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Hemphil ve Mallory’un söylediklerine göre (2004), “Sincan, Uygur Özerk Bölgesi’ndeki 

Tarım Havzası’nın Taklamakan Çölü vahalarında bulunan çok sayıdaki Bronz Çağı mezarlığı, 

hem mumyalanmış hem de iskelet halindeki insan kalıntılarını ele vermiştir. Yünlü kumaşlar 

ve nüfusun batılı fiziksel görünümü, bu insanların nereden geldiği ile ilgili soruları gündeme 

getirmiştir. Arkeologlar tarafından, Tarim Havzası’ndaki Tunç Çağı popülasyonlarının 

kökenini açıklamak için iki hipotez önerilmiştir. Bunlar “Bozkır hipotezi” ve “Baktria2 vaha 

hipotezi”dir. Tarım Havzası, Rus-Kazak bozkırları, Güney Çin, Orta Asya, İran ve İndus 

Vadisi’nden 1,353 yetişkinden oluşan 25 Aeneolitik ve Bronz Çağı’na ait sekiz kraniyometrik 

değişken, bu hipotezlerin, Tarım Havzası'ndaki Tunç Çağı sakinlerinin sahip olduğu fenetik 

yakınlıkların örüntüsü ile desteklenmektedir. Bu analizle elde edilen sonuçlar, bozkır hipotezi 

veya Bactrian vaha hipotezi için çok az destek sağlar. Aksine, Tarım Havzası'ndaki Tunç Çağı 

sakinlerinin ortaya koyduğu kalıtımbilimsel ilişki örnekleri, erken Tunç Çağı'nda Tarım 

Havzası içinde bilinmeyen bir nüfusun varlığını göstermektedir. MÖ 1200'den sonra, bu nüfus 

Pamir ve Ferghana Vadisi'nin yayla popülasyonlarından önemli gen akışı yaşamıştır. Bu yayla 

popülasyonları daha sonra Saka olarak bilinen ve Büyük İpek Yolu hattının doğu (Tarım 

Havzası, Çin) ve batısı (Bactria, Tacik-Özbek-Afgan birleşik kesimi) arasındaki temasları 

kolaylaştıran ‘aracılar’ olarak görev yapmış olanları içerebilirler”.  

Türkiye’de de özellikle Anadolu’nun giriş kapılarına yakın olan yerlerde, Orta Asya’da mezar 

kalıntıları bulunan bu insanların medeniyet izlerini sürmek mümkündür. Daha 2019’un 

sonlarında Erzurum'daki Şenkaya ilçesinde, bir köy evinin kıyısında Kıpçak Türklerine ait 

olduğu belirlenen 2 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulunmuştur (www.mynet.com). (F. 1). 

İnsanımızın bu atasal hareketliliği şüphesiz atlar, filler, develerle ve yürüyerek olmuştur. Peki, 

bitkiler nasıl taşınır hale gelmişlerdir? Hiç şüphesiz bu olay, öncelikle kıta köprüleri, buzul ve 

hava hareketleri ile gerçekleşmiştir. İnsanın uzak diyarlara olan merakı ve ticaretinin bize 

işaret ettiği cesur, tarımcı-tüccar Sogdlar’ınki gibi, onlar heybelerde ve sırt çantalarında 

taşınmışlardır. Bu olay yemek yeme ihtiyacına paralel, evcilleştirme/ ıslah/ hibrit çalışmaları 

ile de gerçekleşmiştir. Diğer taraftan onlar, yol kateden insanların öncelikli hayvanı olan asil 

atlarla da taşınmışlardır. Bu konuda Kafkaslar üzerinden İtalya’ ya ulaşan ve en eski gem izini 

taşıyan atların antropolojisi bir National Geography belgeseline de konu olmuştur (F. 2). 

Onlar Anadolu’ ya uzun boyunlu Ahalteke atlarıyla da gelmiş olabilirler. Şimdi yaşatılan bir 

tarih göstergesi olarak Mersin, Elvanlı’da bir Ahalteke at çiftliği bulunmaktadır (F. 3). 
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Ülkemizin İpek Yolu ile bağlantısını sağlıklı kavrayabilmek belki de Sogdian/Fergana Vadisi 

ile Turfan/Tarım Havzaları’nı iyi tanıyıp bilmek ve böylece bu yolu katederek gelmiş ortak 

bitkileri anlayabilmek üzerine kurgulanabilir.  

Yol kateden bitkilerin başında elbette, vücut ve ruh sağlığına çok iyi gelen ve giderek 

ülkemizden silinen dut ağaçları gelmektedir (F. 4). Fizik Bölümü öğretim üyesi Dr. Şeref 

Kaplan’ın anlattıklarına bakılırsa;  

“50 yıl kadar önce Mersin: Yenimahalle’de 300 yaşlı mor parmak dutları her evin bahçesinde 

bulunur, çinko çatıya düşüp de kurumuşları yemek için tırmanırdık. Dut silkelemek deyimi 

vardı, bir keten çarşafa silkelenen dutlar, özenle toplanarak bazen de kurutulurdu. Sabah erken 

saatlerde toplanan dutları dikkatlice bir çingil ile eve taşırdık, buzdolabına taşınan ve orada 

bir gece kalan dutları yemesi ne güzel olurdu. İpek böceğini biz zevk için beslerdik. Neptün 

plajı önünde okaliptüs korulukları ve biteviye narenciye ağaçları olan Mezitli taraflarına üç 

beş çocuk bisikletle gelir denize girerdik, sahile çıkan ara yollar vardı ve çok sinek olurdu.”3  

Mersin Üniversitesi’ne çıkan Çiftlikköy kavşağı karşısındaki “Dutaltı” levhası sadece adı 

kalmış bir plaj anısı, artık. 2016’da Bazaar kafe işletmecisi, son dut ağacının kesildiği yere iki 

palmiye dikmiştir (F. 5). 

Özbekistan’daki gözlemler, Murat Bardakçı’nın da bir gazete anısında yazdığı gibi, kutsal 

yerler ve kamu kurum bahçelerinde, kervansaray önleri ve havuz başlarında gövdeleri yıkılsa 

bile dutların korunmakta olduğunu gösterir (https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-

bardakci/2162152-semerkand-ve-buharada-evliya-kabri-ziyaretleri). Semerkant’ta dut dallarının 

kabuğu soyularak preslenmesi ile oluşan kağıttan zarf, ferman, çanta ve resimler yapılıp 

pahalıca satılmaktadır. Ancak bu UNESCO destekli geçmiş hatırlatmacası atölye, Fas’taki 

safran (Crocus) boyalı ferman ve resimler gibi sadece turistler içindir. Oysa, yuvarlak çatılı 

Özbek yurt pazarındaki beyaz dut kuruları, yine yuvarlak çadırlı Adanalı cumartesi 

pazarındaki gibi, birbirinden habersizce satışa sunulur. 

Diyabet, kalp ve iltihaplanma için halkın çok sevdiği bu geleneksel-kültürel bahçe ağacı 

Morus (dut) cinsinin yaklaşık 68 türü bulunmakta ve çoğunun Asya'da ortaya çıkmış olduğu 

belirtilmektedir (Datta, 2000). Çin'de, şimdilerde ekilen binden fazla çeşit bulunmakta ve dört 

ana tür olan Morus alba, M. multicaulis, M. bombycis ve M. atropurpurea ’dan 

süregelmektedir (Yongkang, 2000; http://www.fao.org). 

Linne ve Bauhin tarafından 1670’li yıllarda, İtalyan sahil türü olarak kayda geçmiş ve 

Kashmir’den Singh ve Kachroo (1987) tarafından kaydı tutulmuş türün karadut değil, beyaz 

dut olduğu ve daha 3. yüzyılda Yunan literatürüne girdiği aktarılmıştır. İran Florası ve 

Türkiye Florası kayıtlarında 1982’lerde adına rastlansa da Anadolu’da yaygın oldukları Faik 

Yaltırık tarafından yazılmıştır (Browicz, 2000). Referans olarak çoğu zaman yapıldığı gibi 

kesin kaynağı Yunanistan, Ege ve Batı Anadolu olarak gösterilse de, güneydeki (Akdeniz) 

yaygın lokasyonları erken kaydedilmediğinden olabilir.  

