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Bitkilerle iklim aras›ndaki 
iliflkinin çok önemli oldu¤unu 

belki de herkes bilir. 
Ama ne yaz›k ki en çok da 

bu konuda 
ciddi hatalar yap›l›r.



Nane, Ball›babagiller
familyas›ndan (Labiatae,
yeni ad› Lamiaceae) kokulu

bitkilere denir. Nane gibi kokan,
hepsi Ball›babagiller familyas›ndan
olan baflka cinslerden (örne¤in,
Acinos, Calamintha, Cyclotrichium,
Micromeria, Ziziphora) türler de halk
aras›nda nane gibi kullan›l›r.

Ülkemizde en çok ekilen ve
kullan›lan nane bahçenanesidir
(Mentha spicata). Hemen her evde
nane olarak kullan›lan bitki, iflte
bu nane türüdür. Nane bahçelerde
kolayca yetifltirildi¤i gibi, tar›m› da
(özellikle Gaziantep yöresinde) yap›l›r.

Kurutulmufl yapraklar› bütün ya da
kaba toz edilmifl halde sat›l›r, kullan›l›r.
Bu türün uçucu ya¤›nda bulunan
ana bileflik (–)-karvondur. ‹lginçtir ki
bu bilefli¤in (+)-formu, dereotu
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Türkiye’de hemen her evde

bulunan nane hakk›nda

bilmedi¤imiz ya da yanl›fl

bildi¤imiz o kadar çok fley var ki...

Bu yaz›da büyütecimizi nane

üzerine tutaca¤›z.

Nane
(Mentha L.)



(Anethum graveolens) ve keraviye
(Carum carvi) meyve ya¤lar›nda
bulunur ama bunlar çok farkl› bir
koku tafl›r. ‹ngiliz Farmakopesi’ne
göre uçucu ya¤daki karvon miktar›
%55’ten az olmamal›d›r.

Bahçe nanesi haz›ms›zl›¤a iyi gelir
ama bunun yan› s›ra gaz söktürücü
olarak da kullan›l›r. Uçucu ya¤›, yani
esans›, spazm çözücü, gaz söktürücü
ve uyar›c› etkiler tafl›r, aromatik
ilaçlar›n içeri¤inde yer al›r. Bahçe
nanesinin yan› s›ra, t›bbi nane,
japonnanesi, yarpuz, su nanesi ve
tüylü nane gibi türler de çeflitli
amaçlarla yayg›n olarak kullan›l›r.

- T›bbi nane (Mentha x
piperita) Türkiye’de yetiflir ama
do¤adan toplanmaz. Bu bitkinin
tar›m›, özellikle d›flsat›m için,
baz› flirketlerce Çukurova
Bölgesi’nde yapt›r›l›r. T›bbi nane
yapra¤› ve bu nanenin uçucu ya¤›
Avrupa Farmakopesi’nde kay›tl›d›r.
Bu nedenle, ülkemizde de t›bbi
amaçla kullan›lmas›
gereken nane,
budur. Avrupa
Farmakopesi’ne
göre kurutulmufl
yapraklar›n uçucu
ya¤ verimi bütün
haldeyken en az
%1,2, parçalanm›fl
haldeyken de
en az %0,9 olmal›d›r.
Ya¤›n mentol içeri¤i
%30-55 olmal›,
ayr›ca %14-32
menton, %3,5-14
ökaliptol (1,8-sineol)
tafl›mal›d›r.

Bu bitki melez
oldu¤u için tohum vermedi¤inden
rizomlar›yla üretilir. Kuru yapraklar
özellikle sinire ba¤l› mide

rahats›zl›klar›nda bulant› kesici ve
gaz söktürücü olarak kullan›l›r.
T›bbi nane, sindirim sisteminin a¤r›l›
durumlar›nda etkilidir. Bulant›,
kusma, solunum yolu enfeksiyonlar›
ve adet sanc›lar›nda kullan›l›r.

