundan 4 litre ~u
rup veya 3.2 kg ~ker elde edilmektedir. Diger bazt Ak9aga9 türlerinin özsulannda 
da belirli oranlarda ~eker bulunmaktadtr. 

Aynca bu türün odunundan müzik aletleri, piyano ve yayh müzik aletleri ya
ptmmda yararlantltr. 

70.6. Acer cappadocicum Gleditsch, (Sckil 207) 

20 m. boylannda olan bu agacm yapraklan 5-7 lopludur. Loplar tarn kenarh 
ve sivri u9ludur. Üst yüzü purlak ye~ildir. Yaprak sapt uzunlugu 10 cm. kadardtr. <;i-
9ekleri soluk san renkJi olup kü<yüktür. Meyve kanatlan arasmda geni~ a91 vardtr. 
Türkiye'de Kuzeydogu Anadolu'da Giresun, Trabzon, Rize dolaylannda yay11t~ 
gösterir. 

BUXACEAE 

Herdem ye~l agay veya <yalt halinde odunsu bitkilerdir. Yapraklar sürgünlere 
ka~1hkh veya alma~h olarak dizilmi~ olup, deri gibi sert ve tarn kenarhd1r. Genel
likle monoiktir, yi<yekleri küyüktür. Meyve tipi kapsüldür. 

71. BUXUS L.-SiMSiRLER 

Sürgünlere ka~thkh dizilmi~ olan yapraklar tarn kenarlt, deri gibi sert, k1sa 
saplt ve zehirlidir. Alt yüzünde damarlar <yok s1kt1r. Monoik olup, 9iyekleri demetler 
halindedir.Alt k1s1mda yer alanlar erkek, üst tarafta bulunanlar ise di~i <yi<yeklerdir. 

Türkiye'deB. sempervirens veB. balearica türleri dogal olarak yeti~mekte-
dir. 

71.1. Buxus sempervirens L. - Adi ~im~ir, ($ekil 208) 

12 m. ye kadar boylanabilen bir aga9 veya 1-2 m. boyunda 9ahlard1r. Gen9 
sürgünleri 4 kö~elidir. Eliptik-yumurta ~eklinde olan yapraklar 1.5-3.5 x 0.5-1.5 
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ides- <;1-~kil 205 : Acer plalanak~ Akyaa-
nar yapr i 

gar,: (üSlle); ve Acer 
pseudoplatanus

Dag Akr,:aagac1 (alt
taki; 9i9ek kuru_lu 
salkrrn halinde ~g1-
ya sarkar). 
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~ckil 206: /\cer monspes
sulanum
Frans1z J\kc;:aa
g ac1, mcyvc 
kurulunu ta~t
yan yaprakh 
sürgün parc;:a~1; 
c;:ogunlugu ka
~1kc;:1hkla gcyi
ncn ßadcmli 
köyü (J\kscki); 
ßademli kö
yündc bu agay 
türüntin odu
nundan yapilan 
ka~1klar ve ba
s it el alctlcri. 

(Foto: F. Yalt1r1k, 1968) 



/1ckil 207 : Ak~1agac,; (!leer cappadocuwn) 1xlun11nda L' 11 111c ve h< l\ una lo:).',l'i•.1·1 kt 'ilkr ( x 120); ~,. 
ker Akr,:aagacinda (/\ cer .w ccharuml " K 1h~o1.U " td;„ll iru ; mi.11.1k .11..:Ll.:nnin. kemarnn 
sm ve yan whtalan Ak(aa ~,at;: 'da nd1r. 
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~ekil 208: Buxus sempervirens L. (~im~ir) A- Yaprak.h vc yiyck.li dalm genel görilnü~; B, D~i r,:ir,:ck; 
C- Di~i i;ir,:ek diyagranu; 0 - Erkek yii,:ek; E- Erkck i;:ir,:ck diyagrarm; fo- Ay1!m~ meyvc: G
Tohwndan boyuna kesit. (Yakar-Aydm) 
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cm. boyutlannda olup, üst yüzü koyu ye~il, alt yüzü soluk sanms1-y~il renklid.ir.<;i
yek demetleri yakla~1k 5 mm. yapmdad1r. 7-8 mm. olan kapsül meyvede stilus 2-3 

mm. dir. 

<;ok sert ve agir odunlan vardir. K~1k, tarak, biblo gibi hediyelik e~ya yap1-
mmda kullamhr. Ticarette kilo ile sat1hr. 

Türkiye'de Kuzey Anadolu'da yaygm, Güneyde ise lokal olarak yay1h~ gös-

terir. 

RHAMNACEAE 
Genellikle dikenli, agay veya yahlar, bazan tmnamc1, ender olarak da otsu 

bitkilerdir. <;ok SJrah sannal, enderolarnk ka~1hkh dizili~ gösteren yapraklar basit
tir. <;iyekler bir veya iki cinsli, küyük, genellikle ye~ilimsi veya beyaz1ms1 renkli 
olup, simoz veya salk1m halindeki kurullarda toplamrlar. Meyve yekirdekli sulu ya 
da kapsül tipindedir. 

72. RHAMNUS L. - CEHRiLER<x) 

Birisi herdem y~il olmak üzere, Türkiye'de 22 türü dogal olarak yeti~ir. 0.5-4 
m. boylanan, dikenli ya da dikensiz yahlard1r. Yaprak dizili~i yok s1rah sarmal veya 

ka~1hkhdir. <;iyekler 4-5 paryalt olup, dikkati yekmezler ve rasemoz ya da demet
ler halindeki yiyek kurullannda yer ahrlar. Meyve yek.irdekli sulu tipindedir. 

Rhamnus petiolaris Boiss. (Saph Cehri)'den özellikle Birinci Dünya Sava~1 
öncesinde boyac1hkta yararlamlm1~t1r. Rhamnus catharticus L. (Akdiken)un mey
veleri "Fructus Rhamni Catharticae TK" ad1 ile Türk kodeksine girmi~ olup, müshil 
olarak kullamlmaktadir. Aym ~ekilde gövde ve dal kabuklan "Cortex Frangulae" 
ad1 ile müshil olarak degerlendirilen bir diger tür de Frangula alnus Miller (Barut 
agac1) dur. Eskiden odunun kömüründen kara barut yap1mmda da yararlamld1g1 
is;in, bu türe "Barut Agac1" ad1 verilmi~tir. 

72.1. Rhamnus petiolaris Boiss. - SaplI Cehri, (~ckit 209) 

3 m. ye kadar boylanabilen, dal dikenine degi~mi~ sürgünleri yogunlukla kar
~1llkh, ender olarak alma~II olan, dagm1k tepeli bir yaild1r. Yapraklar 2_5-5 cm. 

(x) ßo1.kun, Y.-F. YalLmk-M. Özdöruncz, 1982- Türkiyc'dc Onnan Yan Üriinlcri, i.ü. Orman Fa
lcüllcsi Yaymlan, i.ü. Yaym No: 2845, O.F. Yaym No: 302, isLanbul. 
Yaltmk, r., 1967- Thc GcnusRhamnus L., in Davis' Flora ofTurkcy and Lhe East Aegean Is
lands, vol. II, p. 526-541, Edinburgh. 
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uzunlugunda, elips bi<;:iminde, kenarlan ince di~li olup, her iki yüzü de tüysüzdür. 

Meyvesi 6-7 mm. i;:apmda ve küre bi<;:iminde olup, olgunla~ugmda koyu siyah renk 

altr. 

Temmuz ayrndan itibaren olgunla~maya ba~layan meyvelerinin rengi Eylül 

aymda koyu siyaha dönü~ür. Ancak meyvelerin olgunla~madan önce, ye~il halde 

iken toplanmast ve iyi bir ~ekilde kurutulmas1 gerekmektedir. Bu meyvelerden elde 

edilen boya ekstraktlan yünlü , özellikle pamuklu kuma~lann san veya sanya yakm 

renklerde boyanmasmda, ressamlann kulland1klan boyalann san renklerinin ekle 

edilmesinde, san lake boyalann yap1Imasmda, son y11larda margarinlere renk veri 1-
mesinde kullarnlmaktadtr. Ancak sentetik boyalann yayg1n hale gelmesi ile kuma~ 

boyanmasmdak.i kullanrmmda bir gerileme görülmektedir. 

Saplt Cehri ülkemizde ii;: ve Güneydogu Anadolu'da yay1I1~ gösterrnektedir. 

72.2. Rhamnus cat/zartic:us L. -Akdiken, (Sckil 210) 

2-6 m. boyunda <;alt veya kü<;ük aga<;lard1r. Sürgünleri grimsi-ye~il veya kah

verenkli olup ka~lltklt olarak yer al1rlar. Geni~ eliptik-oval ~ekilli olan yapraklan 

2..5-Sx 1.5-2.5 cm. boyutlanm.la, küt veya sivrimsi u<;ludur. Her iki yüzü de <;tplak ya 

da alt yüzü biraz tüylüdür. Her bir yarnnda damar say1s1 3-S'tir. Yaprak sap1 uzunlu

gu 8-22 mm.dir. Meyve siyah renkli olup, 6-8 mm. <;:apmdad1r. 

Kastamonu, Amasya, Samsun, Trabzon ve Kars'ta dogal olarak yay1h~ gös

termektedi r. 

TILIACEAE 

Aga<; ve <;alt ya da otsu bitkileri i<;eren familyad1r. Sürgünlerc alma~l1 dizil 

mi~ olan yapraklar basittir. <;ii;:ekler erselik olup, aktinomorftur. Meyve tipi nuks 

veya kapsüldür. 

73. TILIA L. - IHLAMURLAR <x> 

Ki~m yapragmt döken agai;:lard1r. Saph, tabanr <;:arp1k, yürek ~eklinde veya 

kesik ve kenan testere di~li olan yapraklan sürgünlere alma~lt olarak dizili~ gösterir. 

