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KEK‹K
K.Hüsnü Can Baﬂer*
Kekik deyince akl›m›za gelen, kendine özgü kokusuyla yeﬂil yaylalar›m›z› ça¤r›ﬂt›ran bitkiler. Ayn› çiçekli bitki ailesi içinde olmalar›na karﬂ›n, farkl› cinslere dahil bitki türleri, ülkemizde k›saca "kekik" deyip geçti¤imiz otsu bitkileri oluﬂturur. Ancak isim birli¤i, bunlar› yaln›zca Latince bilimsel
isimleriyle and›¤›m›zda söz konusu;
çünkü yerel isimler bölgeden bölgeye
veya bitkiden bitkiye farkl›l›k gösteriyor. Ço¤u zaman farkl› türler ayn›
isimle an›l›yor.
Ülkemizde ticareti yap›lan ve yayg›n
olarak kullan›lan, hepsi Ball›babagiller
(Labiatae = Lamiaceae) familyas›na
ba¤l› kekik türlerinin dahil oldu¤u
cinsler ﬂunlar: Origanum, Thymbra, Coridothymus, Satureja ve Thymus. ‹hracat› en çok yap›lan ve uçucu ya¤ üretiminde kullan›lan türler, Origanum onites (bilyal› kekik, ‹zmir keki¤i), Origanum vulgare subsp. hirtum (‹stanbul
keki¤i, kara kekik), Origanum minutiflorum (Sütçüler keki¤i, yayla keki¤i, toka keki¤i), Origanum majorana (Beyaz
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acum var. bevanii (da¤ keki¤i, Suriye
keki¤i, ‹srail keki¤i). Bunlar d›ﬂ›nda ticareti yap›lan di¤er türler ﬂunlar: Coridothymus capitatus (‹spanyol keki¤i),
Thymbra spicata ve Thymbra sintenisii
(sivri kekik), Satureja cuneifolia, Satureja hortensis, Satureja montana, Satureja spicigera (Trabzon keki¤i),
Thymus eigii. Tüm bu türlerin ortak
özelli¤i yüksek miktarda uçucu ya¤
içermeleri ve uçucu ya¤›n ana bileﬂi¤inin karvakrol ve/veya timol olmas›.
Bunlar keki¤e kendine özgü kokusunu
veren maddeler.

Çaya, Çorbaya Kekik!
Kekik, baharat veya çeﬂni olarak
özellikle çorbalar›, et yemeklerini, pizza ve salatalar› lezzetlendirmek amac›yla kullan›l›yor; Akdeniz mutfa¤›n›n
vazgeçilmez bir baharat›. Yurdumuzun ço¤u bölgelerinde kekik çay› içiliyor. Bir miktar kuru keki¤in üzerinden s›cak su geçirilmesi veya keki¤in
1-2 dakika kadar s›cak suyla temasta
b›rak›lmas› sonucu haz›rlanan kekik

çay›, özellikle Thymus veya Origanum
türü bitkilerden yap›l›yor. Kaya keki¤i
de denen bodur Thymus türlerinin ticareti yap›lm›yor ve bu türlerden uçucu ya¤ da elde edilmiyor. Bunlar yaln›zca yetiﬂtikleri yörelerde toplan›p
kurutuluyor ve çay olarak içiliyor. Avrupa’da yetiﬂen ve ticareti yap›lan
Thymus vulgaris, Thymus zygis ve
Thymus serpyllum türleri Türkiye’de
do¤al olarak yetiﬂmiyor.
Keki¤in kurutulmuﬂ yaprak, çiçek
ve tomurcuklar›n›n su buhar›yla dam›t›lmas› sonucu % 2 ila % 8 oran›nda elde edilen uçucu ya¤ (esans), keki¤in
kendine özgü kokusunu taﬂ›r ve yak›c› lezzetlidir. Karvakrol ve timol gibi
monoterpenik fenollerce zengin olan
bu ya¤, çok güçlü mikrop öldürücü
özelliklere sahip oldu¤undan bakteri
ve mantar enfeksiyonlar›nda etkilidir.
‹çilmesi do¤ru olmayan bu ya¤, genellikle haricen kullan›l›r ve baz› yörelerde kesme ﬂeker üzerine bir damla
damlat›larak yenir. Kekik ya¤› ayr›ca
g›da endüstrisinde, haz›rlanan birçok
sosta s›kl›kla kullan›l›r.

