‹lkbahar Çiçekleri
Begonya (Begonia semperflorens)
Mine çiçe¤i (Verbena x hybrida)
fiebboy (Matthiola incana)

Isparta gülü
(Rosa damascena)

NGBB SO⁄ANLI B‹TK‹LER KOLEKS‹YONU
Ac›çi¤dem (Colchicum) II.

‹lkbaharda
Bahçe ve Bitkiler
NGBB'DE ‹LKBAHAR

Mevsimlik alanlar›n
tasar›m›
DO⁄ADAN MUTFA⁄A

TÜRK‹YE'N‹N TEHD‹T ALTINDAK‹ B‹TK‹LER‹

‹spir ç›ng›ra¤› (Campanula troegerae)
Tu¤geveni (Astragalus trichostigma)
Türkiye'nin Gevenleri
Efe geveni (Astragalus akmanii)
fiah geveni (Astragalus aytatchii)
Sultan geveni (Astragalus dumanii)
Sar› geven (Astragalus flavescens)
Koçak geveni (Astragalus kochakii)
Kemaliye geveni (Astragalus xylobasis)

Yenilebilir Bitkiler

Gül (Rosa), Gülgiller (Rosaceae) ailesinden, dünyada 100'den fazla
türü ve say›s›z bahçe varyetesi (kültivar›) bulunan, dikenli çal›lar ile
sarmafl›klardan oluflan önemli bir cinstir. Türkiye floras›nda 24 türü
kay›tl›d›r. Fosil kay›tlardan, bitkinin 40 milyon y›l önce olufltu¤u
anlafl›l›r. Mezopotamya'daki çivi yaz›s› tabletlere göre, 5 bin y›ld›r
bilinmekte ve kullan›lmakta; Asur tabletlerinde de gül ve gülsuyundan
bahsedilmektedir. O tarihlerde hangi gül türünün kullan›ld›¤› bilinmese
de bölgede yetiflen ve kokulu olan muhtemel türler flunlard›r; “Rosa
damascena Mill.”, “Rosa gallica L.”, “Rosa centifolia L.”, “Rosa
moschata J.Herrm.”
Tarihte gül
Eski M›s›r, Girit, Hitit uygarl›klar› gülün t›bbi ve kozmetik özelliklerinin fark›ndayd›.
Yunan mitolojisinde önemli yeri
olan gül, aflk tanr›ças› Afrodit'in
sembolüdür. Aflk ve ihtiras tanr›s›
Eros, sessizlik tanr›s› Harpokrates'e
gül verdi¤i için, sessizlik ve gizlili¤in
de sembolü say›l›r. Çiçek tanr›ças›
Kloris, bafl›nda gül tac›yla temsil
edilir.
Grek tarihçi Herodot'a göre,
Frigya kral› Midas MÖ 700 y›llar›nda
Eskiflehir yak›nlar›ndaki saray›n›n
bahçesinde gül yetifltirirdi ve Pers
ordusuna yenildikten sonra, Makedonya'ya kaçarken yan›nda gül fideleri de götürmüfltü. Bu türün, Anadolu'da “kral gülü” veya “yediveren flam gülü” ad›yla bilinen “Rosa
damascena var. semperflorens” oldu¤u kabul edilir.
Çinli Filozof Konfüçyus (MÖ
551-479), Zhou hanedan› döneminde, imparatorluk saray›nda gül bahçeleri oluflturuldu¤unu; saray kütüphanesinde gül ve gül yetifltiricili¤i
hakk›nda, alt›yüzden fazla kitap bulundu¤unu yazar.
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Botanikçilerin babas› addedilen ve MÖ 300'de yaflam›fl olan
Theophrastus, befl petalliden yüz
petalliye kadar çok çeflitli gül
varyetelerinin betimlemesini yapm›flt›r.
Romal› Plinius (MS 23-79), gülün büzücü (astrenjan) özelli¤inden
bahsederek çiçeklerinin bafl, kulak,
difleti, bo¤az, mide, anüs, rahim flikayetlerinde yararl› oldu¤unu belirtir.