Karadut; Morus nigra’nın İran, Afganistan ve yine Orta Asya’dan gelmiş olabileceği diğer 

çoğu bitkilerimiz gibi imkansız değildir. Pakistan florasında 1753 kayıtlı şah dut; M. nigra, 

Özbekistan’da da şah dut adıyla sevilen bir tür olup ve odunu sebebiyle önemsenen M. alba 

türünün de adı sık sık geçmektedir. Dağılımı kuzeybatı Pakistan, Orta Asya Bölgesi, Orta ve 

Güney Avrupa ile Kuzey Afrika olup Amerika’ ya ise tanıtılmıştır (Browicz, 2000). 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen dutların bir arada değerlendirildiği çalışmalar bazı 

ülkesel proje ve lisansüstü tez çalışmasına konu olmuştur: Bu projelerin birinde (Türemiş ve 

ark., 2004), Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı il ve ilçelerinde yürütülen 
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seleksiyon çalışması ile beyaz, kara ve mor duta ait toplam 61 adet dut genotipi incelenmiştir. 

Diğer bir projede (Özgen ve ark., 2009) ise Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 200’den fazla 

yenilebilir beyaz, kara, mor dut ve parmak dutu (M. levigata) genotipi incelenmiş, 86 ümitvar 

genotip seçilmiştir. Lisansüstü tez çalışmalarından birinde Ağca (2015), ülkemizin farklı 

illerinden seçilen biri parmak dut, üçü de mor dut türüne ait toplam dört genotipi 

Kahramanmaraş koşullarında incelemiştir. Diğer bir lisansüstü tez çalışmasında ise (Çöçen, 

2017), Malatya gibi Türkiye’nin farklı yer ve aynı zamanda yurtdışı kaynaklı 75 adet dut 

genotipinin fenolojik, morfolojik ve pomolojik özellikleri incelenmiştir. Malatya genetik 

kaynakları parselinde yer alan dutların bir kısmı daha önce de (Yılmaz ve ark., 2012) konu 

edilmiştir (Karaat, 2019). 

Kelime haznemizde; giciş dut- "kaşıntı tutmak" (Mersin, Ayvagediği), çar dut- “grip, nezle 

olmak”, dutalık dut- “sara tutmak” gibi birleşik eylem olarak kullanılan dut- yardımcı eylemi, 

“ağZannık” ile de kullanılmıştır: ağZannık dut- “havale geçirmek” (Mersin, 

Akarca/Alaçam/Mut) anlamını taşır (Tor, 2005).  

Dut ile tut anlamdaş ve örneğin Adıyaman, Tut Kaymakamlığı dutla barışık bir ilçedir.  

Ak (Morus alba), kara (Morus nigra) ya da pembe (Morus rubra) türleri yaygın olan 

ülkemizde dutun 12 türü bulunur. Testere dişli ve sarmal dizili olan yapraklılarından 

ipekböceği beslemek için yararlanılır. Ağacın boyu 1-20 m arasında değişir. Odunu ince 

marangozlukta, süslemecilikte kullanılır. Genellikle kireçli-killi ve güney yönündeki 

toprakları sever. Kuraklıktan pek etkilenmez ancak son iki yıldır diğer bazı meyvalar gibi 

erken olgunlaşmaktadır. Örneğin “Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evin bahçesinde yeni 

yetişmekte olan dut ağacı meyve vermiş ve dut ağacının 2019, Ekim ayında meyve vermesi 

görenleri şaşırtmıştır” (www.iha.com.tr; https://geyveyoresi.com/). 

Çok iyi araştırılırsa, yüksek kesimlerde yetişen Adıyamanlı Urmu dutu gibi, pek çok dut,  

asma ve elma bitkisinin bulunduğu görülecektir. Örneğin Malatya'nın 

Hekimhan ilçesinde kadınlar, asırlardır geleneksel yöntemlerle imece usulü dut 

pestili yapmaktadır (www.bursadabugun.com).  

Dünyada yaprakları ipekböceklerini beslemek için kullanılır ve infüzyonları kan şekeri 

seviyesini düşürmek ve arteriyel basıncın düşmesini sağlamak için kullanılır. Meyvelerinden 

reçel ve kurutulmuş öğünler hazırlanır (http://www.efloras.org; Gintzburger, 2003). Önemine 

bağlı olarak, dut ile ilgili medikal ve doğal kaynaklar 2012’de da Silva Almedia ve 

arkadaşlarınca derlenmiştir (da Silva Almedia el al., 2012). 
 

Türkiye’de değişik illerden selekte edilen parmak dut (Morus levigata) ve mor dut (Morus 

rubra ) türlerine ait ümitvar genotiplerin Doğu Akdeniz Bölgesi koşullarına adaptasyonlarını 

belirlemek amacıyla bir araştırma yürütülmüştür. Ağaçlardan alınan meyve örneklerinde 

fenolojik gözlem, pomolojik analiz (meyve eni, boyu, meyve ağırlığı, meyve sap uzunluğu, 

asitlik ve SÇKM miktarı) ve C vitamini (askorbik asit) tayini incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlarda, meyvelerinin ağırlığı 3,48-4,26 g arasında, SÇKM miktarı %14,36-21,30 arasında 

ve meyve asitliği %0,29-2,02 arasında askorbik asit miktarı %35,60-84,13 arasında 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar, yapılacak olan diğer farmakolojik, pomolojik ve ıslah 

çalışmalarına kaynak oluşturması açısından değerli ve önemli bulunmuştur (Pınar ve ark., 

2018; Ağca ve Ilgın, 2017). 

Ata yurdumuza tekrar dönecek olursak, “Turfan bölgesinde yaşayan yerleşiklerin, uzun yıllar 

bozulmadan saklanması için özel bir işlemden geçirilerek kurutulan ipeği döviz olarak 

kullandıkları ve ölçülmüş tahıl tanelerini de, iktisadî ara mal olarak kullandıkları anlaşılmıştır 



(Onay, 2019 in. Han-sen 2012: 91). “Dut gizli bir hazine, farkında değiliz. ‘Yeni İpek 

Yolu’ ile dünyaya tanıtılması gerekir” denilse de şimdilerde farkına varılmış kıymeti gıda 

olarak varlığındandır; 2015’de Mersin, Silifke, Atayurt Mahallesi’nde hasadına başlanan 

kara dutun kilosu 20 TL'den alıcı bulmaktaydı (www.kapsamhaber.com).  

Eskilerin farkındalığı ile “19. ve 20. yüzyılda Elazığ, Harput’ta üretilen ipekli dokumalar 

çevre illere, İstanbul’a hatta yurtdışına kadar satılmıştır. Kaynak kişilerle yapılan görüşmeler 

ve araştırmalar sonucunda o dönemde Harput’ta hemen hemen her evde ipek böceği üretimi 

yapıldığı tespit edilmiştir. Bölgede dut ağacının yetiştirilmesi ve ipekböcekçiliğinin yapılması 

dokuma üretimine imkân sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde ekonomik 

sıkıntılar nedeniyle kadın, çalışma hayatının bu gibi iş kollarında katma değer üretmeye 

çabalamıştır. Harput’ta Darü’l Harir Mektebi, Harputlu birkaç gencin Bursa İpekçilik 

Enstitüsü’nde aldıkları tahsilden sonra 1909 yılında açılmıştır (Sunguroğlu, 1959: 82). 

Öğretim süresi üç ay olan bu okul, 1930 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş ve aynı yıl 

içinde de kapatılmıştır” (Aksoy ve Öz, 2010). 

İpekböcekçiliğin önemli merkezlerinden biri de Antalya olduğundan şehirdeki ipekböcekçilik 

mektebi 1950’lere kadar, şehir halkının önemli bir iş kapısı ve uğraşısıdır ve ipek 

ibrişimlerden çarşaf, yastık kılıfı, dantel tarzı el işleri de yapılmıştır. 1928 yılında açılan bu 

mektep 1937-1938 yıllarında, İpekböcekçiliği İstasyonu ise 1931 yılında kapanmıştır. 