Kekik Suyu
Dam›tma s›ras›nda ya¤›n alt›nda biriken dam›t›k su, ya¤daki oksijenli bileﬂikleri bir miktar çözdü¤ünden at›lmaz ve "kekik suyu" olarak kullan›l›r.
Son y›llarda kullan›m› oldukça yayg›nlaﬂan bu aromatik su, ﬂiﬂelendikten
sonra marketlerde sat›ﬂa sunuluyor.
Bat›, Güney ve Orta Anadolu’nun baz›
da¤ köylerinde yetiﬂen kekik türlerinden (Origanum, Satureja, Thymbra)
evlerde haz›rlanan bu suyun sa¤l›¤a
olumlu etkileri Anadolu’da yüzy›llard›r biliniyor. Kekik suyu özellikle mide-ba¤›rsak rahats›zl›klar›nda, oldu¤u
gibi veya suyla birlikte, ya da meyva
suyu, domates suyu gibi baﬂka s›v›larla seyreltildikten sonra içiliyor. Ac› olmas› d›ﬂ›nda hiçbir olumsuz etkisi olmayan bu suyun, kandaki kolesterol
ve kan ﬂekeri düzeyini düﬂürdü¤ü,
tansiyonu düﬂürdü¤ü ve hatta kansere karﬂ› etkili oldu¤u inanc› halk aras›nda yayg›n.
Kekik suyu Ayd›n ve Denizli’nin
köylerinde, evlerde dahiyane bir yöntemle elde ediliyor. Büyükçe bir tencere veya kazan›n alt orta k›sm›na, bir

yükselti üzerine kavanoz yerleﬂtiriliyor. Çevresine kekik ve su konuyor.
Tencere ateﬂin üzerine yerleﬂtiriliyor,
kapa¤› ters çevrilip üzerine so¤uk su
dökülüyor. Su kaynamaya baﬂlay›nca
buharlaﬂarak keki¤in uçucu ya¤›n› da
birlikte sürüklüyor, so¤utucu görevi
gören kapa¤›n bombeli alt k›sm›na
çarp›nca da s›v› hale geçerek ortadaki
kavanozun içinde damla damla birikiyor. Kavanoz dolunca dam›tmaya son
veriliyor. Dam›t›lm›ﬂ s›v›n›n üzerinde
biriken ya¤, kaﬂ›kla al›n›p ayr› bir ﬂiﬂede korunuyor. Alttaki aromatik suysa,
kekik suyu.
Daha büyük çapl› üretimler için imbik kullan›l›yor. Bak›r veya kalayl› saçtan yap›lm›ﬂ iki parçadan oluﬂan bu
imbi¤in alt k›sm› 9 litre kapasiteli
olup içine kekik ve su koyuluyor. 3 litre kapasiteli üst k›s›msa konik. Koninin d›ﬂ k›sm›nda so¤uk su dolaﬂt›r›l›yor. ‹ç k›sm›n›n alt kenar›nda boylu
boyunca bir yalak var. Dam›tma baﬂlay›nca üstteki koninin so¤uk iç yüzeyine çarpan buharlar, s›v›laﬂ›p kenarlardan akarak yala¤›n içine düﬂüyor ve
ya¤+su kar›ﬂ›m›, bir boru arac›l›¤›yla
d›ﬂar›daki toplama kab›na aktar›l›yor.

Kekik Ya¤lar›n›n Üretimi ve Analizi
.

temle daha yüksek verimle elde edilen ya¤, fiziksel ve kimyasal özellikleri bak›m›ndan da daha
kalitelidir. Türkiye’den y›lda tahminen yaklaﬂ›k
30 ton kadar kekik ya¤› ihraç ediliyor. Kekik ya¤› iﬂleme tesisleri Ödemiﬂ (Ayd›n), Alanya (Antalya), Anamur, Mersin, Silifke (‹çel), Dörtyol (Hatay)’da bulunuyor. Anadolu Üniversitesi T›bbi ve
Aromatik Bitki ve ‹laç Araﬂt›rma Merkezi’nin
(TBAM) Eskiﬂehir’deki pilot ve endüstriyel ölçekli tesislerinde fason uçucu ya¤ ve kekik suyu üretimiyle kekik ya¤›n›n rektifikasyonu ve analizi yap›l›yor.
Uçucu ya¤lar çok say›da uçucu bileﬂi¤in kar›ﬂ›m› olduklar›ndan, analizleri baz› özel yöntemlerin kullan›lmas›n› zorunlu k›l›yor. Uçucu ya¤lar›n
ve bu ba¤lamda kekik ya¤›n›n analizi için kullan›lan en güvenli yöntem, Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometrisi
(GC/MS) yöntemi.
Gaz kromatografisi
cihaz›nda uçucu ya¤›n bileﬂimindeki
maddeler birbirlerinden ayr›l›r ve buna ba¤l› olan kütle
spektrometrisi cihaz›nda her bileﬂik,
kütle spektrumlar›
Türk tipi uçucu ya¤ ve aromatik su imbi¤i
al›narak tan›n›r.