<;i<;ekler sanms1-beyaz renkli, kokuludur. Simoz <yi<;:ek kurulunu, uzun, yapraks1 bir 

brahte t~1r. Sepal ve petal say1s1 5'dir ve serbesttirler. Meyve üzerinde 3 veya 5 adet 

ry1kmt1s1 (omurga veya pervaz1) olan, tüyl.ü bir nukstur. 

(x) Yaltmk , F., 1967- The Genus Tilia L., in Davis ' Flora of Turkey and thc Easl /\egean lslands. 
Vol. II , p. 421-424, E<linhurgh. 
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Frangu/a Ainus 

!;ckil 209: S;iph \L·lm (Rhamnus; petiolarü) vc Ranll agac1 (Frangula a/nus) 
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~ckil 210 : J\k<likcn'in (Rhamnus cathart1cus L.) mcyvc 1..1~1yan sUr~ünlcr i . 
(Foto : ,J • • h1kusc, Polonya) 
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Diri ve öz odun arasmda renk farkt yoktur. Odunu beyaz1ms1 ile sanmst, ba

zan ktITTltz1ms1 veya a<;:tk kahverengimsi tondadtr. Odunu tomac1ltk, oymac1!1kta, 

an kovan1 iskeleti, ~apka kaltplan, rnüzik aletlerinde rezonans tablas1, piyano, harp, 

oyuncak, yass1 f1r<;:a saplan, bobin, makara, kesrne kaplama levha, arnbal~tj ta.la~1. <;i

zim masalan, modeller, protez yaptrnmda kullarnltr (~ck il 211). 

~--' 
.. - · ·· · ·· ·~,~~- \\ ._\/" ~ . 
. ~.(, .~ 

/ .. -~ ·,1- t \~ „. · ... ~ . 
1 • ' 

.,., . 7- .·, \ (\' ' 

/·· .. ~ Ä"" „.::-t· 

~ ......... p ~ ~KI\'- r ~ ~ 'wfA, 
-

~ ~ f"{y.~ W'~ 
„ 

PA. 
IK - "J. 

"" ~K ~ ~ )ii > ' 
~~ 

i.L..l~ V . 
rJ\. 

"~J/' 
~ 

'\. ..... 1 
{ ..P ~ 1-l 

~ ~ "' - ~ ·, 
~ ... - .t- w.-~ ._ ~ 

~ 

-~. 
~ 

G 

„ ~ 

! &-< ~ ~ ::::: ~ 
I - ~ r ~~ 

~ ::. ~ 
l ... J ~ - -..; 1 ~ 

~ ... 
~ r1 

Sckil 21 l : Y<v. 1hlamurn (Tilia platyphyllos)'nun \i\..:k kurullanm t.1.~1yan yapraJ...h sürgünü ''c odw1 
cninc k..:~ili (x 100). 

Türkiye'de T. arxentea, T.ruhra subsp. caucasia, T. platyphyllos türleri do

gal olarak yeri~ir. 

73. 1. Tilia argentea Desf. - Gümü~i lhlamur 

40 m. ye kadar boylanan aga<;lan.ltr.Gen<; sürgünleri tüylüdür. Geni~ olarak 

yurnurta ~eklinde olan yapraklan 7- 13 x 5.5-10 cm. boyutlannda o!up ucu birdenbi

re sivrilir, kenan testen::' di~lidir. Ayan1n üst yüzü c;:1plak, alt yüzü tamarnen beya

z1ms1 y1ld1z tüylüdür; 4.5-6 cm. uzunlugunda olan yaprak sap1 da tüylüdür. Simoz 
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9iiyek kurulu 7-10 adet vi<;ek ta§tr, sark1k olarak durur; brahte tüylüdür. Meyve 
omurgah ve sigilli olup, olgunla~tigmda odunsu bir yap1 kazamr. 

Türkiye'de yaygm olarak yeti§tigi yer Marmara Bölgesidir. 

73.2. Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Rupr.) - Kafkas Ihlamuru 

40 m. ye kadar boylanabilen bu agacm geniy sürgünleri ytplak ve parlakt1r. 5-
10(-12) x 4-11 cm. boyutlanndak.i yapraklannm tepesi damla uiylu olup, kenarlan 
ktliy1kh testere di~lidir. Ayanm üst yüzü ay1k ye~il renklidir, alt yüzde yer alan damar 
koltuklanndaki tüyler d1~inda her iki yüzü de y1plakt1r. Sap1 3-4 cm. uzunlugunda, 
tüysüzdür. Simoz vivek kurulunda 2-3(-6) adet vivek yer ahr, sark1k degildir; brahte 
y1plakt1r. 7-9 mm . olan meyvesi hafif omurgalid1r ve kolayca kmhr. 

Türkiye'de Kuzey Anadolu bölgesinde dogal olarak yay1h~ gösterir. 

73.3. Tifia platyphyllos Scop. - Yaz Ihlamuru, Büyük Yaprakh 
Ihlamur, (~ckil 211) 

40 m. ye kadar boy yapar. Gen<( sürgünleri tüylüdür. Yapraklar geni~ olarak 
yumLOrta ~eklinde, 6- t 2x6-I 1 cm. boyutlannda olup, ucu birdenbire sivrilir, kenan 
testere di~li<lir. Ayamn üst yüzü k1sa tüylü veya iy1plak, soluk ye~il renkli olan alt yü

zü damar koltuldannda kümeler halinde ve tüm yüzeyinde basit olan tüyler ta~lf. 
Yaprak sap1 3-5 cm. uzunlugunda ve tüylü<lür. Simoz <(ii;:ek kurulu genellikle 3-5 
adet <(iryek taw, sark1k durur: brahte <(•plakt1r. Meyve 7-9 mm., belirgin olarak 3-5 
omurgah olup, olgunla§t1g1 zaman odunsu yap1ya dönü§mesi nedeniyle kolay kinl
maz. 

Türkiye'de Trabzon, <;anakkale ve Isparta'da dogal olarak yay1h§ gösterir. 

MYRTACEAE 

Bu familyanm 90 cinsi ve bu cinslerin de tropik ve subtropik bölgelerde ya
y1Im1§ 3000'den fazla türü vardtr. Herdem ye§il iyah veya iyok boylu agaiylard1r; pek 
az1 yazm yaprak dökerler. Aromatik bitkilerdir. <;e§itli dokulannda, ömegin yap
rak, tomurcuk, iyiiyek, gen<; gövde ve sürgünleri ile kabuklannda ~izo-lisigen (schi
zo-ly~igenous) veya lisigen eterik yag bezeleri bulunur. Özellikle yapraklar keskin 
kokuludur. 
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Yapraklann sürgünler üzerindeki dizili§i iyogunlukla ka~1hkh veya baz1 tak
sonlannda ise alma§hd1r. <;ivekler erselik ve aktinomorftur, yaprak koltuklannda 
teker teker bulunurlar veya yan durumlu olarak §emsiye, yalanc1 ~emsiye ya da sal
ktm tipi 9iiyek kuruIJan olu§tururlar. <;iiyeklerinde iyanak ve taiy yaprak 4-5 paryal1-
d1r; etaminler bol say1dad1r, bunlar bazan taiy yapraklann ka~1sma gelecek biiyimde 
demetler halinde gruplamrlar.Ovaryum vukurla~an iyiiyek tablas1 ile kayna§mt~tlr, 
alt durumludur veya yiiyek tabla<>t iyukurlugu iyerisine gömülmü~ durumdadtr. Mey
veleri iyogunlukla üzümsü veya kapsüldür; ender olarak da 9ekirdekli sulu veya 
nukstur. 

Myrtaceae familyast, meyvelerinin üzümsü veya iyekirdekli sulu ya da kuru 
(kapsül veya nuks) olmasma göre iki alt familyaya aynltr. Bunlardan birincisi 
Myrcoideae; ikincisi, yani meyveleri kuru olan taksonlann baglt oldugu alt familya 
ise Leptospermoideae'dir. Familyanm önemli cinsleri Myrcus L. ve Eucalyptus 

L'Herit'dir. 

74. EUCALYPTUS L'HERIT -ÖKALiPTUSLAR 

Herdem ye~il agay, ender olarak da vok gövdeli, yalt görünümünde odunsu 
bitkilerdir. Bazi taksontan ise yazm yaprak dökerler. Elveri~li, yagt~ alan sahil böl
gelerinde boylan 80-90 m. ye ul~an, dev agaiylar halincte<x); halbulci kurnk, tepelik 
yerlerde dag1mk, kalm dallt, bodur agaylar olarak görülürler. 

Gövdelerin ve kalm dallann kabuklan, türlere göre farkltd1r; ömegin bazt tür
Jerde büyük levhalar halinde kavlar veya küiyük pulludur; digerlerinde ise uzunla
masma iyatlakh, ince §erit halinde lifli veya düzdür. Gen9 fidanlarda yapraklar kar
~11tklt, sapstz, oval, tarn kenarh, ay1k ye~il renkli ve üzeri beyaztmtrak bir mum taba
kast ile örtülüdür. Ya~lt fertlerde ise yaprak dizilj§i alma§lt olup, uzun saph lamina 
orak ~eklinde, derimsi ve koyu ye~il renklidir. Orta damardan ba~ka, yapragm ke
narlanm takip eden 2 damar daha bulunur. Ökaliptuslann karakteristik özeUiklerin
den birisi, toprak altmda ve kökün üst k1s1mlarmda "odunsu yumrulan" (lignotu

bers) ta~1mas1d1r. Bu §i~kinlikler bir taraftan g1da depo ederler, diger taraftan ye
dek tomurcuklan ta~1rlar. Mor renkli olan ve Haziran-Temmuz aylannda a<;an yi
<;ekleri erseliktir; <;i<;ek tablasmm ucunda <;anak dumura ugram1§ttr. Ta<; yapraklar 

(x) BugUne kadar saplarum~ en boylu Ökaliptus agac1 132 m. hoyu ilc Avustralya'run güncyindcki 

Victoria Eyalct ormanlarmda yeti~cn E. reggans türünc aittir; 1872 y1lmda dcvrilmi~Lir. Ayru 

Eyaletle 114, 104, 99, 98 m. boylannda agae<lann mcvcudiycli saptann11~L1r, (Pcnfold, A.R. and 

J.L. Willis, 1961 - ThcEucalyptus, Leonard Hell Limitcd, London). 
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kapak ~eklinde birle~mi~lerdir, "Operkulum" veya "Kaliptra" adm1 altr. <;is;eklen

me s1rasmda bu kapak tümüyle dü~er. Ovaryum s;ukurla~m1~. s;iyek tablas1 ile k1s

men veya tamamen kayna~rn1~t1r. <;ok say1da etamin i;ii;ek tablasmm kenannda, s;e

pe yevre yer alm1~ur, filarnentleri uzundur. Ovaryumun üst k1smmda, srilusa yakm 

yerde, birtak1m hücreler nektar salg!larlar. Meyve odunla~m1~ bir kapsüldür; üst ta

rafmdan, 3,4 veya 5 kapak (valt) ile ay1ltr. Kapsül meyvelerin ~ekli taksonlara göre 

degi~iklik gösterir ve bu farkl1hklar aymmda yük önemli diagnostik özellik olarak 

kullamlmaktad1r. 