1940’lardan sonra ise ipekböcekçiliğinin önemi giderek azalıp yok olmuştur (Deniz, 2015). 

Benzer şekilde, 14 Nisan 1888 tarihinde Bursa’da da Harîr Dâruttalîmi adlı okul açılmıştır. 

Okul açıldığında başvuran on iki öğrenci okula kabul edilmiş ve “ipekböcekçiliği ve 

tohumculuk fenleri tedrisi” başlamıştır. Bir sene zarfında kiralanan yerin ihtiyaca yeterli 

olmayacağı fikri ile okul, Bursa’nın Sedbaşı, Kara Ağaç Mahallesi’nde daha geniş bir 

yerleşime nakledilerek 1894 yılına kadar eğitime devam etmiştir. 

Osmanlı döneminde Kıbrıs’ın önemli geçim kaynaklarından birisi de ipek üretimidir. 

Sicillerde geçen Kıbrıs’taki bahçelerin çoğunun dut bahçesi olması ve bazı kayıtlarda “böcek 

hasırı, böcek evi, ipek dolabı, ibrişim dolabı, ibrişim leğeni, ibrişim evi” gibi terimlerin 

geçmesi, adada ipek böcekçiliğin yoğun olarak yapıldığını göstermektedir. 1720 yılında en 

fazla ipek Değirmenlik ve Mağusa, en azı ise Omorfa ve Pendaya kazalarında üretilmiştir. 

Kıbrıs adasının on altı kazasının hepsinde değişken miktarda ve kalitede üretilen sarı ve beyaz 

Kıbrıs ipeğinin genellikle Mısır Kahire’ye ihraç edildiği ve Ermenek kazasından adaya 

ipekçilerin de gönderildiği söz konusudur. Drummond’a göre ipekli kumaş, yün, tütün, şarap, 

içki, ilaç ve boya bitkileri ile birlikte 601.500 kuruş değerinde çeşitli kumaş ve dokuma 

ürünleri ihraç edilmiştir.” (Özkul, 2007). 

 

O tarihlerde arpa-buğday üretilen ve beklendiği şekilde, zeytin, harnup ticareti yapılan 

Kıbrıs’taki farklı bir ata bitkisi de Gölevez, kolakas, toro; adıyla yemeği sevilen ve iyi bilinip-

tüketilen gölevez olup (Colacasia esculenta), yumrulu bir sebzedir. Hindistan ve Güney 

Asya’nın yerlisi bu bitki, diğer ülkelere uzun yıllar önce yayılmıştır. Pasifik Adaları, Afrika, 

Hint Okyanusu kıyıları, Güney Asya ülkelerinde bolca yetiştirilir. Mersin’in Anamur, 

Bozyazı, Silifke ilçeleri ve Antalya’nın Gazipaşa, Alanya ilçelerinde de yetişen ve patates gibi 

haşlanarak yoğun tüketilen değişik bir bitkidir (Özkul, 2007; www.tarlasera.com; 

https://haberkibris.com). Özetle, Dr. Erkan Özaydın’ın aktardığına göre Mersin Orduevi 

Binası ipekböceği fabrikası ve Tarsus ise Bursa ederinde bir ipek mutasarrıflığı idi. 

 

Her yaşa hitap eden herbir erik türünün yetiştiği ülkemizde, ne yazık mütevazıca bol 

bulunduğundan, denilerek kıymeti ancak yurtdışı ilgisi ile anlaşılmıştır. Toprak açısından çok 

fazla seçici meyve olmayıp çekirdekten yetişen ve kolay şekil verilip aşılanabilen erikler, 

saçak köklü olduklarından az derin topraklarda da yetişebilmektedirler. Ülkemizde, Asya-



Avrupa, Japonya-Çin kökenli türler ve Kuzey Amerika türleri olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. 

Asya Avrupa grubunda Giant, Presedent, İtalyan, Sugar, Stanley, Karagöynük, Köstendi, 

Diamond, Victoria ve Can erikleri (Papaz, Aynalı, Havran); Japonya-Çin grubunda Climax, 

Santa Rosa, Beauty, Formosa ve Kuzey Amerika grubunda Golden Beauty ile Robinson 

olarak çeşitlenmektedir. Toprağın çok kumlu olduğu durumda Japon çeşitleri, killi topraklarda 

P. domestica (Avrupa eriği) ve P. cerasifera (Can eriği), kurak topraklarda ise bademin anaç 

olarak kullanılacağı bilgisi aktarılmıştır (Bircan, 2012).   

Bugün dünyada yetiştiriciliği yapılan iki önemli türü bulunmaktadır. Bunlar Prunus domestica 

(Avrupa eriği) ve Prunus salicina’dır (Japon eriği). Ayrıca Prunus insititia (Damson eriği) ve 

Prunus cerasifera (Myrobolan eriği) türlerinin yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Prunus 

cerasifera, ülkemizde can eriği olarak bilinmekte ve ilk turfanda üretiminde yer tutmakta 

ihraç da edilmektedir. Asya kıtasında erik üretimi en fazla Çin, Türkiye, Japonya, İran, 

Azerbaycan; Avrupa kıtasında Romanya, Almanya, Fransa, İtalya, Macaristan, Rusya 

Federasyonu, İspanya, Polonya; Amerika kıtasında ise Şili, Meksika, Arjantin gibi ülkelerde 

yoğunlaşmıştır (Özçağıran ve ark., 2005, 2011). Ülkemizde erik üretim alanları dikkate 

alındığında, 2012 yılında, Mersin 24.340 da. ile ilk sırada yer almış ve bunu Manisa, Hatay, 

Bursa ve Diyarbakır illeri izlemiştir (Subaşı, 2013). 

P. domestica ’nın Karadeniz ve Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve İran ile 

Kafkasya alanı güneyindeki yayılımı Ortadoğu kökenli bir tür olduğu yolunda çağrışımlar 

yaratmıştır. Vavilov (1926’dan akt. Kesercioğlu, 1981), orijinal gen merkezini, Kafkas 

Dağları’nın güneyindeki Hazar Denizi boyunca, P. cerasifera ve P. Spinosa’nın yerleştirilip 

ekim, tüketim ve anaç olarak kullanılmak üzere Avrupa'ya dağıtıldığını savunmuştur.  

Yaygın yabani büyüme, ormanlarda doğal habitatların görünmezliği ve kıtadaki hem ekili 

hem de yabani tip eriklerin insan yoluyla hareketi, kökeninin belirlenmesini P. domestica için 

biraz zorlaştırmıştır. Kafkasya bölgesindeki P. domestica'nın yabani formlarının 

varlığı, morfolojik özelliklere dayanarak 1930'larda tekrar tekrar bildirilmiş, ancak sitogenetik 

analizlerden doğrulanmamıştır. Son zamanlarda kuzeybatı Çin'deki Sincan eyaletinde (Uygur 

Bölgesi), bulunan yabani P. domestica’nın keşfedilmesi, Avrupa eriklerinin Çin kökenli 

olduğu hipotezini ortaya çıkarmış, ancak Sincan'dan gelen botanik materyalin dar moleküler 

çeşitliliği, ikircik yaratmıştır. Sonuç olarak, P. Domestica’nın kökeni yaklaşık bir asırdan beri 

tartışma konusudur. P. domestica, P. cerasifera ve P. Spinosa’nın yaygın olarak eşzamanlı 

olarak yetiştirildiğini gösteren tarihsel kanıtlar, göreceli olarak düşük genetik çeşitliliğe sahip 

yabani popülasyonlardan oluştuğu anlaşılan Avrasya germplazmasının mevcut durumu ile 

tutarlıdır. Bu olasılık tamamen çözmek için, daha geniş bir Avrasya erik germplazmı dizisi 

kullanarak ek genotipleme ile birlikte bütün genom dizilimi gerekli olacaktır.” 

(Zhebentyayeva et al., 2019).  