Kekik ya¤› uçucu bir ya¤d›r. Yani, aç›¤a b›rak›ld›¤›nda iz b›rakmadan buharlaﬂ›r. Çünkü yap›s›ndaki bileﬂiklerin hepsi uçucu özelliktedir ve
bundan dolay› dam›tma yoluyla elde edilirler.
Da¤ köylerinde derme çatma kazanlarda keki¤in
suyla kar›ﬂt›r›lmas›ndan sonra odun ateﬂiyle ›s›t›larak saflaﬂt›r›lmas› sonucunda, düﬂük kaliteli bir
ya¤ elde edilir. Kazan kapa¤›n›n kenarlar›, çamurla s›vanarak kazan›n d›ﬂar›yla temas› kesilir
ve buhar, kapa¤›n ortas›ndan ç›kan bir boruyla
so¤uk su dolu bir havuzdan geçirilerek yo¤unlaﬂt›r›l›r. Toplama kab›nda biriken suyun üzerinde
yüzen ya¤, kaﬂ›kla al›n›r. Kalan su kekik suyu
olarak kullan›l›r.
Endüstride 3000 ila 5000 litre kapasiteli,
paslanmaz çelikten kazanlara yüklenen kekik, alttan verilen buharla distile edilir. Bu modern yön-

(Prof. Dr. Turhan Baytop kolleksiyonu)

Biyolojik Etkileri
Kekik çay› hazmettirici ve gaz giderici özelliklere sahip. Keki¤in antioksidan etkisi, bileﬂiminde bulunan fenolik asitler ve monoterpenik fenollerden kaynaklan›yor. Alkollü özünün
baz› viral hastal›klara ve parazitlere
karﬂ› etkili oldu¤u saptanm›ﬂ. Güney
Fransa’da kekik, depolanan tar›m
ürünlerini haﬂarattan korumak amac›yla kullan›l›yor.
Türk kekikleri, kekik ya¤› ve kekik
suyu Anadolu Üniversitesi, T›bbi ve
Aromatik Bitki ve ‹laç Araﬂt›rma Merkezi’nde (TBAM) yo¤un ﬂekilde araﬂt›r›lmakta. Kekik suyunun analizi sonucunda içinde % 0,1 oran›nda çözünmüﬂ uçucu ya¤ bulundu¤u ve bu ya¤›n % 70 - % 80’inin de karvakrolden
oluﬂtu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ bulunuyor. Ayr›ca, kekik suyunda karvakrol yan›nda,
ya¤da bulunmayan ve do¤ada ender
rastlanan paramentendiol türevi oksijenli monoterpenlerin varoldu¤u da
ortaya ç›kar›ld›.
Farmakolojik deneyler, kekik suyunun uzun sürelerle aﬂ›r› miktarda al›nmas› durumunda bile, hiçbir toksik etkisinin olmad›¤› ve güvenle kullan›labilece¤ini gösteriyor. Mide ve ba¤›rsaklardaki kas›lmalar› çözdü¤ü, a¤r›lar› giderdi¤i, safra salg›lanmas›n› art›rarak hazm› kolaylaﬂt›rd›¤›, mide-ba¤›rsak sisteminin düzenli çal›ﬂmas›n›
sa¤lad›¤› için buna ba¤l› hastal›klarda
koruyucu ve tedavi edici etkilerinin
bulundu¤u ortaya ç›kar›lm›ﬂ durumda. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi % 80 oran›nda
ba¤›rsaklar üzerinden düzenlendi¤inden, kekik suyunun bu sistemin düzenli çal›ﬂmas›na da katk›da bulundu¤u kesin.
Kekik ya¤›n›n ve kekik suyunun
ana bileﬂi¤i olan karvakrolün güçlü
a¤r› kesici etkiye sahip oldu¤u bilimsel olarak kan›tlanm›ﬂ bulunuyor.
Halk aras›nda romatizma a¤r›lar› veya
baﬂa¤r›s›n› gidermek amac›yla, kekik
ya¤›n›n a¤r›l› bölgede cilde uygulanmas›n›n nedeni de böylece anlaﬂ›lm›ﬂ
oluyor. Karvakrolün ciltten kolay
emildi¤i ve hücre zar›n› kolayca geçebildi¤i biliniyor. Kekik ya¤›n›n yara
iyileﬂtirici etkisinin belirlenmesi için
gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂma kapsam›nda NIH 3T3 fibroblast (ba¤ dokusu
hücresi) hücreleriyle yap›lan deneyler,
1 ve 10 mg/ml karvakrolün fibroblast
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hücrelerinde ço¤almay› art›rd›¤›n›,
100 mg/ml karvakrolün ise, hücreleri
zehirleyerek tümünü öldürdü¤ünü
gösteriyordu.
Kekik ya¤› duyarl› deride yanma
hissine neden olurken, aç›k yaraya sürülmesi durumunda ac› duyulmuyor.
Ayr›ca güçlü antibakteriyel ve antifungal etkisiyle de yara iyileﬂmesini h›zland›r›yor.
Karvakrolün akci¤er kanserinde
güçlü antikanserojen etkiye sahip oldu¤u, s›çanlarla yap›lan deneylerle