Odunlan s;ok ag1r, s;ok sert ve dayarnkhd1r. <;ok s;e~itli amavlar ii;in kullant

hr. Ömegin, bina in~aatlannda, demir yolu traversleri, maden diregi, köprü, kag1t 

kontrplak, kaplama, mobilya, sand1k, tornac1hk, zirai aletler, araba kasalan ve k1-

s1mlan, müzik aletleri, spor malzemeleri, sandal ve takalann yap1m1 gibi. Diri ve öz 

odun belirgindir. Diri odun yogunlukla ar;1k renkli veya renksizdir. Öz odun ise ko

yu k1m1z1, kinmz1-pembe-gri-a<;1k kahve rengi-koyu kahve rengi-sanms1 beyaz 

renklidir. Koyu renkler odundaki trnhe ve litlerinin "Kino revinesi" ve tanen ile do

lu olmasindan ileri gelmektedir. Yapraklanndan i;ok miktarda Cineol (Eucalypto[) 

ta~1yan, antiparazirer ve itlrJr yollan antiseptigi, öksürük giderici olarak kullamlan 

bir us:ucu yag (Oleum Eucalyp1i) elde edilmektedir. 

Avustralya k1tasmda bu cinsin 500'denfJzla türü ve yakla~1k 150 varyetesi 

dogal olarak yeti~mektedir. <;e~itli kullamm yerlerine hizmet eden odunlan, yap

rnklanndan ekle edilen yag1, bi~ok türlerinin gayet h1zh büyümesi ve kuvvetli sür

gün verme özelligi, o<lunlanndan elde edilen konsantre tanen, y.i<;eklerinin anc1l1k 

bak1mmdan degerli olu~u Ökaliptus'lann ana vatanlan d1~mda büyük öl<;üde yeti~ti
rilmelerinin nedenlerini olu~tunnaktad1r. Tropik ve subtropiklerde snma nedeni 

olan sivri-sineklerin üremesi de etkisi olan batakhklann kurutulmasinda dikilen 

Ökaliptus aga<;:lannm hizmeti büyük oldugundan, bu agay.lara halk arasmda "Snma 

agac1" ad1 verilmi~tir. Ülkemize Ökaliprus ilk kez 1885 yllmda, Adana, Mersin de

miryolu istasyonlanna dikilmek üzere, bu yolu yapan Frnns1z ~irketi tarafmdan geti

rilmi~tir. As1l onnan agac1 olarak, Tarsus Karabucak barakhginm kurutulmasmda 

Eucalyptus camaldulensis Dehn. kullamlm1~tir (Sckil 212). Bugün 1000 hektara 

yakla~an verimli bir ormam vardir. 

75. MYRTUS L.- MERSiNLER 

Herdem ye~il <;:all veya kü<;:ük aga<;:lard1r. Yapraklar sürgünlere kar~1hkh di

zilmi~tir, deri gibi sert, üzerleri saydam noktahdir. <;:i<;:ekler tcker teker bulunur; <;:i-
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Sckil 212 : F.ucalptus cama/Julensis- S1una iigaci'mn i;:iyck vc mcyvc kurullanru ta~1yan yaprakh 
sürgünü. 

~;ek tablas1 kadeh veya testi biyimini alm1~ ve ovaryumu tamamen sarm1~ttr. <;anak 
ve tay S'er paryal1d1r. <;ok say1daki etaminler yOk s1rah yevreler halinde dizilmi~tir. 
Filamentler ince, uzun, iplikcik halindedir. Yalanc1 üzümsü meyve yumurta biyi
mindedir. 

<;ogunlugu Güney Amerika'da olmak üzere yakJa~1k 100 kadar türü vard1r. 
Bunlardan yalmz Myrtus communis L. adindaki türü Akdeniz yevresinde, ülkemiz
de Ege ve Akdeniz yörelerinde maki formasyonu iyerisinde yay11Jrn~ur. 

75.1. Myrtus communis L.- Yabani Mersin-Mun 

1-5 m. yüksekliginde, May1s-Temmuz aylannda beyaz renkli yiyek ayan, k1-
~10 yaprag1m dökmeyen, güzel kokulu bir yahd1r. Yapraklar yOk lasa saph ve ka~1-
1Ikhd1 r. Yaprak ayas1 parlak, ay1k ye~il renkli, derimsi, uzuncu oval-lanseolat, sivri 
uylu ve tarn kenarhd1r, 1~1ga tutuldugunda, küyÜk noktac1klar halinde salg1 guddele-
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ri (yag bezeleri) görülür. <;iyekler yaprak koltuklannda, teker teker veya ender ola
rak iki~er iki~er bulunur, uzun sapltd1r. 

<;iyekli dallan ve taze yapraklanndan elde edilen yagdan (Oleum Myrti) 

Myrtol üretilir. Myrtol antiseptik ve koku giderici olarak, aynca parfüm eride ve so
lunum, idrar yollan hastal!klannda kullamhr. 

ERICACEAE 

<;ogu herdem ye~il, yalt halinde odunsu bitkilerdir. Basit, deri gibi sert veya 
igne gibi olan yapraklan, sürgünlere sarmal, ka~1hkh veya yevrel olarak dizilmi~ 

ti r. <;iyekleri erselik aktinomorf veya zigomorftur. Kaliks 4-7 par9ah, petaller 4-7 
adet ve yogunlukla birle~mi~tir. Stamenler petallerin 2 kau kadard1r. Anterlerde her 
teka tepede birer delikle ay1ltr. Ovaryurn alt veya üst durumlu, 5 karpelli olup, 9ok 
say1da tohum tomurcugu raw. Meyve tipi üzürnsü veya kapsüldür. 

76. ERICA L.- SÜPÜRGE <;ALILARI veya FUNDALAR 

Herdem ye~il , yalt halinde odunsu bitkilerdir. igne gibi olan yapraklar sür
günlere yevrel olarak dizilmi~tir. <;iyek kurullan ~emsiye veya rasemoz halindedir. 
<;iyekler 4-5 par9all, aktinomorftur. Sepaller serbest, korolla yan, tüp ~eklindedir. 
Meyve lokolosid kapsül tipindedir. 

Ülkemiz<le E. arborea, E. manipuliflora, E. sicula, E. bocquetii türleri dogal 
olarak yeti~mektedir. 

76. l. Erica arborea L. - Funda-Süpürge <;a1ts1<x) 

Gern;: sürgünleri s;atalh. beyaz tüylerle kaplt olan, 3 m. ye kadar boylanan bir 
9ahd1r. Yapraklan igne yaprak halinde olup, üylü yevrel dizili~ gösterir. Erselik yi-
9ekler sallam halinde kurullar olu~turur. Korolla geni~, küp ~eklindedir; stamenler 
8 adet olup, boylan korollay1 a~maz. Mart-May1s aylannda yiyek aylarlar. Meyve 4 
kapakJa ay1lan kapsüldür. 

Ülkemizin sahil kesimindeki makilik alanlarda geni~ bir yay1h~ gösteren bu 
türün köklerinde fazla miktarda silisyum dioksit (Si(h) bulunrnas1 nedeniyle, ate~e 

(x) ßozkurt, Y.-F. Yaltmk-M . Ö1donmcz, 1982-Türkiyc'dc Onnan Yan Üri.lnleri, i.ü. Orman Fa
kültcsi Yaymlan, i.ü. Yaym No : 2845, O.F. Yaym No: 302, istanbul. 
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dayamkhdir, kolay yanmaz. Bu özelliginden dolay1 pipo ba~hg1 yap1mmda kulla
mlmaktadir. Aynca yiyekli dal us;lan (Herba Ericae) bile~iminde Ericolin isimli 
bir glikosit ta~ir. idrar yollan ta~lanna ka~1, idrar söktürücü olarak dekoksiyonu 
kullaml1r. 

EBENACEAE 

Su gibi özsuyu ve sert odunu olan agas; veya s;all halindeki odunsu bitkilerdir. 
Yapraklar tarn kenarh olur, sürgünlere dizili~leri alma~hd1r. Dioik olan s;i~eklerde 
kaliks 3-6 loplu ve kallc1, korolla 3-7 lopludur. Meyve üzümsü tiptedir. 

77. DlOSPYROS L.- HURMALAR, (Sckil 213) 

K1~m yapragm1 döken veya herdemye~il agas; ya da s;alllard1r. Yapraklar tarn 
kenari1d1r. Dioik olan yiyekler sanms1, k1 rm1Z1ms1 veya beyaz1ms1 renklidir. Di~'i s;i
yekler genellikle tek olarak, erkek yiyekler ise simoz yiyek kurullan halinde bulu
nurlar. Üzürnsü meyve büyük, sulu, 1-10 tohumlu olup, tabanmda genellikle kaliks 
kal1c1d1r. 