Aslında erik (P. domestica) meyvesinin Roma tasvirleri, bazılarının muhtemelen bugün hala 

yetişenlerle aynı veya benzer çeşitler olduğunu zannettirmektedir. Suriye veya İran’dan ithal 

edilen farklı erik türlerine yapılan atıflar ve eriklerin bazı Neolitik bölgelere özgü olmadıkları 

gerçeğine ilişkin çalışmalar, eriğin Kafkasya’dan Avrupa’ya girmeden çok önce insan 

seçimine ve ekimine tabi olan bir tür olduğunu göstermektedir.  P. domestica ve P. 

Cerasifera’nın özel bir melezi veya kendisinin P. cerasifera ya da bir diğer Avrasya erik 

türünün türler arası bir melezi olarak P. Spinosa’nın ortaya çıktığı düşünülebilir. Avrasya 

eriklerinin bilinen ekim tarihi ile birlikte düşük genetik çeşitlilik ve gerçek yabani türlerin el 

altında olmaması, P. domestica’nın erken tarımsal Avrasya toplumları tarafından belirli bir 
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çapraz üreme ve suni seleksiyon ürünü olduğu anlamına da gelmektedir“ (Zhebentyayeva et 

al, 2019).  

Eriğin yoldaşı Prunus dulcis’in (badem) origini Orta Asya olarak gösterilmiştir ve 

Pakistan’dan Akdeniz’in doğusuna kadar yayıldığı ve dünyanın her yerinde yetiştirildiği 

belirtilmiştir (OECD, 2006). Bunu saygın Botanik Bahçeleri de teyit eder: 

(www.missouribotanicalgarden.org, F. 6). 

 

Bu Rosaceae üyeleri, Pyrus armeniaca (kayısı) ve badem bitkileri ve tartışmasız Malus 

domestica (elma) kadar, Orta Asya ülkelerinde halen yaygın-ağırlıklı sevilen türlerdir. Citrus 

aurantifolia (turunç), Citrus reticulata (mandarin) ise hem Peru, hem Özbek insanının sevdiği 

ve ortamda bir parça az bulunan ancak Asyalı meyvalardır (Harris et al, 2002). 

 

Badem, Hindistan’ın batısından İspanya’nın batısına gelen İranlı bir ağaç olarak Foods & 

Nutrition Encyclopedia (1993)’de zikredilip Türkiye, Suriye ve Filistin popülasyonlarının 

İspanya ve ABD’ ye götürüldüğü aktarılmış olsa da, Yörük Mersin (9400 ton), Antalya (5700 

ton), Muğla (5700 ton), Çanakkale (5300 ton) ve Denizli’deki (4600 ton) üretim alanları 

(Uzun ve Akçalı, 2019) ve Çermik’ te de yetiştirildiği (Şimşek ve ark, 2010) bilgisi 

kaçınılmaz olarak bademin yerleşik atasal bellek bitkisi olduğunu gösterecektir. Prunus 

bucharica özgün türü ise Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan’da, 1000-1800 m yükseklikte 

yetişmektedir (https://en.wikipedia.org/wiki) 

 

Germplasm kaynakları “Zerafşan vadisi, Aşkabad, Semerkand, Türkistan” olarak zikredilen 

Orta Asya, yabani ve ekili kayısı (Prunus armeniaca) dahil olmak üzere birçok önemli meyve 

ve fındık ağacı türü için bir çeşitlilik merkezidir (Zaurov et al, 2013). Fındık ve kayın ağacına 

ilişkin Uygur efsanesi bunu destekler, Karadeniz üzerinden Anadolu’ ya girmiştir 

(www.giresuntb.org.tr). Kayısının anavatanı Türkistan’dan Çin’in batısına kadar uzanan geniş 

bir bölgedir (Bailey ve ark., 1975). Bir çok meyve türünün gen merkezi olan yurdumuz 

kayısının ilk kültüre alındığı yerlerden birisidir (Sykes, 1972). Türkiye hem taze hem de kuru 

kayısı üreten ülkelerin başında yer almaktadır. Her yıl 11 milyon ağaçtan yaklaşık 400.000 

ton taze kayısı üretilmektedir. Bu üretim iklim koşullarına bağlı olarak yıllara göre büyük 

ölçüde değişiklik göstermektedir (Gazanfer, 1995; Anonim, 1996). Önal ile Dokuzoğuz 

(1966) tarafından Ege Bölgesi kayısı çeşitlerinin pomolojik özellikleri, Gülcan (1975) 

tarafından da çiçek tomurcuğu oluşumu ve kış dinlenmeleri üzerine araştırmalar yapılmış ve 

bazı çeşitlerin soğuklama ihtiyaçları belirlenmiştir (Önal, 1998). Akdeniz Bölgesi’nde yapılan 

bir seleksiyon çalışmasında nisan ayı ortasında olgunlaşan çok erkenci tiplerin yanında, 

verimli, gösterişli ve yola dayanıklı tipler de belirlenmiştir (Kaşka ve ark., 1982). 

Hacıhaliloğlu kayısı çeşidi içerisinde bulunan farklı bireyleri belirlemek ve üstün olanlarını 

seçmek amacıyla yapılan bir çalışmada, çeşit içerisindeki on yedi tipin diğer tiplerden üstün 

olduğu bulunmuştur (Akça ve Aşkın, 1995). Erzincan koşullarında geç çiçek açan bireyleri 

belirlemek amacıyla yapılan bir diğer çalışmada on dört bireyin (Bolat ve Güleryüz, 1995), bir 

başka çalışmada ise yine aynı koşullarda on tipin geç çiçek açtığı ve diğer özellikler açısından 

daha üstün oldukları saptanmıştır (Güleryüz, 1995). Adilcevaz Bölgesi yabani kayısılarında 

yapılan bir seleksiyon sonucu on iki değişik tipin (Şen ve ark., 1995), Darende Bölgesi’nde 

yapılan seleksiyonda da altmış üç tipin geç çiçek açtığı gözlenmiştir (Bostan ve ark., 1995). 

Yukarıda yapılan çalışmalardan da izlenebileceği gibi, yurdumuzda yetiştiriciliği yapılan 

kayısı populasyonlarında çeşitli özellikler bakımından büyük bir varyasyon mevcuttur. Ege 

Bölgesindeki populasyonlarda daha verimli ticari çeşitlerin bölgeye girmesi, tarım alanlarının 

konut ve sanayi tesislerine ayrılması, yol ve baraj inşatları için yapılan kamulaştırmalar 
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sonucu doğal bitkilerin ölmesi gibi ortaya çıkabilecek genetik erozyonun dikkate alınarak 

mevcut genetik yapıyı korumanın önemi vurgulanmaktadır (Önal, 1998). 

 

Ceviz, kiraz ve erik gibi meyvaların bölgesel dağılımı insanlar kadar sincaplar, gelincik ve 

kuşlar (alabak, karatavuk vs.) yardımı ile olabilirken yabani armutların (ahlat, Pyrus 

communis) kargalar ve ardıçların da ardıç kuşları tarafından meyvası yenildikten sonra 

sindirimden geçen tohum dışkısıyla toprağa ekildiği bilgisi yerel bellek dahilindedir. Yerli 

insanlar dut ektiklerinde oraya kirpi geleceğini iyi bilirler, küçük tohumları karıncalar taşır, 

kaplumbağalar zehirli yaprakları keser, köstebekler yumru kök meraklısıdır. Burada 

hayvanların taşıyıcı rolleri oldukça barizdir, öyle ki Türkiye’de ardıçlar azalınca Orman 

Bakanlığı ardıç kuşlarının çoğaltılması için çalışmalara başlamıştır. 

Orta Asya ülkeleri ve Anadolu’daki keber/kapari adıyla bilinen turşuluk Capparis spinosa’ya 

ilişkin tohum kalıntıları, Çin: Sincan’daki Turfan Bölgesi, Yanghai Mezarları'nda (Orta 

Asya'nın doğu kesiminde) ilk kez keşfedilmiş ve Capparis spinosa ile Cannabis sativa’nın 

ortak oluşumuna Jiang ve arkadaşları, 2007’de dikkat çekmiştir. Meyvaları toplanır ve 

sökülmezler.  