Bu naneden etkili çay haz›rlamak
için bir tatl› kafl›¤› kuru yapra¤›na
1,5 çay barda¤›   (150 ml) s›cak su
eklenip 10 dakika bekletilir.
Süzüldükten sonra içilir. Yapraklar
için günlük ortalama doz 3-6
gramd›r. Dam›tmayla elde edilen
t›bbi nane esans›, so¤uk alg›nl›¤›nda,

üst sindirim sistemi
ve safra kanallar›n›n
kramplar›nda, tahrifl
olan kolon
sendromunda
(barsakta da¤›lan
kapsül içinde
0,6 ml), solunum
sisteminin iltihapl›
durumlar›nda, a¤›z
ve yutak mukozas›
iltihab›nda ve
ifltahs›zl›kta
kullan›l›r. Safra
sökücü, spazm
çözücü, gaz
söktürücü, bakteri
öldürücü, salg›

artt›r›c› ve serinletici etkileri vard›r.
Esans tek doz halinde 0,2 ml suya
damlat›larak içilir ya da flekere

damlat›larak al›n›r. Günlük doz
12 damlay› geçmemelidir. Ayr›ca
3-4 damlas› s›cak suya damlat›l›p
bu¤u olarak derin derin koklan›r.
T›bbi nane esans› ve esans
içeren preparatlar bebeklerde ve
küçük çocuklarda yüz ve bilhassa
burun bölgesinde kesinlikle
kullan›lmamal›d›r. Çünkü
dil spazm›na hatta solunum
durmas›na yol açabilir. 

T›bbi nane esans› haricen,
öksürük ve so¤uk alg›nl›¤›,
romatizma, kafl›nt›, ürtiker, deri
tahriflinden kaynaklanan a¤r›l›
durumlarda etkilidir. Bu durumlarda
esans›n birkaç damlas› do¤rudan
ya da bir sabit ya¤da çözüldükten
sonra cilde uygulan›r ve ovulur.
Ayn› amaçla  %5-10 esans içeren sulu
alkollü preparatlar› da kullan›labilir. 

‹çilecek nane suyu flöyle haz›rlan›r:
1 g nane esans›, 10 g talk pudras›na
emdirilir ve üzerine 1 litre su eklenir.
Ara s›ra hafifçe çalkalanarak birkaç gün
bekletilen bu kar›fl›m süzüldükten sonra
kullan›l›r. Nane suyu günde 20-80 g
aras›nda al›n›r. Bu su, nane yapraklar›n›n
su buhar›yla dam›t›lmas› sonucu ya¤›n
ayr›lmas›yla da haz›rlanabilir.
Nane suyunu, Osmanl› döneminde
seyyar sat›c›lar mide bulant›s› için
‹stanbul sokaklar›nda satarlard›.

- K›smen mentolü al›nm›fl
nane esans›, mentol üretimi
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T›bbi nane esans› 
ve esans 

içeren preparatlar 
bebeklerde ve 

küçük çocuklarda 
yüz ve bilhassa 

burun bölgesinde
kesinlikle

kullan›lmamal›d›r.
Çünkü 

dil spazm›na hatta
solunum durmas›na 

yol açabilir.



için yetifltirilen japonnanesinden
(M. canadensis L. [efladlar›:
M. arvensis var. glabrata, M. arvensis
var. piperascens]) elde edilir. Esansta
mentol kristallendirildikten sonra
kalan (kristallenemeyen) mentol
içeren ya¤ ‘k›smen mentolü al›nm›fl
nane esans›’ ad›yla Avrupa
Farmakopesi’nde kay›tl›d›r. Bu ya¤
%30-50 oran›nda mentol, %17-35
menton ve %5-13 izomenton içerir.

Okaliptol oran› en çok %1,5
olmal›d›r. Ya¤›n içerdi¤i
sineolün limonene oran› %1’den
az olmal›d›r. Bu ya¤ bazen piyasada
t›bbi nane ya¤› ad›yla sat›l›r.
Bu durumda biraz önce söz edilen
nitelik ölçütlerine bak›lmal›d›r.
Bu ya¤ parfüm, flekerleme,
a¤›z kokusu gidericisi, öksürük
pastili,  difl macunu ve sak›z
üretiminde kullan›l›r.