gösterilmiﬂse de bu etki henüz klinik
deneylerle kan›tlanm›ﬂ de¤il.
Karvakrol ve karvakrolce zengin
kekik ya¤lar›n›n g›dalar›n saklanmas›ndaki rolleri çeﬂitli çal›ﬂmalarla belirlenmiﬂ bulunuyor. G›dalar›n bozulmas›na yol açan bakteri ve küf mantarlar› üzerinde güçlü antimikrobik etkilere sahip olan bu maddelerin, aflatoksin üreten Aspergillus türü mantarlara karﬂ› da etkili olduklar› art›k
biliniyor. Karvakrolün TBAM’da yap›lan çal›ﬂmalarla kan›tlanm›ﬂ di¤er ya-

rarl› etkileri ﬂunlar: Baz› böceklere
karﬂ› insektisit (böcek öldürücü) etki,
bitki büyümesini önleyici etki, antileishmanial (ﬂark ç›ban›n› önleyici) etki,
antihistaminik (allerji ve kaﬂ›nt›y› önleyici) etki, antioksidan etki.

Ekonomik Yararlar›
Kekik ülkemizin önemli ihraç maddelerinden biri. Kekik ihracat›n›n en
az % 90’›n› Origanum türleri oluﬂturuyor. Bunlar aras›nda do¤adan en çok

Türkiye’nin Origanum Türleri
Türkiye’de 22 türe ba¤l› 32 çeﬂit Origanum bitkisi yetiﬂmekte. Bunlardan 21’i dünyada sadece ülkemiz s›n›rlar› içinde. Di¤er bir deyiﬂle, Dünya’da bilinen 52 Origanum çeﬂidinin % 60’› Türkiye’de yay›l›ﬂ gösteriyor. Bu
da, ülkemizin Origanum türlerinin gen merkezi oldu¤una iliﬂkin güçlü bir
kan›t. Ülkemizde kay›tl› Origanum türlerinin listesi aﬂa¤›da görülüyor.