Yirmiden fazla yabani çilek (Fragaria vesca) türünün çoğunluğu Asya'da görülmektedir ve 

yabani  akrabalarının doğal dağılımı, Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika 

(Meksika dahil), birkaç Pasifik Adası ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleridir (Hummer, et 

al., 2011). Yabani çilekler, Alp, Toroslar ve Himalaya kuşağı yaylalarında doğaldır. 

Orta Asya ülkelerinde toplanıp şifalı ot olarak satılan geleneksel papatya türlerinden Anthemis 

(dağ papatyası), Asya da geniş yayılımı olan ve dünyanın her yerinde yaygın ve sevilen bir tür 

olmuştur (Al-Snafi, 2016; Akaydın ve ark, 2010).  

 

Demir, ipek, deri, süs eşyası taşıyan ve güvenliği sağlayan Türkler bilgisi (Deniz, 2016) pek 

çok kaynakta anlatılmıştır. Türklerin tarım ve bahçeciliğe olan mahareti, dünyanın tüm tropik 

meyvalarını kolaylıkla yetiştiren Antalyalı tarımcılar tarafından güncellenmiştir. 

 

Özetle, ülkemizde fazlaca bulunması, sevilen bir tüketim unsuru olması ve gen kaynağı 

oluşturması sebebiyle ata yadigârı dut, badem, elma, nar, kayısı, armut, erik, şeftali, kiraz, 

mahlep (Cerasus mahaleb), muşmula, çilek, ceviz ile ahududu, kuşburnu, gilaburu, kurt 

üzümü ve alıç üzerine yapılmış pek çok pomolojik çalışma bulunmaktadır (Engin ve Boz, 

2019).  

 

Bulgular 

Orta Asya ve onun uzantısı olan Anadolu yarımadasında doğal ve bazısı zaman içinde 

doğallaşmş dut, erik, elma, armut, nar, ceviz, ayçiçeği, ayva, alıç, hartlap, dardağan, badem, 

sakız, yemişen, kızılcık, asma, şeftali, kiraz, zerdali (kayısı), zeytin, ardıç, çam, çınar, gürgen, 

defne, meşe, karaağaç benzeri bitkiler köylerimizin özgün bitkileri veya Özbay’ın (2019) da 

söylediği gibi bellek bitkileridir. 

Bitkiler insani adaktaşları ve sözcükler arasında yüzyıllardır gelip gider ve geleneksel olarak 

taşınıp dururlar: “Türkler adak adayarak taşları bir yere yığıyorlar ve etrafında dua edip 



dönüyorlarmış. Bu tepeciklere ‘aboo’ diyorlarmış. Sümerler taşlardan yapılan bu dağı, anneye 

armağan atfetmiş ve anneye de dağın hanımı anlamına gelen Ninhursag (Bereket tanrıçası) 

adını vermişlerdir. Bu dağın anneye yarayacak her ürünü vermesini istemişlerdir: “Dağın 

tepesi çiçekler yetiştirsin, sana bal ve şarap hazırlasın, üstünde senin için sedir, servi, çınar, 

şimşir, ılgın yetiştirsin” dilemişlerdir (Çığ, 2015; Alyılmaz, 2015).  

Bu adak taşları yığıntısı Kırgızistan vadilerinde halen görülebilir. Anadolu’ da halen yörük 

ateşleri yakılır ve insanlar çevresinde dans edip dönerler, Adana’dan Türkiye’ ye yayılmış bir 

nidadır “Aboo” ve Finlandiya’da da Abo kenti bulunmaktadır (Petrov, 2007). 

 

“Hunlar arasında bazı boylar kayın ağacından türediklerine inanmaktaydılar. Tahtacı/ 

yörüklerin, en çok Ladin (Picea), Köknar (Abies) ve Ardıç (Juniperus) ağacını, Türkmen/ 

yörüklerin ise genellikle karadut (Morus), çınar (Platanus) ve katran (Cedrus) ağacını kutsal 

olarak kabul ettikleri bilinmektedir.” (Aslan, 2014, F. 7). 

Anadolu’daki yörüklerin çok sevip yemek ve çay pişirmek ve geleneksel yörük ateşi yakmak 

için kestikleri, yaprak ve palamutlarını (pelit) hayvanlarına yedirip gövdelerini çit yaparak 

ağıllarını korudukları meşelerin ikinci büyük çıkış merkezi olarak gösterilen Çin’den Kore, 

Japonya, Nepal, Butan ve Hindistan’a yayıldığı aktarılmıştır (en.wikipedia.org; Blach-Jolived, 

2015).  

“Lale, gül, sümbül, karanfil” sembolik ata bitkilerine katılan ve Hititler döneminden beri 

Anadolu’da da kullanıldığını bildiğimiz safranı (çiğdem, Crocus) Moğollar Çin’e, Araplar 

İspanya’ya ve Haçlılar da Batı Avrupa’ya tanıtmışlardır (Mousavi ve Bathaie, 2011). Yunan, 

Roma ve Osmanlı döneminde safran ticareti büyük önem taşımaktadır. Roma dönemine ait 

kayıtlara bakıldığında en iyi safranın Mersin, Silifke’de bulunan Cehennem Mağarası 

yakınlarında geniş ölçüde yetiştiği belirtilmiştir Selçuklularda olduğu gibi Osmanlılar 

Dönemi’nde safranın Bolu, İzmir, Adana, Tokat, Şanlıurfa, Mardin gibi illerde yetiştirildiği 

bilinmektedir. Bugün Mardin yakınlarında bulunan Deyr-ül Zaferan adlı manastır Mersin, 

Korykos ören yeri gibi ismini safrandan almıştır (Gezgin, 2010: 161-162). İngiltere’ye, 1858 

yılında, 9705 kg safran satılmış olması, o yıllarda safran üretiminin önemini açıklamak için 

yeterlidir. Safranbolu ilçesi dışında, Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde birkaç 

çiftçi tarafından sınırlı alanda yetiştirilmektedir. Safran, kumaş boyanmasında kullanılmıştır. 

Vücuda zindelik ve ferahlık verme, uykuyu düzenleme, sinir sistemini yatıştırma ve uyarma, 

gaz problemlerini iyileştirme, kalp çarpıntılarını giderme, mideyi rahatlatma ve hazmı 

kolaylaştırma, kaşıntıyı ve öksürüğü kesme, kulak ağrısını geçirme, çiğnendiğinde diş etlerini, 

sürme gibi sürüldüğünde gözleri kuvvetlendirme, koku yoluyla afrodizyak etki gösterme, 

kadınlarda adet söktürme ya da düzenleme gibi etkilerinin olduğu sayılmaktadır (Çınar ve 

ark., 2005; Chryssanthi, et al., 2017; Mousavi, ve Bathaie, 2011). Safranbolu, 20 yüzyıl 

baslarına kadar Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir üretici ülke iken, tarım alanlarının 

giderek azalmasıyla birlikte, sadece Davutobası’nda gelenekleri devam ettirme çabasındaki 

birkaç aileye ek gelir getiren olmuştur. Ülkernizdeki yıllık üretiminin 9-10 ton civarlarından, 

5-6 kg kadar düşmesi üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir (Özdemir, 2001). 

Dünyada Buhur/Baharat Yolu ve baharatlar, bilmeyenler için sadece Hindistan’ı ve Arap 

kültürünü çağrıştırsa da Orta Asya ülkelerinin her birinde baharat çarşısı ayrı güzelliktedir ve 

elbette ki Türkiye’ deki gibidir. Bu baharatlardan sumak, 1970’lerde, Ege ve Marmara 

Bölgesinde, çok bilinir ve sevilir bir tat olmasa da görsel yayınlar ve yerli turizmin artışıyla 

2010’larda çevrime yeniden giren kişniş gibi yaygınlaşmıştır. Bahçelerde peyzaj için 

kullanıldığı ve doğranmış soğanların sumakla ovulup şiş kebap yapıldığı bir kültür 



Özbekistan’da ve Tacikistan’da süregendir, talvarlarda oturup küçük mangallarda şiş kebap 

yapıp yerler, mantı sever, nar suyu içer ve çekirdek/ayçiçeği (H. anuus) çitlerler (F 11 ). 