Plinius'a göre sulu sirkede bekletilen
çiçekleri, kad›nlarda ak›nt›lar› ve kan
tükürmeyi keser; tohumlar›ndan haz›rlanan s›v› krem (liniment), difl a¤r›lar›na iyi gelir ve idrar söktürücüdür; çiçeklerinin koklanmas›, beyin
temizli¤i sa¤lar.
Gülün serinletici ve astrenjan
özelliklerini anlatan Dioskorides
(MS 40-90), çiçekleri flarapla kaynatarak haz›rlanan s›v›n›n bafla¤r›s›
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ve göz, kulak, difleti, anüs, rahim
flikayetlerinde yararl› oldu¤unu;
kurutulduktan sonra toz halinde,
difleti a¤r›lar›nda kullan›ld›¤›n›
aç›klar.
Suriye'de 4. yüzy›lda yaz›lm›fl
bir kayna¤a göre, gül haricen göz,
a¤›z, karaci¤er (yak› olarak) rahats›zl›klar› ile a¤›z kokusu ve deri iltihab›nda; dahilen de gö¤üs ve mide
rahats›zl›klar›nda yararl›d›r.
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Geleneksel Hint t›bb› “Ayurveda”, gül tomurcuklar›n›n kalp ve
beyni güçlendirdi¤ini; gül petallerinin, rahim kanamas›n› durdurdu¤unu ve a¤›z yaralar›n› iyilefltirdi¤ini belirtir.
MS 11. yüzy›lda yaflam›fl olan
‹bni Sina, “T›bb›n Kanunu” adl› eserinde, gül kokusunun kalp ve beyin
üzerindeki yararl› etkilerinden bahseder.

Ortaça¤ Avrupas›'nda, “sub rosa”
(gül alt›nda) ad›yla yap›lan diplomatik toplant›larda, gizlilik ve s›r saklaman›n sembolü olarak odan›n tepesine gül as›lmas› gelenektir.

Gül ürünleri
Gülya¤› ve gülsuyu, taze gül
çiçeklerinin su ile dam›t›lmas› sonucu
elde edilir. 1 kg gülya¤› elde etmek
için, 3,5-4 ton taze gül dam›t›l›r. Gülya¤›, karakteristik gül kokulu uçucu
ya¤d›r. Ya¤› al›nd›ktan sonra elde
kalan ya¤alt› suyu, gül suyudur.
Antik ça¤da yaz›lan eserlere
göre, gülya¤› gül çiçeklerinin
dam›t›lmas›yla de¤il; gül çiçeklerinin
zeytinya¤› gibi sabit ya¤da bekletilmesiyle elde edilirdi. Gülsuyu
ise güllerin suyla kaynat›lmas›yla
haz›rlan›rd›.
Gülya¤› ve gülsuyu üretiminde
kullan›lmak üzere yetifltirilen “Rosa
damascena var. trigintipetala” (otuz
petalli flam gülü), Türkiye'de do¤al
olarak yetiflen “Rosa gallica” ile “Rosa
phoenicia”n›n do¤al melezi olarak
kabul edilir.
Gülya¤› ve gülsuyu d›fl›nda
di¤er gül ürünlerinden “gül konkreti”,
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taze güllerin “n-hekzan” ile ekstraksiyonu sonucunda üretilir. Balmumu
k›vam›nda ve rengindedir. “Gül absolüsü”, gül konkretinin etanolle ekstraksiyonuyla elde edilen, uçucu ya¤
k›vam›nda koyu renkli üründür.
Ayr›ca gül reçeli, gül flurubu, kurutulmufl gül gibi geleneksel ürünler
de kullan›l›r.
Tar›m ürünü olan ›sparta gülünün en büyük üreticileri, Türkiye ve
Bulgaristan'd›r. Bu iki ülkenin her
biri y›lda, yaklafl›k 1,5 ton gülya¤›
üretir; dünyadaki y›ll›k gülya¤› üretimi de 3 tondur.
Türkiye'de gül tar›m› ile gülya¤›,
gülsuyu ve di¤er gül ürünlerinin üretimi Isparta, Burdur, Afyon'da yap›l›r. 2012 y›l›nda toplam 6500 ton
gül çiçe¤i, 60 ton gülsuyu, 6,5 ton
gül konkreti, 1-1,1 ton gülya¤› üretilmifltir. Organik gül üretimi de yap›lmaktad›r.
Isparta'da bulunan onbefl gülya¤› fabrikas›n›n en büyü¤ü, bir kooperatif olan “Gülbirlik”tir. Befl fabrikaya sahip olan kuruluflun kozmetik
ve g›da ürünleri, “Rosense” ad›yla
piyasada pazarlanmaktad›r.

