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Bahçe yap›m›nda dikkat edilecek ilkeleri
iki ana gruba ay›rabiliriz.
Bunlardan ilki çevre koﬂullar›,
ikincisi de estetik kurallard›r.

May›s Papatyas›
(Matricaria chamomilla L.)
‹lkbahar geldi¤inde,
k›rlar› beyaza boyayarak
süsleyen may›s papatyas›,
güzel bir süs bitkisi
olman›n ötesinde,
sa¤l›k için de çok yararl›d›r.
Bu nedenle may›s papatyas›,
t›bbi papatya olarak da
bilinir.
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ay›s papatyas›,
Papatyagiller (Compositae,
yeni ad›yla Asteraceae)
bitki ailesindendir. Ülkemizde
do¤al olarak yetiﬂen may›s papatyas›
önemli bir t›bbi ve ›tri bitkidir.
‹lkbaharda k›rlar› beyaza boyayarak
süsleyen may›s papatyas›,
güzel bir süs bitkisi olman›n
ötesinde, sa¤l›k için de çok yararl›d›r.
Bu nedenle t›bbi papatya olarak da
bilinir. T›bbi papatya, gerçekte
Matricaria chamomilla L.
(Yeni ad›, M. recutita L.) bitkisinin
kurutulmuﬂ çiçekleridir.
Avrupa Farmakopesi’nde
bu drogun üç ﬂekli kay›tl›d›r:
may›s papatyas› çiçe¤i (Matricariae
flos), may›s papatyas› s›v› ekstresi
(Matricariae extractum fluidum) ve
may›s papatyas› esans› (Matricaria
aetheroleum). Kurutulmuﬂ hali
Avrupa Farmakopesi monograf›na
uygunluk gösteren drog, taze
olarak da kullan›labilir.

May›s papatyas›, ‹ngilizce’de
Alman papatyas› (German
chamomile) ad›yla bilinir.
Halbuki, Alman papatyas› denince
Türkçe’de Anthemis nobilis L.
(öteki ad›, Chamaemelum nobile (L.)
All.) bitkisi akla gelir. Bu bitkinin
kurutulmuﬂ çiçekleri Chamomillae
romanae flos olarak bilinir.
Bunlar›n ‹ngilizce ad› da Roman
chamomiledir. ‹ngilizce’de
papatyayla ilgili araﬂt›rma yapanlar›n
bunlar› bilmesi gerekir.
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Türkiye’de may›s papatyas›n›n
(Matricaria chamomilla) üç varyetesi
bulunur: var. chamomilla, var.
papulosa Margot et Reuter ve var.
recutita (L.) Grierson. Bu üç varyete
birbirinden, meyvelerinin tepesinde
taç (korona) bulunup
bulunmamas›yla ay›rt edilir.
May›s papatyas›, buhar
distilasyonuyla dam›t›ld›¤›nda
%0,5-1,5 oran›nda uçucu ya¤
elde edilir. Ya¤ verimi %0,4’ten az
olan may›s papatyas› makbul de¤ildir.
Bu ya¤, özel kokulu ve mavi renklidir.
Ancak mavi renkli ya¤ vermeyen
may›s papatyas› varyeteleri de
vard›r. Ülkemizde yetiﬂen may›s
papatyas› varyetelerinin ya¤lar›
genellikle sar›d›r.
May›s papatyas› çiçekleri yayg›n
olarak çay biçiminde tüketilir.
Bunun için 3 g (bir çorba kaﬂ›¤›)
kuru çiçe¤in üzerine 150 ml
(bir çay barda¤›) kaynar su eklenir.
Barda¤›n a¤z› kapat›l›p 10 dakika
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beklendikten sonra içilir. Yetiﬂkinler
bu çay› günde 3-4 kez içebilir. Çocuk
dozu daha düﬂük olur ve çocu¤un
yaﬂ ve kilosuna göre de¤iﬂir.
Etil alkolle (%50’lik) haz›rlanan
may›s papatyas› s›v› ekstresinin
dahilen günlük dozu 3-6 ml’dir.
May›s papatyas›n›n %3-10’luk çay›
ya da %1’lik s›v› ekstresi haricen
kompres olarak ya da
gargara biçiminde
kullan›labilir. Banyo için
bir litre suya 5 g kuru
çiçek ya da 0,8 g s›v› ekstre
kat›l›r. Bu¤u için de bir litre
s›cak suya 10-20 ml s›v› ekstre
eklenir.
May›s papatyas›, kas›lma ve
ﬂiﬂkinlik gibi sindirim sistemi
ﬂikayetlerinin semptomatik
tedavisinde dahilen; cilt ve
mukoza iltihaplar›, a¤›z
boﬂlu¤u ve diﬂeti rahats›zl›klar›,
anüs ve tenasül organlar›n›n iltihapl›
hastal›klar›ndaysa haricen kullan›l›r.
Solunum yolu rahats›zl›klar›nda
may›s papatyas› bu¤usu yap›l›r.
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde
dahi istenmeyen bir etkisine
rastlanmam›ﬂt›r. Yaln›z çiçek tozu
alerjisi olanlar dikkatli kullanmal›d›r.
Ucuz bir drog olmad›¤›ndan
benzer baﬂka droglarla kar›ﬂt›r›l›r;
baﬂka çiçekler may›s papatyas›

ad›yla sat›l›r. May›s papatyas›n›n
çiçekleri küçük olur. Sar› renkli
tüpsü çiçeklerin bulundu¤u, içi boﬂ
orta k›s›m, koni ﬂeklindedir ve bir
s›ra beyaz renkli dilsi çiçekle
çevrilidir. Bu, may›s papatyas›n›
öteki papatyalardan ay›ran en
önemli özelliktir. Ayr›ca may›s
papatyas› çiçe¤inin özel, yo¤un ve
hoﬂ bir kokusu vard›r ve
tad› da ac›ms›d›r.
Türkiye’de, aktarlarda
ço¤unlukla may›s
papatyas› diye beyaz
papatya (Anthemis chia L.)
sat›l›r. ‹ri çiçekli bu papatya
türünün ne kokusu ne de
görünümü may›s papatyas›na
benzer; may›s papatyas›
yerine de
kullan›lamaz.
Öte yandan
Anthemis nobilis L.
(Alman papatyas›) çiçekleri beyaz
ya da beyaz›ms› gri renklidir.
Hemen hemen tamam› beyaz dilsi
çiçeklerden oluﬂan bu bitki, %0,6-2,4
oran›nda uçucu ya¤ içerir. Bu drog
tümüyle kültür bitkilerinden elde edilir.
K. Hüsnü Can Baﬂer
Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fak.
* 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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