Türkiye’de harabelerde yaygın ve daha çok güney illerinde bilinen sumak, oysa kimi 

kaynaklarda Suriye, Filistin, Mısır köken olarak gösterilmekte diğer türleri için ise Çin 

anlatılmaktadır. Aslında Cotinus coggyria (peruka, duman ağacı) ve Rhus coriaria (sumak) ve 

Pistacia türleri makide Türkiye doğalında yaygın ve kıtalara yayılmıştır.  

 

Kişniş Orta Asya ülkelerinde çok kullanılan bir yemeklik baharattır. “Taif kişnişi” Kafkas 

kurganlarında çıkan ipek, şimşir muskalıklar, fındık ağacından eşyalar arasında yer almaktadır 

(www.altayli.net). 

Kişniş ve sedef otu Kırgızistan ve Peru’ da, bizdeki maydanoz ve nane gibi her küçük avluya 

ve bahçeye ekilen türlerdir. Bir de Ocimum basilicum (reyhan, fesleğen) vardır ki, Türkiye 

kişniş gibi onunla da son yıllarda yeniden tanışmıştır. Ocimum cinsi, güneydoğu Asya, 

tropikal Asya ve Orta Afrika kökenlidir, Orta ve Güney Amerika’ da da yayılış 

göstermektedir (Telci, 2005; Karaca ve ark, 2017). Ceviz vazgeçilmezdir ve pekmezli 

sucukları (bandırma) her yörede ve Orta Asya’da da farklı şekillerde satılmaktadır. 

Buxus (şimşir) ve Berberis (karamuk) Anadolu yayla yollarında da görülürler. Karamuk Orta 

Asya bozkırlarında at yiyeceği aynı zamanda Osmanlı/Türk mutfağındaki “kanser düşmanı-

bağışıklık dostu” bitkidir. Türkiye’de Osmanlı şimşiri adıyla Buxus sempervirens çit bitkisi 

haliyle üretilip satılmaktadır. Yine Anadolu’nun otlatılmış bozkırlarında yaşama tutunan 

Artemisia absinthium (pelin) Orta Asya bozkırlarında da (step) atların yiyeceği olmuştur, 

ancak bugün Madagaskar’da Covit-19 için bir içecek şifası olarak diğer eklentileri ile birlikte 

medyada gösterilmiştir. Aslında tanınmış ressamların absinthe adı ile bu yeşil içeceği içtikleri 

ve “delirium” hastalığına yakalandıkları eski bir hikaye değildir. 

(https://serkanhizli.wordpress.com). Pelin otu yaprakları ve sapları geleneksel olarak iştah 

kaybında acı bir tonik olarak kullanılmıştır.  Ayrıca dispeptik bozukluklarda ve 

hepatoprotektif etkisinden dolayı karaciğer hastalıklarında choleretic olarak reçete 

edilir. Bitki, antelmintik, antipiretik, antibakteriyel ve insektisit özellikleriyle de bilinir 

(Bruneton, 2016).  Son yıllarda, pelin, anti-enflamatuar etkisi nedeniyle önemli ölçüde dikkat 

çekmiştir. Klinik çalışmalar günümüz Crohn hastalığında olumlu etkilere işaret 

edebilir. Tümör hücre çizgileri ile ilgili olarak, A. absinthium özleri, test edilen tüm dozlarda 

önemli bir sitotoksik etki ortaya çıkarmıştır  (Moacă  et al., 2019).  

Hünnap Orta Asyalı, mahlep “Doğu Asyalı” olarak tanınmış, Türkiye’ye yeniden 

kazandırılarak iğde, kuşburnu ve yaban mersini gibi aktar pazarlarında yerini almıştır 

(www.mynet.com).  Bilindiği üzere elma atası da (Almaata kenti), Orta Asyalı olup suyu, 

marmelatı ve pastası ile hiç vazgeçilemeyendir. Nar motifleri, turna kuşlarını taşıyan hayat 

ağacı dokumalarında elmalarla birlikte yer alır (F. 8). Gül ve adalya ile horozibikleri Kırgız 

bahçelerini süslerken aynı zamanda Kadife çiçeği (çıtlık) gibi Anadolu’nun park ve koridor 

bitkisi olurlar.  

Bunların dışında her haliyle doğal olmadığı anlaşılan bitkilerden, Schefflera, anavatanı tropik 

Avustralya, Doğu Asya/Hindistan olsa da Patos sarmaşığı (Scindapsus aureusx) ile ilginç ve 

ortak bir şekilde Orta Asya ve Türkiye’de sevilerek iç ve dış mekan süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır (www.aoc.gov.tr). Güney Amerika’nın Asya kökenli halklarının keşfedip 

ıslah ettiği bitkilerin kimileri yine ortak bir şekilde Anadolu’ya ulaşıp ilgi ve sevgi görmüştür. 

Bunlardan Yer fıstığının atası sayılabilecek tohumların Brezilya, Paraguay, Arjantin, Bolivya, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moac%26%23x00103%3B%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31450704


Uruguay ve Ekvator gibi ülkelerde fosil olarak bulunduğu bilinmektedir. Dünyada yer fıstığı 

yetiştiriciliği yapan bir numaralı ülke Çin Halk Cumhuriyeti olup, 2016 senesinde dünyadaki 

yer fıstığının 16.6 tonu, Çin’de üretilmiştir. Yetiştirici diğer ülkeler ise Hindistan, Nijerya, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sudan’dır (www.kuruyemisborsasi.com).  

Mut civarında üretilip taze tüketilen yer fıstığının 2019’da “15 bin ağaçtan 350-400 bin ton 

civarında rekolte” beklentisi ile (www.hurriyet.com.tr), bin 800 dönüm alandan 450 ton 

hasadı yapılmış olduğu bilgisi verilmiştir. Osmaniye ve çevresinde ekilen yer fıstığının ise, 

uygun iklim ve toprak yapısı sayesinde Mersin, Silifke’de de yetiştirildiği ve yüksek fiyatlı bir 

satış için kurutulduğu da bilinmektedir (www.tarimtv.gov.tr). Uzun yıllar yurtdışı kaynaklı 

piyasamıza sokulan fıstık ezmesi artık 2017-2019 Mersin Gıda fuarlarında boy 

göstermektedir. Üreticisi Adana’da, borsası Osmaniye’de Anadolu’nun geleneksel 

tohumundan üretilen (Mustafa Yıldırım, http://rekoltedunyasi.com) yerfıstığının tarihsel 

süreçteki gelişimine bakıldığında, bitkinin Amerika’nın keşfiyle birlikte insan eliyle taşınıp-

yayılan ürünlerden (mısır, patates, domates, vanilya, ananas gibi) olduğu anlaşılmaktadır. 

Arkeobotanik çalışmalar yerfıstığının gen merkezi olarak Güney Amerika’yı (Özellikle 

Brezilya ve Peru civarı) işaret etmiştir (Argon, 1941: 399; Türkoğlu, 1979: 145; Arıoğlu, 

1999; Ebcioğlu, 2003). 

Nedense hep Akdenizli sanılan Pistacialar (menengiç, sakız, antep fıstığı) ise, Anadolu-Irak -

Orta Asya gen merkezi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Azerbaycan, İran, Afganistan, 

Türkmenistan ve Kazakistan’a, Kuzey batı Hindistan ve Kırgızistan’a kadar uzanmaktadır. Bu 

cinsin Menengiç türü de Orta Asya pazarlarında “şirinlikler” arasında dut kurusu, badem ve 

kayısı gibi satışa sunulur. Ağaç fıstığı ise dolma ve pilav içi ile tatlı için kullanılmaktadır. 

Literatürde belirtildiği üzere Kuzey İpek Yolu Kervanı İran’dan hurma, safran ve antep fıstığı; 

Somali’den tütsü, aloin (od ağacı) ve mür (sarı sakız); Hindistan’dan sandal ağacı gibi çoğu 

değerli malları Çin’e getirmiştir (Aksoy, 2014). Yaygın şekilde, P. lentiscus, ve P. terebinthus 

Anadolulu, P. atlantica, P. khinjuk ve P. vera da Suriyeli olarak bilinir (Golan-Goldhirsh et 

al., 2004; Şahin, 2014).  