Gülün t›bbi özellikleri
Gülya¤›n›n terkibinde bulunan sitronellol (% 31-44), geraniol
(% 9-14), nerol (% 5-11) gibi oksijenli monoterpenler ile nonadekan
(% 8-15), nonadeken (% 2-5) gibi
hidrokarbonlar ana bilefliklerdir.
Gülsuyunun karakteristik bilefli¤i,
feniletil alkoldür.
Eski kaynaklarda, gülün kalp
ve beyin üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedilir. Yap›lan farmakolojik ve klinik çal›flmalarda,
bu etkileri do¤rulayacak sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Isparta gülü çiçeklerinin sulu alkollü ekstresinin,
izole kobay kalbinde kalp at›fl›n› ve
kontraktilitesini, muhtemelen betaadrenerjik reseptörler üzerindeki
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uyar›c› etkisiyle h›zland›rd›¤› gözlenmifltir.
Gül çiçeklerinin tomurcuklar›nda bulunan siyanidin-3-O-glikozit
adl› flavonoitin, anjiotensin-I-çevirici
(ACE) enzim aktivitesini ciddi flekilde bast›rd›¤› ve bu flekilde kalpdamar fonksiyonlar›n›n iyilefltirilmesinde önemli rol oynad›¤› gösterilmifltir. Zira, ACE, güçlü bir damar
daralt›c› (vazokonstriktör) olan anjiotensin II üretimini sa¤layan anahtar
enzimdir.
Bir grup refrakter epilepsi (sara)
hastas› çocukla yap›lan çift kör klinik
çal›flmada, % 10 gülya¤› içeren sabit
ya¤ ile haz›rlanm›fl preparattan 5 ml,
günde üç defa verilmifl; dört haftal›k
kullan›m sonras›nda sara nöbetlerinin, plaseboya göre önemli ölçüde
azald›¤› görülmüfltür. Bu çal›flmada,
gülya¤›n›n antikonvulsan etkili oldu¤u bulunmufl ve antiepileptik ilaçlara (AED) dirençli çocuklarda, sara
nöbetlerinin oluflma s›kl›¤›n› azaltt›¤›
ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Gül çiçeklerinin kloroformlu ekstresinin, alzheimer hastal›¤›na neden
olan amiloid beta (Aß) adl› peptitin
oluflumunu inhibe etti¤i gösterilmifltir. Kloroformlu ekstredeki etkin bi-

lefli¤in, k›sa ad› VLFA olan çok uzun
zincirli, 37 karbonlu, çoklu doymam›fl
ya¤ asidi oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Gülya¤› ve gül kokusunun karakteristik bilefli¤i olan feniletil alkolün, asetilkolin esteraz (AChE) ve
butirilkolin esteraz (BChE) enzimlerini
inhibe etti¤i; yani haf›za kayb›n›n
önlenmesinde, yard›mc› olabilece¤i
belirlenmifltir.
Gül çiçeklerinin tomurcuklar›,
kurutulduktan sonra çaya kat›labilir.
Gülsuyu, hem dini törenlerde serpilir,
hem de özellikle güllaç ve su muhallebisi gibi yiyeceklerin tatland›r›lmas›nda kullan›l›r. Gülbefleker, bilhassa
Osmanl› döneminde meflhur olan gül
flekeridir.
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Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece
bilgilendirme amaçl›d›r; tavsiye niteli¤i
tafl›maz. Hastal›kta, tedavinin mutlaka doktor
kontrolünde yap›lmas› gerekti¤i
unutulmamal›d›r.
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