77 .1. Diospyros kakt L. - Büyük meyveli Trabzon llurmas1, <Sckil 213) 

K1~m yapragm1 döken, 15 m. boya ula~abilen agas;lardir. Kabuk ya~h gövde
lerde pulludur. Tarn kenarh, eliptik-yumurta ~eklinde olan yaprakJann boyutlan 
18x9 cm. dir, tabam genellikle geni~ olarak kama ~eklindedir. Ayamn üst yüzü koyu 
ye~il, s;1plak ve parlak, alt yüzü ise daha as;1k y~il renkli ve tüylüdür. 1-1.5 cm. uzun
lugundaki yaprak sap1 da tüylüdür. <;:iyekler sanms1-beyaz renkli, erkek yis;ekler 
3'lü gruplar halindedir. Meyve oval-bas1k küre ~eklinde, 5-8 cm. s;apmda, 4-8 oluk
lu, oranj-k1rm1z1 veya parlak san renklidir. 

Türkiye'de özellikle Kuzey Anadolu'da yenilebilen meyveleri nedeni ile kül
türe almm1~t1r. 

77.2. Diospyros Lotus L. - Küs;ük Meyveli Trabzon Hurmas1 

15 m. ye kadar boylanabilen, ki~m yaprag1m döken aga9Jard1r. Ya~lt gövde
lerde kabuk olukludur. Tarn kenarh, eliptik--0val ~ekilli olan yapraklar 14x6 cm. bo
yutlannda olup, tabam geni~ olarak kama ~eklindedir. Ayamn üst yüzü koyu ye~il ve 
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rytplak, alt yüzü grimsi veya mavimsi ye~il renkli, damarlan tüylüdür. Yaprak sapt 

yakla~1k 1.5 cm. dir. Erkek <;iyekler krem rengi-beyaz tüplü ve san veya pembemsi

kmnm lopludur. Di~i <;iryekler saps1z olarak, teker teker bulunur ve kmrnz1ms1-kah

ve rengindedir. Küre ~eklinde olan meyvesi 1.5-2 cm. ryapmda, san veya mavirnsi

siyah renklidir. 

Türkiye'de özellikle Kuzeydogu Anadolu'da dogal olarak görülür. 

77.3. Diospyros ebenus - Seylan Abanozu 

Diri odun sanmtrak beyaz. özodun siyah renkli olup, üzeri ye~ilimsi veya ye

~ilimsi-siyah ~eritlidir. Dag1nik olan traheler ancak lupla görülebilir. Tomac1ltk ve 

oymac1ltkta, dekorasyon i~lerinde, piyano tu~lan, müzik aletleri yap1mmda kulla

mlmaktad1r. 

Seylan ve Dogu Hindistan'da yay11J~ göstermektedir. 

OLEACEAE(x) 

Her iki yan kürenin tropik ve subtropik bölgelerinde dagllm1~ 22 eins ve 

400'den fazla türü ic;eren önemli bir familyad1r. Bu familya ülkemizde 7 cinsle 

(Fonrancsia Labil!., Fraxinus L., Phillyrca L., Osmanthus Lour., Olea L., Li
gustrum L. ve .lasminum L.) tem ·il edilmektedir. O/eaceae taksonlanndan baz!la

n ana ve yan ürünleri (endüstriyel odun, meyve, yag, manna vb.) bak1mmdan <leger 

ta~1maktadirlar. Ömegin maki vejetasyonu i9inde dogal yeti~en Ak ve Kara Delice

ler, tanmsal ekonomimize büyük katk1s1 bulunan yemeklik zeytin ve zeytinyagmm 

elde edildigi kültive zeytinlere ana<;hk etmektedir. Ormanlanm1Ztn asil agarylann

dan sayilan Di~budak taksonlannm odunlan kaplama, mobilya, otomobil ve araba 

sanayiinde, spor aletlerinin yap1mmda kullamlmaktad1r. 

K1~m yaprag1m döken veya herdem ye~il agary veya ryah halinde ocl. ..J l itki

Jerdir. Yapraklannm dizili~i 9ogunlukla ka~1!1klt veya ryevrel, ender o arak da al

ma~l1d1r. Yapraklar tüysü veya sadedir. yiryekler erselik, ender olarak Jir cinslidir. 

<;iryeklerde <;i<;ek partileri 4-5 (-6) paryaltd1r. <;anak <;an bi<;iminde, 9r,g1 nlukla kü

<;ük, ender olarak mevcut degildir. Tary synpecal veya polypetal, end~r olarak yok

tur. Etamin say1s1 2, nadiren 3-S'tir. Filamentlerin dip k1s1mlan tac1 1 tüpü veya tary 

(x) Yaltmk, F., 1978- Türkiyc'dc dogal Oleaceae Taksonlanrun Sistcmatik Re ·izyonu, i.ü. Orman 
Fakültcsi Yaymlan, i.Ü. Yaym o : 2404 , 0 .F. Yaym No : 250, lstanbu .. 
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yapraklar ile kayna~m1~, tac; yapraklan mevcut olmayanlarda ise serbesttir. Ovar

yum üst durumlu, iki gözlüdür. Stilus genellikle k1sa veya yoktur. Stigma kalmla~

m1~, kapitat (ba~r;1k) halindedir. Ovaryumun herbir gözünde r;ogunlukla 2, ender 

olarak 1veya4-10 adet tohum tomurcugu bulunur. Meyve üzümsü, r;ekirdekli sulu, 

kapsül veya samara tipindedir. Tohum 2-4 veya c;ogunlukla 1 tanedir. 

78. FRAXINUS L.- DiSBUDAKLAR(x) 

<;ogunlukla Kuzey Yanm Kürenin Iltman bölgelerinde ve ender olarak subt

ropik ve tropik yerlerde yay1h~ gösteren 65 kadar türü vard1r. Türkiye'de bu cinsin, 

üc; cürü (F. excclsior, F. ornus, F. angustifolia) ve bu türlere ait 7 caksonu dogal ola

rak yeti~mektedi r. 

K1~m yapragtnt döken agar; halindeki odunsu bitkilerdir. Ya~lt agar;lann ka

buklan birkar; türü haric; boyuna r;izgili, c;atlakltdtr veya dikdürtgen bic;iminde pul

lu-c;:atlakl1d1r. Tomurcuklan belirgin ve dt~tan görülen 1-2 c;:ift pulla örtülmü~tür. 

Tomurcuklarda dt~ pullann rengi gent'Ilikle siyah, kahverengi veya boz esmerdir. 

Tek tüysü veya ender olarak bir yaprakr;1ga indirgenmi~ yapraklar sürgünlere c;:o

gunlukla kar~11Ikl1, ender olarak da 3'lü r;evrel dizilmi~lerdir. Tüysü yapraklardaki 

yaprakr;1k say1s1 ve ~ekli bak1mmdan agacm genr;lik evresinde ve olgunluk i;agmda 

c;ogunlukla farkllltk göze r;arpmaktad1r. <;ir;ekler r;ok e~emli, tek evcikli veya iki ev

ciklidir. Teker teker degil, terminal veya yan durumlu (lateral) bile~ik salk1m veya 

basit salk1m hal inde kurullar o~u~tururlar. Meyve 1-2 gözlü, yandan bas1k, uc; klsm1 

dil gibi uzam1~, ufak bir samarad1r. 

Agtr, sert, zor yanlan, ar;1k renkli ve esnek olan odunlanndan mobilya, araba, 

spor arar;lan, kayak yap1mmda yararlanilmaktad1r. Yan ürünlerinden Manna T.K. 

(Kudret Helvas1) Fraxinus ornus (<;ic;ekli Di~budak)un gövdelerinin r;izilmesi so

nucu ar;llan yanklardan akan özsuyunun kurumas1 ile elde edilir. ~eker bak1mmdan 

zengindir, müshil olarak kullantltr. Bir diger yan ürün ise, Fraxinus chinensis 

Roxb. üzerinde ya~ayan parazit "<;in Mum Sinegi" (zar kanat!J bir sinek)'nin salg1la

d1g1 beyaz bir mumdur. <;in'de bu beyaz mum cilä i~lerinde kullamlmakta ve mabet

lerde yaktlmaktadir. Fraxinus excelsior'un yapraklarmm idrar söktürücü ve müshil 

etkisi vard1 r. 

(x) Yalunk, F„ 1978- ·me Genus Fraxinus L., in Davis 'Flora of Turkey and thc cast J\egcan ls

Jands, Vol. VI, p. 147- 154, Edinburgh. 
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78.1. Fraxinus angustifolia Vahl. 

Yeti~me yerine göre 30-32 m. ye kadar boylanabilen bir agaytlr. Gövde kabu
gu boz-esmer renkli, derin yatlaklld1r. Tomurcuklan boz veya koyu kahverenginde
dir. Yapraklar tepe yapraky1g1 hariy 2-5 (-6) yift, saps1z yapraky1k ta~1r. Yaprakytk
lannm kenanndaki di~ say1s1, yan damarlann say1s1 kadar veya daha azd1r. 

Ülkemizde en geni~ yay1h~1 olan Di~budak türüdür. 

78.2. Fraxinus ornus L.- <;ivekli Di~budak, (Sckil 214) 

<;ogunlukla 8-10, bazan da 30 m. ye kadar boylanabilen bir agaytlr. Ya~h 
gövdelerde bile kabuk Kaym gövdesi gibi düzgün ve pürüzsüzdür, yatlamaz, ay1k 
gri renktedir. Tomurcuklan boz veya gri esmer renklidir. Tüysü yapraklannda tepe 
yapraky1g1 haris: 2-4 (-5) yift, saph yapraks:1k vard1r. 

Ülkemizde Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde yay1h~ gösterir. 

78.3. Fraxinus excefsior L.- Avrupa Di~budag1, Adi Di~budak, <Sckil 215) 

30-40 m. ye kadar boylanabilen odunsu bitkilerdir. Gövde kabugu boz esmer 
renkli ve uzunlamasma derin s:at1akhd1r. Tomurcuklar siyah renklidir. Yapraklarda 
tepe yapraks:1g1hariy4-6 (-7) yift, saps1z yaprakytk bulunur. Yapraky1k kenarlann
daki di~ say1s1, yan damarlann say1smdan daha fazlad1r. 