“P.  khinjuk, Türkiye,  Suriye,  Irak,  İran,  Mısır,  Afganistan ve Pakistan’ da doğal olarak 

bulunmakla birlikte çoğunlukla taşlı yerlerde ve kayalık dağ  arazilerde,  kuru stepik alanlarda 

yetişmektedir (Padulosi ve Hadj Hassan 2001; Mehrnejad 2003). Yağı çıkarılır ve sabun 

yapımında kullanılır (Al Saghir, 2009). Buttumdan (sakız) elde edilen uçucu yağın 

antihelmitik özellikte olduğu ve kullanılan başlıca ilaçlar  gibi  yan  etkisinin  olmadığı  

bildirilmiştir. Buna ek olarak antifungal ve antibakteriyel (Taran ve ark. 2010), 

antienflamatuar  (iltihap sökücü)  özelliğe  sahip  olduğu deneysel çalışmalarla ortaya 

konmuştur (Esmat ve ark., 2012). Taghvaeefard ve Sadeghi (2014), tarafından yapılan 

çalışmada, yabancı ot mücadelesinde kullanılabileceği, duman tütsüsünün keçide kıl 

dökülmesine karşı ve çoğu hayvanın  öksürük  tedavisi ile kızıştırıcı olarak kullanıldığı 

anlaşılmıştır (Bahmani ve Eftekahri, 2012). P. khinjuk, İran, Bakhtiari bölgesinde (Bahtiyari) 

sindirim güçlüğünde, vücudu kuvvetlendirmede,  diş ağrısı ve kanamayı durdurucu madde 

olarak geleneksel tıpta kullanılmakta (Salehi-Surmaghi, 2010, Ghasemi  ve  Aghaee  2011) ve 

tuzlanıp kavrularak (çerez) yenilmektedir (Esmail-pour, 1998; Ersalı, 2014). 

 

Vazgeçemeyeceğimiz üzüm/pekmez verileri yine Uygurları/Orta Asya’yı ve Anadolu’ yu ve 

incir için ise Anadolu’nun Asya kesimini işaret etmektedirler (www.turktoyu.com;  

www.britannica.com). 



Sonuç ve Tartışma 

Jeolojik dönemlerden Erken tersiyerin kuzey Atlantik ve Bering ada köprüleri yoluyla yayılan 

bitkilerin doğrudan kara bağlantısı bittikten bir süre sonra göçleri zorlaşmıştır ki örneğin 

Juniperus’ lar (ardıç ağaçları) için bu 50- 15 milyon yıl öncesine dayanmaktadır (Mao et al, 

2010). Juniperus içindeki çeşitlenme oranı geç Miyosen çevresinde yüksek bir noktaya 

ulaşmış ve en azından geç Pliyosene kadar devam etmiştir. Dünyanın yaşadığı jeolojik 

devirlerde görülen iklim olaylarına bağlı bu dağılımlar, fosil kayıtları ve saha örneklerine 

dayandırmışlardır. 

 

Ayrıca son 15 yıldaki bitki evcilleştirme çalışmaları, hızlı bir Neolitik Devrim fikri 

(poliploidi, hibridizasyon) ve evcilleşmişlerin ekili popülasyonlara girmesinin iki ila üç bin 

bitki nesli aldığını göstermektedir (Fuller ve ark., 2012). Ancak buğday (Triticum spp.), arpa 

(Hordeum vulgare) ve pirinç (Oryza sativa) üzerinde odaklanan revizyon çalışmaları, 

günümüzde dünyada yaşayan ve çoğu da evcilleştirmeye giden farklı yolları takip etmiş 

binlerce diğer evcil bitkiyi büyük ölçüde görmezden gelmiştir.  

 

Fosil kayıtları meyva evrimi için oldukça kırılgandır, ancak genetik verilerle birleştirildiğinde, 

Rosaceae familyasındaki büyük meyve veren ağaçların en azından Pliyosen kadar eski, daha 

büyük olasılıkla Miyosen Çağ (11.6 - 5.3 milyon yıl önce) sonlarında kendilerini ortaya 

koydukları anlaşılmaktadır.  

Etli meyveler genellikle hayvanların dağıtması (endozoochory) ve büyük meyveler ise 

genellikle büyük memeli (megafauna) dağılımına yönelik adaptasyonlardır. Pek çok 

paleontolog, şimdi, kabakgiller ve birçok ağaç gibi, büyük etli meyveler üreten bitkiler için 

tohum dağıtıcılarının, artık tükenmiş megafaunal herbivorlar olduğunu kabul etmektedir 

(Janzen ve Martin, 1982 ; Kistler ve ark., 2015).  

Rosaceae (gülgiller) ağaçlarının özellikle Malus klavosunun (elma), insanlar, ayı ve 

muhtemelen geyik gibi “oportünist memeli dağıtıcılardan” sürekli bir tohum dağılımı yardımı 

aldığı öngörülmektedir. Geyik, diğer pek çok artiodaktillerden daha kısıtlayıcı bir sindirim 

sistemine sahiptir ve tohumlanma sonrası tohumların hayatta kalma oranları bilinmemektedir. 

Ancak atlarla yapılan deneyler, belirli tohumların sindirim sonrası canlılığını açıkça 

göstermektedir. Janzen ve Martin'in (1982) orijinal çalışması, sindirim sonrası yüzde 97 

oranında çimlenme olduğunu göstermiştir. Saha çalışmaları bazı meyve türlerindeki 

dinlenmenin/dormansinin sindirim yoluyla herhangi bir kısıtlama olmadan kırılmadığına 

ilişkindir (Howe ve Smallwood, 1982).  

Avrupa yaban elmasının (Malus sylvestris), yabani Tian-Shan elmasının hibridi olma olasılığı 

son yıllardaki makalelerde tartışılmıştır. Tien-Shan’ın yabani elma alanları oldukça parçalı 

yapıda ve her popülasyon yoğun bir şekilde doludur, çoğunlukla uzun mesafeli tohum 

dağılımı olmadan, sürgünler ile döllenme olmadan çoğalırlar.  

Şeftalinin atası için durum daha da kötüdür; büyük olasılıkla gerçek yabani ata-nesli 

tükenmiştir veya olasılıkla büyük tohumları olan ve uygun bir dağıtıcısı olmadan genetiği 

korunmuş bir popülasyon bulunamamasından kaynaklanır (Su et al., 2015). Şeftali için gerçek 

bir progenitör popülasyonunun hiçbir zaman tanımlanmasa da, fosilleşmiş büyük şeftali 

çukurlarına (Çin'in Kunming, Yunnan kentindeki geç Pliyosen tortul oluşumundaki) bakılarak 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00617/full#B75
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00617/full#B132


bunlar P. kunmingensis olarak atıflanıp, Pliyosen’den önceki kuş veya küçük memeli 

dağılımlarını zorlayacak kadar büyük gelişmiştir. Diğer büyük tohumlu Prunus türleri, P. 

davidiana, P. mira, P. mongolica ile ekili ve yabani P. persica, Himalaya’ların güneyinde ve 

Avrasya’da çeşitlilik göstermektedir.” (Spengler, 2019).  

Davis, Sincan’ daki Malus sieversii’nin  evcilleştirilmeye maruz kalmadığının keşfedildiğini 

bildirmiştir, bu elmalar, yerli elmaları iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir özellik rezervuarı 

olabilir. Bai, “Bu elmalar, yerli elmaların hiçbirine karışmıyor - orada, Sincan bölgesinde 

gizlenmiş, kayıp bir mücevher gibi” demiştir. Çalışmalar araştırmacıların elmanın boyutunu 

arttırmaya yardımcı olan genleri hedeflemesine yardımcı olacaktır. O, yıllarca zaman alsa da 

yetiştiricilerin bir gün karpuz büyüklüğünde elma üretebileceklerini söylemektedir 

(www.smithsonianmag.com). 