Türkiye’nin Origanum Türleri
Seksiyon Amaracus (Gleditsch) Bentham
1. O.boissieri Ietswaart [E]
2. O.saccatum Davis [E]
3. O.solymicum Davis [E]
Seksiyon Anatolicon Bentham
4. O.hypericifolium Schwartz et Davis [E]
5. O.sipyleum L. [E]
Seksiyon Brevifilamentum Ietswaart
6. O.acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart [E]
7. O.bargyli Mouterde
8. O.brevidens (Bornm.) Dinsmore [E]
9. O.haussknechtii Boiss. [E]
10. O.leptocladum Boiss. [E]
11. O.rotundifolium Boiss.
12. O.munzurense Kit Tan et Sorger [E]
13. O.husnucan-baseri H.Duman, Z.Aytaç et A.Duran [E]
Seksiyon Longitubus Ieatswaart
14. O.amanum Post [E]
Seksiyon Chilocalyx (Briq.) Ietswaart
15. O.bilgeri Davis [E]
16. O.micranthum Vogel [E]
17. O.minutiflorum Schwartz et Davis [E]
Seksiyon Majorana (Miller) Benth.
18. O.majorana L. [Syn.: O. dubium Boiss.]
19. O.onites L. [Syn.: O. smyrnaeum L.]
20. O.syriacum var. bevanii (Holmes) Ietswaart [Syn.: O. bevani Holmes]
Seksiyon Origanum L.
21. O.vulgare L. subsp. vulgare [Syn.: O. creticum L.]
22. O.vulgare L.subsp. gracile (Koch) Ietswaart [Syn.:O.tyttanthum Gontsch.]
23. O.vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart [Syn.: O. heracleoticum L.]
24. O.vulgare L. subsp. viride (Boiss.) Hayek [Syn.: O. heracleoticum L.]
Seksiyon Prolaticorolla Ietswaart
25. O.laevigatum Boiss. [E]
Hibritler
26. O. x dolichosiphon P.H.Davis [O.amanum Post x O.laevigatum Boiss.] [E]
27. O. x intermedium P.H.Davis [O.sipyleum L. x O.onites L.] [E]
28. O. x symeonis Mouterde [O.syriacum L. x O.laevigatum Boiss.] [E]
29. O. x intercedens Rech. fil. [O.vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart x
O.onites L.]
30. O. x vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart x O.micranthum Vogel [E]
31. O. x adanense Baser et Duman [O.laevigatum Boiss. x O.bargyli Mouterde] [E]
32. O. x majoricum Cambess [O.vulgare L. subsp. virens (Hoffm. et Link) Ietswaart x O.majorana L.]
[E] = Endemik
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‹hraç Edilen Origanum Türleri
Origanum onites
Türkiye’den en çok ihracat› yap›lan kekik türü, “bilyal› kekik” ismiyle bilinen Origanum onites. ‹hracat› yap›lan kekiklerin % 80’ini bu tür oluﬂturuyor. Yurdumuzun Ege ve Bat› Akdeniz bölgelerinde yay›l›ﬂ gösteren bu kekik türü genellikle do¤adan toplan›yor. Dünya pazarlar›nda ra¤bet gördü¤ü
için artan talebi karﬂ›lamak amac›yla Ege bölgesinde tar›m› da yap›l›yor. %
1-5 oran›nda uçucu ya¤ içeren bu türün çiçek durumu ﬂemsiye benzeri.
Çiçekleri de küçük küreleri and›rd›¤›ndan halk aras›nda bilyal› kekik ad›yla
biliniyor. Bu türün uçucu ya¤›nda karvakrol oran› % 50-82 aras›nda.
TBAM’da yap›lan çal›ﬂmalarda kekik üretimi s›ras›nda oluﬂan ve ticari de¤eri olmayan ince tozdan (siklon tozu), ayr›ca ya¤› al›nm›ﬂ kekikten, kozmetik
sanayiinde kullan›labilecek lipitlerin elde edilebilece¤i anlaﬂ›lm›ﬂ bulunuyor.
Origanum vulgare subsp. hirtum
Türkiye’nin Bat› bölgelerinde ve ender olarak da Güney sahillerinde yetiﬂen
bu türden genellikle çeﬂni ve t›bbi çay olarak yararlan›l›yor. Yöreden toplanan örnekler üzerinde yap›lan çal›ﬂmalara göre bu tür % 1-7 oran›nda uçucu ya¤ içeriyor
ve ana bileﬂik olan karvakrol oran› % 23-80 aras›nda. Bu çal›ﬂmalarda uçucu ya¤
verimiyle karvakrol yüzdesi aras›nda do¤ru bir orant› oldu¤u da belirlenmiﬂ.
Origanum minutiflorum
O. minutiflorum Bat› Toroslar›n Isparta ve Antalya aras›ndaki dar bir ﬂeridinde yay›l›ﬂ gösteren endemik, yani dünyada sadece bu bölgede yetiﬂen
bir kekik türü. Özellikle Isparta’n›n Sütçüler kazas›na ba¤l› köylerde ve Antalya’n›n Sakl›kent yöresinde 1500 m’nin üzerindeki yüksek yaylalarda
bulunuyor. Bu türün do¤adan toplanmas›, köy kooperatifleri arac›l›¤›yla Orman Müdürlü¤ü ile eﬂgüdüm halinde gerçekleﬂiyor. Her y›l belirlenen süreler içinde hasat yap›ld›¤› için bu türün devam›, uygulaman›n sürmesi
koﬂuluyla, sa¤lanm›ﬂ bulunuyor. % 1-4 oran›nda elde edilen uçucu ya¤da
karvakrol oran› % 42-84 aras›nda.
Origanum syriacum var. bevanii
Türkiye’nin Güneybat› Akdeniz bölgesinde, özellikle ‹çel, Hatay ve Kahramanmaraﬂ yörelerinde yetiﬂen bu tür, do¤adan ihracat amac›yla toplanmakta. Karvakrol veya timolce zengin tiplerine rastlanan bu türün Kahramanmaraﬂ’tan toplanm›ﬂ bir örne¤inde % 3,7 verimle elde edilen uçucu ya¤da karvakrol (% 43) ve timol (% 25) ana bileﬂikler olarak bulunmuﬂlar. Di¤er örneklerde % 4-5 oran›nda bulunan ya¤da karvakrol oran›n›n % 63-79
aras›nda de¤iﬂti¤i gözlemlenmiﬂ.
Origanum majorana
Mercanköﬂk ad›yla da bilinen bu tür, ülkemizin Bat› bölgelerinde bahçelerde yetiﬂtiriliyor. Yeﬂil elmay› and›ran tatl› bir kokuya sahip çiçek ve yapraklar› olan bu tür çay veya çeﬂni olarak kullan›l›yor. Bat› ülkelerinde “Sweet marjoram (tatl› kekik)” ad›yla tan›nan ve çok az karvakrol taﬂ›yan bu türün Antalya yöresinde yetiﬂen bir tipi, karvakrolce zengin, yüksek verimli
uçucu ya¤›yla dikkat çekici. Yörede Beyaz kekik ad›yla bilinen bu türün topraküstü k›s›mlar›ndan % 5-8 oran›nda elde edilen uçucu ya¤da % 32-84 oran›nda karvakrol bulundu¤u belirlenmiﬂ. Bu türden daha çok uçucu ya¤ üretimi için yararlan›l›yor.