Spor aletJeri, vurucu alet saplan, raket, hokey sopalan, jimnastik aletleri, kri

ket, bilardo sopalan, küyük gemilerin bükme k1s1mlan ile iskelet ve dö~emelerinde, 
masif mobilya, karoseri ve araba tekerlekleri, kontrpalak, dekoratif kaplama levha, 
lambri üretiminde kullamlan degerli odunlan vardir. 

Türkiye'de dogal yay1h~1ru Karadeniz bölgesinde (özellikle Bau Karadeniz) 
yapar. 

VERBENACEAE 

Otsu, odunsu bitkileri kapsayan bir familyad1r. Yapraklar kar~1hkl1, ender 
olarak yevrel veya sarmal dizili~ gösrerir, basit veya bile~ktir. Tarn olan yiyekler ge
neUikle ~'imoz veya salk1m durumunda kurullar olu~tururlar. Meyve yekirdekli sulu 
veya üzümsü meyve tipindedir. 
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Sekil 213: a-h,Diospyro.t virginiana: a, di~i i;:iyek; b, d~i i;:ii;:cgin hoyuna kcsiti, c, iki adct vcrimsi7 
stamcn; d, erkck i;:iyek; c, crkck i;:i«Cgin boyuna kcsiti; f, stamcnlcr; g, mcyvc ta.?•yan dal 
(di~i agaytan); h, tohumlan; i vc j, Diospyros kak.i (Büyük mcyvcli Trabwn Hunnas1): i 
meyvcli dah (di~i agai;:tan almrm~); j, 'Tamopan' kültivanmn mcyvcsi. 

(S.A. Spongberg, 1979*) 

(*) Stcphcn /\ . Spongbcrg, 1979- Notes on Pcrsimmons, Kakis, Date Plurns, and Chapotcs, 
ARNOLD!/\, vol. 39, No. 5, at thc Arnold Arboretum. 
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~d. i l 2 1~ : Fru.x1nu.1 omu.1 : (i~ckli Di~hudak . 
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f-rt1'\nt11r t\1rlr1nr 1 •. 

~l· kil 215: Fmxinus l'Xcrl.\inr L. t\vrnpa Di~hucfag1, /\di Di~huda.k . 
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79. TECTONA 

79.1. Tectona grandis L. -Tik Agact, (Sckil 216) 

45 m. ye kadar boylanabilen, genellikle oluklu veya nayloid gövdeli büyük, 
kt~m yapragtm döken agaylardtr. Gövde kabugu a<;tk kahve renkli ve yatlakl1, pul 
ludur. <;ok büyük, eliptik ~ekilli olan yapraklan sürgünlere ka~thkll olarak dizil
mi~tir. Geny yaprJklan ezildigi zaman k1rm1z11ns1 bir s1v1 salg1lar. Ayanm tepe!>i k1-
sa sivri U<(ludur, deri gibi sert ve kalm olup, üst yüzü ye~il renkli ve pürüzlü, alt yüzü 
a91k ye~il renkli ve yumu~ak tüylüdür. Yaprak saps1z veya k1sa saphd1r. <;ok say1da, 
kü<;ük ve beyaz11ns1 renkli yiyekler salk1m halindeki kurullarda bir araya toplanm1~
lard1r. <;ekirdekli sulu meyvesi aytk kahve renkli, ince tüylüdür. 

Diri odun sanms1-beyaz1ms1 renklidir, öz odunun ilk kesildiginde zeytin ye
~ili olan rengi kurudugunda altm sansma döner. Orta derecede sert, ince tekstürlü ve 
belirgin ytlllk halkalan olan, kesildiginde karakteristik koku veren oduna sahiptir. 
Tik odunu dünyamn en iyi bilinen ve en <legerli odunlanndan birisidir. Mobilya, 
lambri, kontrplak, dekoratif üst yüzey kaplama levhalan, dö~eme, samty, parke, f1-
y1, bah<;e mobilyas1, asitlere dayamklt oldugu iyin kimyasal kaplann, laboratuvar 
masalannm yap1mmda kullamlmaktadtr. Aynca kapt, pencere dogramalannda, 
marangozluk i~lerinde, tomac1ltk, oymac1ltk, dogramac11tkta, gemi in~aatlannda, 
is: dekorasyonda yararlamlmaktad1r. Kabuklanndan san boya elde edilir; Uzak Do
gu'da sepetlerin boyanmasmda kullamltr. 

Güney Asya'da Hindistan'dan Malaya'ya kadar yay11t~ gösterir. 

ZYGOPHYLILACEAE 

Bu familyarnn 27 eins ve bu cinslerin de agas:, yah ve otsu bitkiler olarak, tro
pik ve subtripok bölgelerde yay1l1~ gösteren 200 kadar türü bulunmaktadtr. 

Yapraklar herdemye~il veya yazm ye~ildir; <;ogunlukla ka~tltklt, ender ola
rak da alma~h dizilmi~lerdir; tüysü veya basittir.<;i<;ekler erselik, aktinomorf
tur.<;evre örtüsü 5, ender olarak 4 paryalt veya baz1 taksonlannda yoktur; etamin sa
y1s1 8-10 veya 15'dir; ovaryum üst durumlu olup, 4-5, ender olarak da 2-12 gözlü
dür. Meyve kapsül, üzümsü ya da <;ekirdekli sulu meyve tiplerindedir. 

Familyamn önemli cinslerinden birisi Guaiacum L.'dir. 
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Sckil 216: Tectona xrandis L. A, i,:ir,:ck kurullanm ta~1yan sürgün; R, vc C, i,:ir,:ck; D , meyve (di~ ka
buklu); E vc F mcyvclcr (d1~ kabugu alUUTU~). 

(Englcr-Prantl, 1897)* 

(•) Eglcr, A und Prantl , K. Dic naturlichcn POanzcn familicr, IV. Teil, 3, Abt. Leipzig, 1897. 
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80. GUAIACUM L., <Sckil 217) 

Aorida, Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nm kuzeyindeki onnan
larda veya irili-ufakh adalarda dag1lm1~ 7-8 tür ile temsil edilmektedir. 

Tüysü yapraklan gey dökülür; gelecek ilkbahara kadar agac; üzerinde kalabi
lir, yapraklann kenan tamd1r. Ta<; yapraklar mavi renklidir. 

Bunlardan Guiacum officina/e L. ve G. sanctum L. türlerinin odunlan ve 
odundan elde edilen yag1 (Guajacum yag1) Dünya odun ticaretinde, ttp ve eczacthk
ta kullanllmakta ve aranmaktad1r. Dünya üzerinde ticareti yap1lan en agtr odunlar
dan birisidir, özgülag1rhg1 1.3 gr/cm3 tür. Diri odunlan sanmtrak renkli ve oldukc;a 
dardtr, öz odunlan ise koyu y~ilimtrak-kahve renginde veya siyah renklidir.Öz 
odunlannda % 25 oranmda Guajacum yagt bulunur. Bu yag, ya gövdeden delikler 
ac;1larak veya odun tala~lanmn deniz suyu ile kaynaulmas1 sonucu elde edilir. Buna 
Pelezenk (veya pelesenk) yag1 ad1 veritir. Bu yag 16. yüzy1lda, Avrupa'ya ispanyol
lar tarafmdan getirilrni~tir. Balsam kokulu, koyu renkli bloklar halinde pazarlanir. 
Bir zamanlar t1pta, idrardaki kanm tayininde ay1rac; olarak pelezenk yagmm alkol
deki sulandtnlm1~ c;özelfüi ile hidrojen peroksit kullan1lm1~ttr, kant maviye boyar. 
Eczac1l1kta da idrar söktürücü, laksatif ve bogaz agnlanru hafifletici olarak kullan1l
m1~ur. Odunlan iyerdigi pelezenk yag1 yuvayt devarnh yaglt tutmas1 nedeni ile gemi 
~aftlanna yuva, pamuk ay1rma makinalanna merdane, tanklara parmak.11k, vida, tt
pa, k1skac;, fu-ya sap1 yap1mmda, tomac1hkta ve ekstraku likör esans1 olarak kulla
mlmaktad1r. Aynca bowling oyununun agtr gülleleri bu odundan yap1hr. 

80.1. Guaicum officinale L.- Pelezenk agac1 

Gern~ tepeli, koyu ye~il yapraklt, herdemye~il, gösteri~li, 5-10 m. boyunda 
agac;lardtr. A<;tk kahve rengindeki gövde kabuklan genc;likte düz, kirec; beyaz1 ren
ginde, sigilli olup, daha sonralan ince pullar halinde soyulup, dökülür, gri-kahve 
rengindeki lekeler (damalar) btrak:Ir. 4-6 adet, sapstz ve ka~1hkh dizilrni~ yaprak
c;1ktan olu~an <rift tüysü yapraklan sürgünlere ka~1hkh olarak yer altrlar. 3-5 cm. 
uzunlugunda olan yaprak<rtklar yumunams1 bi9imdedir, uc; k1s1mlan küt veya yu
varlak9adtr, tabant yok c;arp1k, asimetriktir, deri gibi kalmdtr, her iki yüzü de zeytin 
y~li renktedir. Uzun saplt olan biryok 9ic;ek yan durumlu olarak demetler halinde, 
~siye gibi bir arada bulunurlar. Kapsül meyve yandan bas1k, yürek bi<;imindedir, 
olgunl~t1gmda boz-turuncu veya avtk kahve rengine dönü~ür. 
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BURSERACEAE 

81. AUCOUMEA 
81.1. Aucoumea klaineane Pierre 

30-40 m. (ender olarak 60 m.) boy yapan aga9lard1r. Kabugu b~lang19ta a91k 
kül, sonralan k1rmmms1 kül renklidir, düzgündür. 