- Yarpuz ya da filiskin ad›yla
bilinen Mentha pulegium L. yabani
bir nane türüdür. Osmanl›
döneminden beri bu bitkinin ya¤› ve
suyu ç›kar›l›r. Filiskin ya¤› pulegon
içerir. Bu maddenin ve filiskin
ya¤›n›n düflük yapmak amac›yla
dahilen al›nmas› sonucu ölüm
vakalar› rapor edilmifltir. Ya¤›nda
pulegon tafl›yan Calamintha,
Ziziphora, Micromeria, Acinos,
Cyclotrichium türleri halk aras›nda
çay olarak içilir. Günlük doz 1-4 g’d›r.
Günde 3 kez 3 kupa içilebilir ancak
arka arkaya de¤il, farkl› zamanlarda
içilmelidir. Sindirim sistemi,
karaci¤er ve safra kesesi
rahats›zl›klar›, adet düzensizlikleri,
gut hastal›¤› ve so¤uk alg›nl›¤›, bel
gevflekli¤i (istemsiz idrar yapma) için
kullan›l›r. Haricen deri hastal›klar›nda
etkilidir. Bu naneyi, hamilelerin
kullanmas› sak›ncal›d›r. Hepatotoksik
etkisinden dolay› karaci¤ere zarar
verir. Bu nedenle afl›r› tüketiminden
kaç›n›lmal›d›r. Yarpuzun uçucu ya¤›
dahilen kullan›lmamal›d›r.

- Mentha aquatica L. su
nanesi ad›yla bilinir. Uçucu ya¤›n›n
içeri¤inde ana bileflik olarak
mentofuran bulunur.

- Tüylünane ad›yla bilinen
Mentha longifolia ülkemizde yayg›n
olarak yetiflen yabani bir nane
türüdür. Uçucu ya¤› piperiton oksit
aç›s›ndan zengindir. Kurutulmufl
yapraklar›ndan haz›rlanan çay
haz›ms›zl›kta,  gaz söktürücü ve
uyar›c› olarak kullan›l›r. Her türlü
a¤r›ya ve özellikle de bafl a¤r›s›na
karfl› kullan›m› literatürde kay›tl›d›r. 

Görüldü¤ü gibi naneyle ilgili
rivayet muhtelif. Farkl› nane türleri
farkl› kimyasal içerikte oldu¤undan
etkileri de farkl›d›r. Do¤ru naneyi
do¤ru amaçla kullanman›z› dilerim.

K. Hüsnü Can Bafler 
Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fak.

Foto¤raflar: K. Hüsnü Can Bafler

* Bu sütunlarda verdi¤imiz bilgiler sadece 
bilgilendirme amaçl› olup tavsiye niteli¤i tafl›maz. 
Hastal›k tedavisinin mutlaka doktor kontrolünde 

yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r. 
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Pulegium (Miller) DC. seksiyonu 
Mentha pulegium L. 
(filiskin, yarpuz)

Mentha L. seksiyonu
Verticillatae grubu

M. arvensis L. (k›rnanesi)

Capitatae grubu
M. aquatica L. (sunanesi)
M. x piperita L. (t›bbinane, karanane) (M. aquatica x 

M. spicata melezi)
M. piperita L. nm citrata (Ehrh.) Briq. provar. 

(= M. citrata Ehrh.) (bergamotnanesi) (M. aquatica x 
M. spicata melezi)

M. x dumetorum Schultes (M. aquatica x 
M. longifolia melezi)

Spicatae grubu
M. spicata L. subsp. spicata 

(bahçenanesi, antepnanesi, k›v›rc›knane)
M. spicata L. subsp. tomentosa (Briq.) 

Harley (bahçenanesi)
M. suaveolens Ehrh. (anuk)
M. longifolia (L.) Hudson subsp. longifolia 

(itnanesi, tüylünane)
M. longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.)

Harley var. typhoides
M. longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.)

Harley var. calliantha (Stapf) Briq.
M. longifolia (L.) Hudson subsp. noeana (Boiss. ex.

Briq.) Briq.
M. x villosa-nervata Opiz. (M. longifolia x M. spicata melezi)
M. x rotundifolia (L.) Hudson (M. longifolia x 

M. suaveolens melezi)

Türkiye’de do¤al olarak yetiflen nane (Mentha) türleri