toplanan ve tar›m› yap›lan tür, Origanum onites (‹zmir keki¤i, bilyal› kekik). 1991 y›l›nda Türkiye 8 milyon
ABD dolar› karﬂ›l›¤›nda 4633 ton kekik ihraç etti¤inde, keki¤in birim ihraç de¤eri kilo baﬂ›na 1,74 dolard›.
1994 y›l›nda kilo baﬂ›na birim ihraç
de¤eri 2,5 dolara, ihracat miktar›ysa
16,1 milyon dolar karﬂ›l›¤›nda 6500
tona ç›kt›. 1999 y›l›nda ülkemizden
16,6 milyon dolar karﬂ›l›¤›nda 7500
ton kuru kekik ihraç edildi. Bu rakamlar son y›llarda Türkiye’nin dünyan›n
en büyük kekik üreticisi durumuna
geldi¤ini gösteriyor. Zira, dünyadaki
y›ll›k kekik ihracat› 10 000 ton civar›nda. Rakamlar, Türkiye’de y›lda 10
000 ton tadar kekik üretimi yap›ld›¤›,
bunun 1000 ton kadar›n›n çeﬂni veya
t›bbi çay olarak yurtiçinde tüketildi¤i,
1000-1500 ton keki¤inse uçucu ya¤
üretiminde kullan›ld›¤›n› gösteriyor
Bilyal› keki¤in tar›m› Ege Bölgesi’nde yap›lmakta. Tar›m alanlar› son
y›llarda 6300 dönüme ulaﬂt›. Kekik tar›m› Denizli (4000 dönüm), ‹zmir
(2000 dönüm), Isparta’da (300 donüm) yo¤unlaﬂm›ﬂ durumda. Antalya,
Burdur ve Ayd›n’da da kekik tar›m›na
baﬂland›.
Türk keki¤inin kalite standard› art›k dünyaca biliniyor. Ülkemizdeki kekik iﬂleme tesislerinde üretilen kekik,
temiz ve mikropsuz oluﬂu, en az % 2,5
oran›nda uçucu ya¤ taﬂ›mas›, böcek
ve hayvan art›klar› içermemesi nedeniyle övgü ile an›l›yor. Bu nedenle
baﬂka ülkelerin ürünü olan y›lda 650
tonluk kekik, Türkiye’de iﬂlenerek yeniden ihraç ediliyor.
Kekik, Arjantin ve ﬁili’de Origanum x applii adl› bir melezin tar›m›yla
elde ediliyor. Karvakrol oran› düﬂük
olan bu türün özel bir pazar› var. M›s›r’da Origanum syriacum var. sinaicum’un tar›m› yap›l›yor. Girit’te endemik Origanum dictamnus do¤adan
toplan›p sat›l›yor. Fas’ta Origanum
compactum ve Origanum elongatum;
Cezayir’deyse Origanum floribundum
toplan›yor. Orta Amerika ülkelerindeyse kekik Verbenaceae familyas›na
dahil yabani Lippia türlerinden ve
özellikle Lippia graveolens bitkisinden elde ediliyor. Meksika keki¤i ad›yla bilinen ve karvakrolce zengin olan
bu bitkinin kurutulmuﬂ yapraklar› yerel kullan›m d›ﬂ›nda, baﬂta ABD’ye ihraç ediliyor.