Diri odun a91k gri, özodun a91k pembemsi kahve rengidir. Dagm1k trahelidir. 
Özellikle mobilyalann i9 k1s1mlannda, üst yüzey kaplama levhalan olarak, kontr
plak, karoser, u9ak, sportif deniz ara9lan, sandtk, puro kutulan, yonga levha yap1-
mmda, käg1t odunu olarak ve binalann i9 k1s1mlarmda kullamhr. 

Bau Afrika'nm önemli bir agac1d1r. Yagmur ormanlannda geni~ yay1h~ gös-
terir. 

BAMBACEAE 

82. OCHROMA 
82.1. Ochroma pyramidale (Cav.) Urban, (Sckil 218) 

15-25 m. boyunda, herdem ye~il olan bu aga9lann gövde kabugu düzgün, 
pembemsi -gri renklidir. Yapraklar yürek ~eklinde, 1~msal damarh olup, kenan ge
nellikle tamd1r; ayanm tepesi k1sa-sivri u9ludur, biraz kalmd1r, üst yüzü ye~il ve 91p
lak, alt yüzü san -ye~il renkli, yild1z tüylüdür. Yaprak sapt uzun, kahn, kmmz1ms1 
renklidir. Büyük tüp-yan ~eklinde, beyaz1ms1 ve ye~ilimsi 9i9eklere sahiptir. Kapsül 
meyve üzerinde 10 kadar oluk veya kö~e vardtr. 5 par9aya aynlarak a91ld1g1 zaman 
i9nide uzun , kahverengi, yumu~ak tüyler görülür. 

Diri odunu1, ekseriyetle sanms1 veya pembemsi , özodunu soluk kahve rengi 
veya hafif k1rm1z1ms1 renklidir. izolasyon malzemesi olarak, her 9e~it soguona tesi
sinde, özellikle buzdolaplarmda, gemiler, vagonlar, u9aklarda ve ses, vibrasyon, 

özellikle elektrige ka~t izolatör olarak kullamhr. Aynca ambalaj malzemesi, mo
del, oyuncak, protez üretiminde, käg1t endüstrisinde kullamlmaktad1r. 

Amerika'da yay11t~ gösterir. 
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~ekil 217 : Guaiacum officinale L. Pelczcnk agac1: \:i<(ek kurullanm ~1yan sUrgiln; yandan bak1k, 
ytirek bi\:imindcki mcyvclcri (lcapsUJ) ~1yan stirgiin. 
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~ckil 218: Ochroma pyramidale- a, U7.llll saph, yürek bic;:imindcki yapragt; b, büyük tüp-ym ~k
lindcki c;:ic;:cgi; c, uzunlamasma oluklu ve kö~eli kapsül mcyvcsi. 
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~ckil 219: Dalbergia melanoxy/on - GUI Agac1. 
(mcün k1sm1 298'inci sayfada). 
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ÖZEL TERiMLERSÖZLÜGÜ 

ADVENTiF SÜRGÜN : Adventif, yani sonradan anzi tomurcuktan geli~en sür

gün. 

ADVENTiF TOMURCUK : Yaralanma sonucunda, aga9 ve 9al1lann kök ve gövde

lerinde baz1 dokulann canh hücrelerinin bölünür duruma ge9erek sonradan 

olu~turduklan tomurcuk (anzi tomurcuk). 

ALMA~LI DiZiLi~ : (Tomurcuk i9in) : Bak. iki sirah sarmal . 

ANDROCEUM : (Erkek cri9ekler i9in) : Bir 9iryekteki etaminler toplulugu. 

ANEMOGAM : Tozla~malan rüzgärla olan. 

ANGIOSPERMAE : Tohum tomurcugu dolay1s1yla tohumlan bir muhafaza (pistil) 

i9erisinde kapanm1~ olanlar (Yunanca Angeion: kutu, sperma: tohum). 

ANTER : (<;iyek tozu torbas1, Mikrosporanj) : i9erisinde polenlerin olu~turdugu 
etamin k1sm1 (Anther). 

ANTERiDYUM : Sporlu bitkilerde erkek organ (9i9ekli bitkilerdeki anter ka~1h

g1). 

ARILLUS (KaP91k, tohum örtüsü) : Tohum tomurcugunun dip k1smmda geli~mi~ 

olan ~i~kin etlenmi~ örtü (Taxus ve bezerleri). 

ARKEGON : Gymnospermae'lerde ve daha ilk~el bitkilerde (Yosun ve Egreltiler

de) yumurta hüceresini meydana getiren ve i9erisinde ta~1yan di~i organ. 

AROKARIOID : (Kenarh gecrit i9in) : Traheidler üzerindeki kenarh geyitlerin. 

'Araucaria'larda oldugu gibi, 9ok s1k, Ü(j:lü vaziyene birbirlerine yakm ve hu 

nedenle, daire ~eklinde degil, hemen hemen poligon bi9iminde olmas1. 

ATROP : (Tohum tomurcugu i9in) : Bak. Ortotrop. 

BAKLA : (Meyve i9in) : Bak. Legümen. 
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BASiT Y APRAK : Tarn. d1~li veya loplu yaprak olup pan;alanmam1~t1r, tüysü de
gildir. 

BiLE~iK MEYVELER : Tek yjyek yük pistilden olu~an meyve tipleri : <;ilek, Bö
gürtlen, Ahududu gibi. 

BiLE~iK YAPRAK: Yapraky1klardan meydana gelrni~ olup, bir tek sap ile sürgüne 
baglanan (tüysü, 1~msal tüysü). 

BiR CiNSLi BiR EVCiKLi (<";iyek iyin) : Erkek yjyekler ve di~ i;ii;ekler ayn ayn fa

kat aym bitki üzerinde (Monoik: Yunanca Monos: Tek, Oiquia: ev). 

BiR CiNSLi iKi EVCiKLi (<;ii;ek iyin): Bir bitki üzerinde yalruz erkek yiyekler, di

ger bir bitki üzerinde yalruz di~i yii;eklerin bulunmas1 hali (Dioik; Yunanca: 

Dis : iki, oiquia : ev). 

BRAHTE VE BRAHTECiK : <;iyegin alt klsmmda yer alan, ona en yakln yerde bu

lunan, ~ekil degi~tirmi~ yaprak (Brachte). 

CONIFERAE: Kozlaklllar, kozalak ta~1yanlar (Lätince: Conus: Kozalak, ferre: 

ta~1mak). 

<;EKiRDEKLi SULU MEYVE: Perikarpm en d1~ tabakas1 (ekzokarp) ince bir zar 

halinde, mezokarp1 etli, endokarp1 odunla~m1~ olup, ii;erisjnde tek tohumu 
bulunan sade meyve tipidir (Kiraz,Erik, Zeytin, ~eftali, Vi~ne gibi ... ). 

<;EVREL: (Tomurcuk, yaprak dizili~i): Bir sürgün üzerinde ikiden fazla tomurcu
gun aym nodda bulunu~u. 

<;IPLAK : (Sürgün ve yaprak ii;in) : Sürgün ve yapraklann tüysüz olu~u. 

<;IPLAK (Tomurcuk iyin): Tomurcuklann pulsuz olmas1. 

<;i<;EK: Üzerinde etamin veya karpeller ya da hem karpel hem de etaminler ta~1yan 

k1sa bir sürgündür, veya ~eysel üremeye hizmet ii;in yapraklan degi~ime 

ugram1~ (metamorfoze olmu~) bir k1sa sürgündür. 

<;i<;EK KURULU: (Inflorensans, yiyek durumu): Her biri bir brahte koltugunda 
bulunan yiyeklerin bir arada bulunu~udur. 
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<;i<;EK TOMURCUGU: Yalmz generatif organlan, yani yiyek veya yiyek kurulla

nm ta~1yan tomurcuga denir. 

<;i<;EK TOZU : Bak. Polen. 

<;iFf TÜYSÜ Y APRAK: Bak. Tüysü yaprak. 

DI~ PUL: Bak. Brahte, brahtecik. 

DiRi ODUN : Canh elemanlar (öz 1~mlan ve odun paran~imi) iyeren, fizyolojik ak
tivitesi bulunan, öz oduna k1yasla daha ay1k renkli olan ve onu yepeyevre sa
ran oduna denir. 

EMBRiYO : Tohum iyerisinde döllenmi~ yumurtadan olu~an bitki taslag1: 

EMBRiYO KESESi : Tohum tomurcugu iyerisinde embriyonun olu~tugu yer. 

EMERGENS : Epidermadan d1~anya dogru y1kan, tüylerden fark11 olarak yalmz 
epidermadan rneydana gelrneyip, az veya yok epiderma altmdaki dokulan da 
iyeren y1krnttd1r. Rosa (Gül) ve Rubus (Bögürtlen) gibi bitkilerdeki dikenler 
oldukya büyük tutunma emergenseridir. 

ENDOSPERM: (Tohum iyin): Tohum iyerisinde embriyoyu saran besleyici doku. 

ENTOMOGAM : Tozla~malan böceklerle olan. 

EPiGEiK (<;imlenme) : <;imlenen tohumun yeneklerinin toprak üstüne y1kmas1. 

EPlMATYUM (Epimatium): Tohum tomurcugnu ta~1yan pul yaprak. 

ERDi~i (<;iyek iyin) : Erkek ve di~i organlann aym yiyek üzerinde bulunmas1 (bise
xual, hermafrodit. Yunanca'da Hermes: Merkür, Afrodit: Venüs). 

ET AMiN : <;iiyek tozu torbalanm ta~1yan metamorfoze olmu~ yaprak. 

FiDECiK: <;imlenen tohumdan rneydana geien, üzerinde kökcük, gövdecik ve ye
nek ile ilk yapraklan ta~1yan bitkiciktir. 

FiLOGENi : Tarihi olu~ ve geli~im. 

GAMETOFiT: (Gametophyte) : Cinsiyet organlanm ta~1yan bitki (cinsiyet bitki
si). 
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GLAF (igne yaprak ivin) : igne yapraklann dip tarafiru saran, boru ~klini alm1~ me
tamorf yaprak. 

GÖBEK : (<;am kozalaklan iyin) : Kalkan üzerinde, merkezde veya merkezden 
uzakta yer alan apofizin göbegi (Syn: umbo). 

