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Sonbahar denince, önce hüzün gelir akla.
Oysa, hüzünden çok, k›ﬂa girerken do¤an›n ritminde
bir yavaﬂlama ve bir dönüﬂümün haz›rl›¤›d›r sonbahar.
Gelecek bahar›n coﬂkusu için bir dinlenme
ve haz›rl›k dönemidir sonbahar.

Biberiye
(Rosmarinus officinalis L.)
K›ﬂ aylar›nda da yapraklar›n›
dökmeyen biberiye, bahçelerde
süs bitkisi ve çit bitkisi olarak
yayg›n biçimde kullan›l›r.
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iberiye ya da kuﬂdili ad›yla
bilinen Rosmarinus officinalis
L. Ball›babagiller (Lamiaceae)
familyas›na ait ›tri bir çal›d›r.
Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz
bölgelerinde yo¤un olarak yetiﬂir.
Boyu 2 m’ye eriﬂebilen biberiye, k›ﬂ
aylar›nda yapraklar›n› dökmez. Bu
nedenle, bahçelerde süs bitkisi ve çit
bitkisi olarak yayg›n biçimde
kullan›l›r. Mavimsi çiçekleri ve dil
ﬂeklindeki küçük yapraklar›yla
sevilen bir bahçe bitkisidir.
Avrupa Farmakopesi’nde yapra¤›
(Rosmarini folium) ve uçucu ya¤›
(Rosmarini aetheroleum) kay›tl› olan

biberiye, sa¤l›k aç›s›ndan birçok
özelli¤iyle tan›n›r. Mide sorunlar›,
romatizma, migren, çarp›nt›, nefes
darl›¤›, halsizlik, baﬂ dönmesi gibi
baz› rahats›zl›klarda yararl› oldu¤u
kabul edilir. Ayr›ca, kan dolaﬂ›m› ve

ba¤bahçe / Aral›k 2006

karaci¤ere de olumlu etkisi oldu¤u
bilinir. Biberiye yar›m litre suya 6-7 g
kat›larak ya da çay gibi demlenerek
içilebilir. Taze yapraklar› salatada
kullan›labildi¤i gibi, kurutulan
yapraklar›, et ve tavuk yemeklerine
baharat olarak kat›labilir.
MS 1. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ Anadolu
hekimi Dioskorides, ünlü Materia
Medica adl› t›bbi bitki kitab›nda
“Libanotis” ad›yla kaydetti¤i
Biberiyenin dahilen kullan›m›
biberiyenin, sar›l›¤› iyileﬂtirici ve ›s›t›c›
sonucunda, safra yollar› ve
özelliklerinden söz eder. Prof. Dr.
ince barsaklar için spazm çözücü,
Turhan Baytop’a göre, kuru
kalp damarlar›nda da dolaﬂ›m›
yapraklar›ndan s›cak suyla %5-10
h›zland›r›c› etkileri oldu¤u
oran›nda haz›rlanan çay›, ishali
deneysel olarak kan›tlanm›ﬂt›r.
önleyici, sindirim sistemini uyar›c›,
Alman E Komisyonuna göre,
safra artt›r›c› ve idrar
dahilen kullan›m için
MS. 1. yüzy›lda
söktürücü olarak
günlük doz 4-6 g
günde 2-3 bardak
kuru yaprak
yaﬂam›ﬂ
içilebilir. Ayn› çay,
veya yaprakl› dal ile
bir Anadolu hekimi 2 damla (1 ml)
haricen cerahatli
olan Dioskorides,
yaralar›n tedavisinde
uçucu ya¤d›r.
de kullan›l›r. Bitkinin
ünlü Materia Medica Haricen
çiçekli dallar›ndan
kullan›mdaysa
isimli
t›bbi
bitki
dam›tma yoluyla
cilde kan çekici ve
kitab›nda “Libanotis” hafif iritan etkileri
haz›rlanan uçucu
ya¤› (biberiye
vard›r. Haricen
ad›yla kaydetti¤i
esans›), halk
kullan›m için, dolu
biberiyenin, sar›l›¤› bir banyo küvetine,
aras›nda haricen
iyileﬂtirici ve ›s›t›c› 50 g yaprak ve
cilde sürülüp
ovularak romatizma
çiçekli dal uçlar›yla
özelliklerinden
a¤r›lar›n› dindirmek
içeri¤inde %6-10
söz
eder.
için kullan›l›r.
oran›nda uçucu
‹çeri¤inde en az %1-2 uçucu ya¤
ya¤ bulunan s›v› ya da
içeren yapraklar tedavide kullan›l›r.
yar› kat› haldeki birleﬂim eklenir.
Biberiye yapraklar›nda
bulunan rozmarinik ve
karnosik asitler güçlü
antioksidanlard›r. Karnosik
asitin, hayvansal ya¤lar›
koruyucu en güçlü antioksidan
oldu¤u bilinir. Biberiyenin
antioksidan etkisinin %90’›ndan,
karnosik asit ve karnosolün
sorumlu oldu¤u gösterilmiﬂtir.
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Benzer etkili öteki bileﬂikler
rosmanol, epirosmanol, isorosmanol,
rosmaridifenol, rosmadial ve
miltirondur. Biberiye yapraklar›ndan
haz›rlanan ham ve rafine ekstreler
piyasada bulunmaktad›r.

Biberiye ekstrelerinin, g›da
maddelerinin korunmas›nda
kullan›lmas›n›n yan› s›ra, farelerde
cilt, akci¤er, mide, meme,
yumurtal›k, rahim ve barsak
kanserleri ile lösemide etkili oldu¤u
görülmüﬂtür.
K. Hüsnü Can Baﬂer
Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fak.
* Bu sütunlarda verdi¤imiz bilgiler yaln›zca
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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