Sürdürülebilir
Hasat
Kekik çok y›ll›k bir
bitki oldu¤undan baz›
kurallara uyularak do¤adan toplanmas›, neslinin tükenmesi tehlikesini ortadan kald›rabilir. Kekik için en büyük tehdit, erken hasat. Bitkinin cahilce,
henüz çiçeklenme durumuna gelmeden toplanmas› veya yolunmas›, uçucu ya¤ yönünden istenen k›vama
gelmeden toplanmas›
anlam›na gelir. Al›c›s›
bulunmayan bu ürünse ziyan olacakt›r. Herkesten önce toplay›p
para kazanma h›rs›yla
verilen bu zarar›n telafisi mümkün olmad›¤›ndan, do¤an›n
tahribi ve keki¤in ülke ekonomisine
sa¤layaca¤› yarar›n azalmas› sonucunu do¤urur.
Neyse ki ülkemizde bilinçli ve duyarl› insanlar var. Isparta’n›n Sütçüler
kazas› ve ba¤l› köylerinde (Çand›r,
Gümü, Kesme, Beydilli, Yedimemetler) son birkaç y›ld›r yap›lmakta olan
uygulama, do¤adan bitkilerin sürdürülebilir ﬂekilde toplanmas› konusunda örnek olmal›d›r. Dünyada yaln›zca
ülkemizin Isparta ve Antalya illeri s›n›rlar› içinde yetiﬂen Origanum minutiflorum isimli endemik kekik türü, bu
yörelerimizin yaylalar›nda bol miktarda yetiﬂmekte olup yöre halk› için
önemli bir geçim kayna¤›. Beﬂ y›l kadar önce, halk›n kekik hasat›nda azalma oldu¤unu gözlemesi üzerine Sütçüler’in beﬂ köyünde kurulan kooperatifler, Bölge Orman ‹daresi’yle birlikte her y›l kekik hasat zaman›n›n belirlenmesi uygulamas›na geçmiﬂ bulunuyorlar. Her y›l kekik toplama zaman› uzmanlarca belirleniyor ve Eylül
baﬂlar›na rastlayan bir tarihte aileleriyle birlikte yaylalara ç›kan köylüler,
muhtarlarca belirlenen alanlarda onbeﬂ gün süreyle kekik topluyor, bunlar› kurutup, iﬂleyip, çuvallad›ktan sonra kooperatife teslim ediyorlar. Hasat
s›ras›nda kekik yerden beﬂ santimetre
kadar yukar›dan b›çk›yla kesiliyor ve

böylece bitkinin kök yap›s›na zarar
gelmiyor. Bu uygulama devam etti¤i
sürece bu endemik bitkinin neslinin
tükenmesi söz konusu olmayacak.
Ya¤ verimi ve karvakrol oran› yüksek
olan bu kekik türü y›lda 500 ton kadar üretiliyor.

Son Söz
Ülkemiz ekonomisine önemli katk›
sa¤layan, g›dalar›m›z› çeﬂnilendiren
ve sa¤l›¤›m›z için önemli özelliklere
sahip kekik, hoﬂ bir koku ve tattan
ibaret de¤il. Ülkemizin zengin floras›n›n ve engin biyoçeﬂitlili¤inin yaln›zca
bir örne¤ini oluﬂturan keki¤in daha
pek çok yararl› özelli¤i, önümüzdeki
y›llarda ortaya ç›kacak gibi görünüyor
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