GYMNOSPERMAE : Tohum tomurcugu dolay1s1yla tohumlan kapanmam1~ bir 
karpel yüzeyinde, ay1kta olanlar (Yunanca: Gymnos : ylplak,sperma: to
hum). 

GYNACEUM : Karpel ve tohum tomurcuklan toplulugu. 

HERMAFRODiT : Bak. Erdi~i . 

HiPOGEiK (<;imlenme ivin): <;imlenen tohumun yeneklerinin toprak altmda kal
mas1. 

HIPOKOTIL (Hypocotyl): <;eneklerin v1kt1g1 yer ile kök boynu arasmda kalan kl
s1m. 

INFLORESANS: (Infiorescence) : Bak. vivek kurulu. 

INTERN AL (igne yapraklarda reyine kanal1 iyin) : Reryine kanal1 yalruz endodermi
se temas halinde. 

INTERNOD : (Sürgün ivin): iki nod arasmdaki sürgün paryas1. 

i<; PUL : bak. karpel. 

iKi SIRALI SARMAL : (alma~h): (fomurcuk (ijzili~i) : Bir sürgün üzerinde bulu
nan tomurcuklann ka~1ltkl1 bir hat boyunca fakat tomurcuklam1 ka~1hk11 
gelmeyecek ~ekilde (alma~h) yer alm1~ olmas1. 

KABUK : Sekonder kallnla~ma yapan odunsu bitkilerde, gövdenin kambiyumun 
d1~mda kalan k1srmd1r. 

KALKAN (<;am kozalaklan ivin): Kozalak pulunun degi~ik ~killerde kalmla~m1~ 
olan uy k1sm1 (Apophyse). 

KAMBiYUM : Odun ile soymuk arasmda yer alan bölünme özelligine sahip üre
yimli olan doku. 
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KAP<;IK : Bak. Arillus. 

KAPSÜL (Meyve ii;in): 2 veya daha fazla say1da karpelden olu~an ve olgunla~ugm

da ai;1lan kuru meyve. 

KARI~IK (Tomurcuk ii;in): Vejetatif ve generatif organlan bir arada ta~1yan to

murcuk. 

KARPEL : Tohum tomurcuklanm ta~1yan metamorfoze olmu~ yaprak. 

KAR~ILIKLI (Tomurcuk, yaprak ii;in): Bir sürgün üzeride aym düzeyde (nodda) 
iki tomurcugun kar.j1ltkh bulunmas1. 

KEDiCiK : (<;iyek kurulu): Normal olarak bir cinsli (Unisexual), apetal i;ii;eklerden 
olu~an ve yogunlukla a~ag1ya dogru sarkan, özel bir rasemoz yiyek kuruludur 
(Salicaceae, Betulaceae'de erkek ve k1smen di~i yit;ek kurullan gibi). 

KISA SÜRGÜN: Intemodlan birkai; milimetreyi geymeyen, k1sa ömürlü ve agacm 
gövde ve dallanmn uzamasmda rolü olmayna,s adece üzerlerinde vejatatif ve 
generatif organlan ta~1yan sürgündür. 

KiREMiTVARi (Tomurcuk pullan icrin) : Bir tomurcukta kar.j1hkl1 veya sarmal di

zilmi~ olan yOk say1daki pullann birbirinin üzerini kiremit gibi örtmü~ olma

s1. 

KOLTUK-AL TI TOMURCUGU : Bak. Yan durumlu. 

KORMOFiT (Cormophyta): Kök, gövde ve yapraklan belirgin bir ~ekilde geli~mi~ 
olan bitkilerdir (Yunanca: Com10s: gövde, phyton: bitki). 

KOZALAK : Bir eksen etrafmda ikiden fazla etamin veya karpelin degi~ik ~ekiller
de meydana getirdigi olu~um. 

KOZALAK PULU (Di~i kozalak ii;in): Tohum tomurcuklanru ta~1yan metamorfo
ze olmu~ yaprak (Karpel, brahte). 

KÖK YUMRULARI : Bazi bitkilerin köklerindeki azot baglayan bakterileri ta~1-

yan küremsi ~i~kinlikler. 

KUPULA (Meyve it;in): Meyvay1 k1smen veya tamamen örten brahte, brahtecik 
veya yiyek tablasmdan geli~mi~ muhafaza (Cupula). 
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LATERAL TOMURCUK: Bak. yan durumlu. 

LEGÜMC:N (Meyve ü;in) : Tek karpelden olu~an, olgunla~tJgmda damar-slrt ham 
ile kann-diki~ hattmdan ay1lan kuru meyve tipidir (Bakla, Fasulye, Erguvan, 
Yalanc1 akasya meyveleri gibi). 

LENTiSEL (Kovucuk): Sekonder kalmla~ma yapan odunsu bitkilerin sürgün ve 
gövdelerini d1~tan koruyan geny kabuklann üzerinde dairesel veya ig biyim- · 
li , aytk veya koyu renkli kabarular veya noktalar halinde görülen, mantar do
kusu altmda bulunan canll hücrelerin hayat olaylan, sonucunda meydana ge
ien gazlann ve su buhannm d1~an attlmasmda havanrn dokulara ula~masmda 
yard1mc1 olan gev~ek dokulu delikyikler. 

MAHMUZ (Sürgün iyin): Sympodial dallanma gösteren odunsu bitkilerde yalanc1-
terminal tomurcugun yamnda görülen, sürgünün dumura ugram1~. küyük bir 
ytkmtt halindeki kurumu~ ucu. 

MAKROSPORANJ (Tohum tomurcugu iyin): Di~ spor kesesi (Syn: macrosporan
gium) (Gymnospermae ve Anigospermae'lerde nucellus). 

MARJiNAL (Revine kanah iyin): Reine kanal1 epidermis altmda ve onunla temas 
halinde. 

MESOFiL : Yapragm asimilasyon yapan y~il dokusu (Mesophyt). 

MiDYEV ARi (Tomurcuk pullan iyin): iki pulun ka~1hkh olarak yan kenarlan b:iri 
birine degecek ~ekilde bir tomurcugu örtmesi. 

' 
MiKROFiL (Microphyle) : Küyük yaprakl1. 

MiKROFiL : Tohum tomurcuugunun Uy k1smmda integün P.nt 1örtü) ile kapanma
yan, polen borucugunun yumurta hücresine ula~n ak IyJ! geytigi kap1c1k. 

MiKROPROTAL YUM: Polen iyerisindeki generatif hüv-enin tx:lürunesi ile mey
dana geien küyük kalrm~ protalyum. 

MiKROSPORANJ (Erkek yiyek iyin): Erkek spor kese~.1 (Syn: Mlcrosporangium, 
anter, yiyek tozu torbas1). 

MORFOGENi: Bitkilerin ve organlann catihi geli~imleri boyunca d1~ muhit ~artla
nna göre göstermi~ olduklan degi~ikliklerdir. 
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MUL TINODIAL (Sürgün ii;:in): <;ok saytda nodlan bulunan. 

MNOD : Sürgünde yaprak ve yapraklann bulundugu, i;:ok kere dügüm gibi ~i~kin 

olan yer. 

NUCELLUS : Embriyo kesesini geli~tiren doku. 

NUS (Meyve ii;:in): Bir veya i;:ok say1da karpelden olu~an, perikarpt deri gibi sert ve
ya odunla~mt~, i<;erisinde tek tohum ta~1yan, ai;:1lmayan kuru meyve tipidir. 

ODUN PARAN~iMi: Odun ii;:erisinde uzunluk yönünde trahe ve traheidlerin ara
smda yer alan, öz 1~mlan paran~im hücrelerine benzeyen bir veya i;:ok Stralt 

elemanlard1 r. 

ONTOGENi : Bitkinin ki~isel (haploid-diploid) hayat evreleri . 
.. 

ORTOTROP (Tohum tomurcugu): Tohum tomurcugu bir eksen üzerinde dik du-
rup, mikropil, hilum aym eksen üzerinde bulunur (mikropil yukanya bakarsa 
ortotrop, a~ag1ya bakarsa atrop). 

OY ARYUM: (Di~i i;:ii;:ek ii;:in): Pistilin tohum tomurcuklanm ta~1yan ~i~kin k1sm1. 

ÖZ (Sürgün ii;:in): <;ogunlukla odunsu Angiospennae'lerin sürgünlerinin ortasmda 
yer alan, yumu~ak, süngerimsi yap1daki paran~im dokusundan olu~an mer
kezi silindire denir. 

ÖZI~INLARI: Merkezi silindir iverisinde özden merkeze dogru yan9ap yönünde 
uzanan, bazan yalmz para~n~im hücreleri ve bazan enine traheidler iyeren, 
baz1 ömeklerde salgt hücre kanallanm da ii;:erisinde bulunduran tek veya i;:ok . 
s1rah elemanlardtr. 

ÖZ ODUN : Canh elemanlar ii;:ermeyen, fizyolojik aktivitesi bulunmayan ve diri 
odunla i;:evrilmi~ gövdenin ii;: k1smmda yer alan, ekseriya daha koyu renkli 
olan oduna denir. 

PALizAT PARAN~iMi: (Yaprak ii;:in): Mezofilin klorofilce zengin, uzun prizma 

~eklindeki hücreleri. 

PERiANT: <;ii;:ek i;:evresi, 9i9ek örtüsü («;:anak, tai;:). 
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PHYLLOCLADIN (Sürgün iyin): Yaprak §ekil ve ödevini üzerine alm1§ olan 
sürgün (yapraks1 sürgün). 

PISTIL: Angiospermae'lerde bir veya birden fazla karpelin yan kenarlannm birle§
mesiyle olu~an ve iyerisinde tohum tomurcugunu saklayan muhafaza. 

POLLEN (Erkek yiyek iyin): <;iyekli bitkilerde vejetatif ve generatif hücreleri iye
ren e~eysel üreme orgam (Syn. <;iyek tozu, microspor). (Polen Latince : Toz, 
un). 