 

Orta Asyalı bitkilerin köken referansı genellikle İngilizce metinlerde Çin, Sincan’ı işaret 

etmektedir ve Çince yazılmışlardır. Sincan, Turfan Bölgesi de bugün Çin sınırları içinde 

bulunmaktadır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ilişkin yapılan çoğu araştırmalar Rusça 

olduğundan çevrilmektense, Ege Bölgesi ve Ege Adaları ile ilgili Yunan kökene dayandırılan 

kaynaklar benzeri, çoğu bilimsel olguyu Çin’e dayandırma davranışı bu yüzden pek çok 

makalede karşımıza çıkmaktadır.  

 

Orta Asya ülkelerinde ve yurdumuzda çok sevilen karpuz (Citrillus lanatus), şifalı ebucehil 

karpuzu (C. colocynthis) gibi ülkemiz topraklarında doğal olarak yetişmiş olsa da 

(www.tubives.com), Missuri Botanik bahçesi kayıtları Nabib kökenli olduğunu belirtmiştir ve 

kavun söz konusu olduğunda ise, türün kültüre alınışının MÖ. 3000 tarihinden daha öncesi 

gerçekleştiği, gen merkezinin Batı Afrika ve Hindistan olduğu ve buradan Çin’e taşındığı 

bilgisine ulaşılmaktadır. MÖ. 2400’lü yıllara ait yapılan kazılarda bulunan eski eserler 

üzerinde kavuna benzer meyve figürleri bulunmuştur. Ayrıca Çin’de Ch’ian Shan Yang 

yöresinde yapılan kazılarda tarihi tam belirlenememiş bazı kavun tohumları gözlenmiştir 

(Kesercioğlu, 1981).  

 

Kavunun Anadolu’ da iki mikrogen merkezi bulunmaktadır. Avrupa ve Amerika’ da bugün 

tarımı yapılan kavunların gen merkezi, Türkiye’nin Doğu Bölgesi ve özellikle Van ili 

çevresidir. Bu mikrogen merkezlerinden olan Batı Anadolu, coğrafik yapısı nedeni ile kavun 

(Cucumis melo)  türünün zengin varyasyon gösterdiği bir alandır. Batı Anadolu’ da kavunun 

iki alttürü ile bu alttürlerden birine ait toplam 22 kültür varyetesi bulunmaktadır (Harlan ve 

Zhukovsky, 1951; 1965). Komarov (1955) türün Orta Asya, İran ve Afganistan’da çok 

görüldüğünü belirtmiş ve çevre alanlarda yetişen kültür formları nedeni ile kalitesinin 

melezleme yoluyla sık sık bozulduğunu belirtmiştir.  

 

Yurdumuzun tarım bitkileri florasına önemli katkısı olan Zhukovsky (1951) ve Dillingen’in 

(1956) yaptıkları araştırmalara göre Avrupa ve Amerika’ da tarımı yapılan kantalop 

kavununun 15. yüzyılda Romalı misyonerlerce Doğu Anadolu’dan alındığı, İtalya’da 

yetiştirilmesinden sonra 1700 yılında Fransa’ya ulaşarak geniş ölçüde kültüre alındığı 

belirtilmektedir (Kesercioğlu, 1981).  

 

http://www.frontiersin.org/people/u/682865


Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya, salatalığın (Cucumis sativus) çeşitlilik 

merkezlerini, Hindistan, orta ve güneybatı Asya ve Çin kavun için birincil çeşitlilik merkezini 

(Cucumis melo) oluşturmaktadır Karpuzun (Citrullus lanatus var. lanatus) ana çeşitlilik 

merkezi batı ve orta Afrika olmasına rağmen, tüm Asya'da önemlidir. Avrupa kavun, salatalık 

ve karpuz formları “Yeni Dünya’ya” birçok kez tanıtılmıştır (F. 9). Bunların ve diğer 

salatalıkların Asya çeşitleri, şifalı kudret narı (Momordica charantia) ve luffa (Luffa 

cylindrica) su kabakları 1800'lerin sonlarında ABD’ye kadar yol kat etmiştir. ABD kavun, 

salatalık ve karpuz çeşitlerinin hastalık ve haşerelere dirençli genetik yapısı, ilgili Asya 

germplazm havuzlarından genlerin introgresyonu ile elde edilmiştir (McCreight, et al., 2012).  

Evcilleştirilmiş ayçiçeği kökeni hakkındaki tartışma, Lentz ve diğerleri (2001) için, güney 

Meksika'daki (Hayes Bölgesi) evcilleştirilmiş ayçiçeği akenlerinin karbon analizleri MÖ. 4 

bini bildirdiğinde yeniden canlanmıştır. Yine de Tang ve Knapp (2003) hem yabani hem de 

evcilleştirilmiş ayçiçeğindeki çeşitliliğinin tek bir ataya bağlı kalamayacağını anlatıp 

durmaktadırlar (Wills ve  Burke, 2006).  

Anadolu’ nun geçiş yolları kaderi ve onun besleyici-bereketli nitelikleri, aslında jeolojik 

iklimsel geçmişine dayanmaktadır. Bu noktada insanın taşıdığı buğday, arpa, yulaf, pirinç ve 

benzeri diğer doğal Poaceae (Buğdaygiller) türlerini hatırlamak gerekmektedir. Leylekler ve 

balıkçıllar göç ederken bu tarlalara da inerler (Özdemir, 2004; www.aa.com.tr). 

Sığırcıkların (Sturnus vulgaris) zeytin çekirdeğini Avustralya’dan uzun mesafelere dağıtması 

gibi (Besnard et al., 2003) etkiler, dikkatleri kuş göç yollarına çekmektedir: İlki Avrupa ve 

batı Sibirya’dan gelen kuşların kullandığı, İstanbul Boğazı’ndan başlayarak Anadolu’nun batı 

ve orta kesimini kat edip Hatay üzerinden Afrika’ya yöneldikleri rotadır. Diğer göç yolu ise 

Orta Asya ve Sibirya’nın doğusundan gelen kuşların Artvin vadisinden başlayarak doğu ve 

güney doğu Anadolu’yu kat edip Suriye üzerinden Afrika’ya ulaştıkları rotadır (Özkazanç ve 

Özay, 2019, F. 10). Örneğin, Delice Doğan 100 mil/saat hızla uçan ve Orta Afrika ile Güney 

Asya’ya göç eden bir kuştur. Ancak günümüzde bu rotalar üzerindeki bir kısım göller iklim 

değişimi ve umarsız kullanım nedeniyle kurumuştur.  

Bu çoklu olayları atlayarak ve Buzul devri etkisinde kalmamış Anadolumuz için ilk ortak 

atayı ortaya çıkarmak biraz güç olsa gerektir (Özdemir, 2004; Van Neer, 2020).   

 

2019’da ayda filizlenen Çinli pamuk kurumuştur. Aynı yıl, Çin’den gelip Ankara ve 

Marmaray’dan geçen yük treni bir virüsle (Covit-19) ardarda Çek Cumhuriyeti’ne ulaşmıştır 

30.Nisan 2020’de Bilecik: Bozoyük’ten kalkan bir diğer tren Kırgızistan’ın Oş kentine ulaşır 

(www.denizhaber.com) ve artık Ankara-Kars-Bakü-Tiflis hattında yol kat eden trenler de 

bitki tohumları taşıyabilirler. 
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F. 1. Sarezm çevresi mezar taşları (balbal) 



F. 2.  Tacik yılkı atları ve Kazak Başkanlık Sarayı, başı eğik atlar gravürü 

 

 
F. 3. Mersin; Elvanlı, Ahalteke at evi 

 



 

 

 
F. 4. Tacik köyünde dutlar 

 

 
F. 5. Mersin; Yenşehir, şimdiki Bazaar Kafe,  eski “Dut altı” plajı girişi 

 

 

 

 

 



 
F.6. Malatya pazarında satılanlar benzeri Özbek kayısı, ceviz, badem hediye paketleri 

 

 
F. 7.  Kırgız adak taşları yığıntısı ve yörük çoban atı 

 



 
F.8. Özbek dokumalarında badem, nar, karanfil motifleri 

 

 
F. 9. Türkiye’deki gibi yol kenarlarında yer alan kavun-karpuz satışları 
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F. 11. Tacik kebap ve soğan salatası ve Özbek mantı ve nar şerbeti 

 