PREVENTiF TOMURCUK : Bak. Uyuyan tomurcuk. 

PRIMULA (Tohum iyin) : Embriyo tomurcugu. 

PRiMER iGNE Y APRAK : Fidecik üzerindeki kotiledonun üstündeki ilk olu§an 
yapraklar. 

PROT AL YUM (<;imlenme iyin): Bir sporun yimlenmesi ile meydana geien alt l<Js
mmda üreme organlanm ta§1yan yogunlukla yürek biyiminde haploid ga
metler bitkisi. 

PSEUDO-TERMiNAL (Tomurcuk iyin): Bak. Yalanc1 terminal 

PUL (Tomurcuk iyin): Küyük, 9ogunlukla kuru ve dumura ugram1~ veya metamor
foze olmu~ basit yap1daki yaprak. 

RADIKULA (Tohum ivin): ilksel köks;ük veya embriyo kökyügü. 

RE<;iNE KANALI (Balsam kanal1): Balsam ~alg1layan hücrelerin aralanndaki ka
nal ~eklindeki bo~luk . 

RESEPTAKULUM: \:i<rek tablas1 (etli aya). 

RÜ~EYM KESESi : Bak. Embriyo kesesi. 

SADE MEYVELER: Tek vivek tek pistilden olu~an meyve tipleridir (nus, legü
men, keseli, kapsül, s:ekirdekli sulu, üzümsü gibi .. ). 

SANTRAL Reyine kanall iyin): Reyine kanah tamamiyle mezofil iyersinde. 

SAPLI (Tomurcuk is:in): Sürgüne bir sapla bagh olan tomurcuklara "Saph tomur
cuk" ad1 verilir. 
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SARMAL (Yaprak dizili~i): Tomurcuklann sürgün üzerinde spiral olarak yer al1~1. 

SA YVANLI (Tomurcuk pulu iyin): Tomurcuk pullarmm kenarlan düz degil, say

van gibi gayet ince paryalanm1~. 

SiGiLLi (Sürgün iyin): Sürgünlerin yok say1da, mantanms1 yaptda ve yogunlukla 

yap1~kan küyük ve yuvarlakya yikmular ta~1mas1. 

SPERMA (Döllenme iyin): Kamy1s1z ve kirpiksiz olup, yumurta. hücresine polen 

borucugu yard1m1 ile ula~abilen generatif erkek hücre. 

SPORANJ (Üreme organlan iyin): Sporofil üzerinde erkek veya di~i organlan ta~t-

yan kese (spor kesesi, sporangium). 

SPOROFiL : bak. karpel ve etamin. 

SPOROFIT: Spor ta~1yan bitki. 

STiGMA (Pistil iyin): Pistilin yiyek tozlannm ula~1p tutundugu geni~lemi~ üst k1sm1 

(yiyek tozu konag1). 

STILUS (Pistil iyin): Ovaryum ile stigma arasmdaki pistilin 'boyun' klsm1 (boyun

cuk). 

SU SÜRGÜNÜ: Preventif tomurcuklardan meydana geien sürgünler. 

SUBMARJINAL (Reyine kanah iyin): Reyine kanah hipoderrnisin altmda ve onun

la temas halinde. 

SUBTERMiNAL (Tomurcuk iyin): Uy tomurcugunun hemen altmda. 

SUSPENSOR (Tohum tomurcugu iyin): Bag. 

S ÜNGER PARAN~iMi : Mezofilin sünger ~eklinde hücreler aras1 geni~ bo~luklu 
partisi. 

SÜRGÜN : Gene! olarak bir yapragm koltugundan y1kan, üzerinde vejetatif, gene

ratif veya her iki orgam birden ta~1yan bitki k1snnlanna denir. 

T ALLOFiT : Gene! yap1smda kök, gövde ve yaprak gibi organlar bulunmayan 9i

~eksiz, iletim borulanndan yoksun ilksel bitkiler (Algier, Mantarlar ve Li
kenler) (Yunanca Tallos: Sürgün, hyton : bitki). 
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TEK TÜYSÜ Y APRAK : Bak. Tüysü yaprak. 

TEKA (Erkek yiyek iyin): Angiosperrnae'lerin yiyek tozu torbas1 (Theca) (Yunanca 
: Theca: Kese, torba, kutu, yekmece). 

TEPE TOMURCUGU iz: Bak. y1l11k sürgün izi. 

TERMiNAL (Tomurcuk iyin): Bir eksen ucunda yer alan. 

TOHUM TOMURCUGU (Di~i yiyek iyin): Yumurtas1 döllendikten sonra tohuma 
geli~en organ (Tohum taslag1). 

TOMURCUK: Yapraklan biri biri üzerine s1k1ca kapanmt~ ve intemodlan uzama
m1~ embriyonik sürgündür. 

TOMURCUK PULU iZLERi : Bak. y1lltk sürgün izi. 

TOPLU MEYVELER : <;ok yiyek yok pistilden, yani kompakt yiyek kurulundan 

olu~an meyve tipleri (Dut, ananas, r;mar, Liquidambar gibi). 

TRAHE: Su iletimine hizmet eden, ur; uca eklenen ve yatay ara zarlan erimi~ ölü 
hücrelerin meydana getirdigi uzunluk yönünde dizilmi~ olan borucul<lar. 

TRAHEiD: Bitkilerde su iletimine hizmet eden, yeperleri oldukya kalm ve kenarli 
ger;itleri ir;eren müstakil ölü bir hücredir. 

TÜYSÜ YAPRAK : Üy veya daha fazla yaprakr;tktan meydana geien mürekkep 
yaprak (tüysü yaprak tek bir yaprakytkla sonuylanirsa 'Tek Tüysü' (Juglans , 

Robinia gibi), iki yaprakr;1kla sonur;lamrsa '\:ift Tüysü' (Pistacia lentiscus 

gibi) yapmk denir. Yapraklar 1~msal bir durumda yer alm1~larsa buna da ·r~m
sal tüysü' yaprak denir (Aesculus gibi). 

UYUYAN TOMURCUK : Ba~lang1r;ta normal olu~mu~, fakat geli~meleri frenle
nen ve ancak d1~ardan bir etkiyle (ömegjn yi<;ek ve sürgünlerin donmas1, sür
günün tepesinin kesilme ·i gibi) uyanarak sürebilen tomurcuk. 

UZUN SÜRGÜN : Tomurcuklan belirgin intemodlarla birbirinden aynlm1~ agacm 

gövde ve dallarm uzamas1m saglayan sürgünlerdir. 

ÜZÜMSÜ MEYVE: Bir veya \Ok say1da tohum ta~1yan, perikarpm en d1~ tabakast 
(ekzokarp) ince bir zar veya az veya yok kalm bir kabuk halinde; meso ve en-
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dokarp tabakalar ise etlenmi~ bir sade meyve tipidir (Balkabag1, üzüm, porta

kal gibi). 

YALANCI TERMiNAL: (Tomurcuk ii;in): Özel bir yan durumlu tomurcuk olup, 

bu tomurcugun yamnda dumura ugram1~. kurumu~ sürgün ucu bir i;1kmu 

(mahmuz) halinde görülür. 

Y AN DURUMLU (Tomurcuk ic;in): Sürgün ucunda yer almayan (Axillar) 

Y APl~IK DAL : Su sürgünlerinin gövde üzerinde meydana getirdigi dallard1r. 

Y APRAK SAPI izi veya YAPRAK izi: Yaprak sapmm sürgüne bagland1g1 yer 

olup, yaprak dökümünden k1sa bir süre önce, sürgünün d1~ etkilerden korun
mas1 iyin mantarla~an, sapm dip yüzeyinin sürgün üzerinde kaplad1g1 alan. 

YAPRAK TOMURCUGU : Yalmz vejetatigf organlan (sürgün ve yapraklan) t~1-

yan tomurcuklara denir. 

YEDEK (Tomurcuk iyin): Sürgünlerde yaprak koltuklannda yan durumlu olarak 

yer alan tomurcuk üzerinde, üst üste iki veya nadiren üi; tomurcuk daha bulu
nur ki bunlara 'yedek tomurcuklar' ad1 verilir. 

YILLIK SÜRGÜN izi : Tepe tomurcuk pullannm sürgün üzerinde b1rakt1g1 izler
dir. Bunlara 'tomurcuk pulu izleri' de denir. Tomurcuk pulu izleri, yaprak sap1 

izinden birbirine i;ok yakm bin;:ok izden ibaret olmas1yla aynhr. 
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Taxodium distichum, 91 

Taxaceae, 117 

Taxus, 118 

Taxus baccata, 121 

Tecdona grandis, 350 

Tek <;:enekliler, 123 

Tesbih Agac1, 306, 307 

Thuja, 95 

Thuja plicata, 97 

Thujopsis, 98 

Thujopsis dolabrata, 98 

Tik Agac1, 350 

Tilia, 334 

Tilia argentea, 337 

Tilia platyphyllos, 338 

Tilia rubra, 338 

Ti liaceae, 334 
Titrek Kavak 

Tohum, 139 

Tomurcuk, 127 

Toros Göknan, 73 

Toros Sediri, 37 

Tozla~ma, 139 

Tsuga, 61 
Tsuga canadensis, 64 

Tsuga heterophylla, 6,5 

Turreanthus africana, 314 

Türk Fmd1g1, 192 

Türk Me~esi, 224 

Ulmaceae, 235 

Ulmus, 236 

-U-

Ulmus glabra, 242 

Ulmus leavis, 242 

Ulmus minor, 240 

Uludag Göknan, 41 

Üvezler, 282 

Verbenaceae, 346 

Veymut <;:am1, 30 

- ü -

- V -

- y -

Yabani Mersin, 341 

Yalanc1 Akasyalar, 297 

Yalanc1 K~i boynuzu, 288 

Yalanc1 Melezler, 47 

Yalanct Muz Agac1, 321 

Yalanc1 Serviler, 104 

Yaprak, 129 

Yumu~ak <;amlar, 30 

-Z
Zygophyllaceae, 350 
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