
“Nane limon kabu¤u biraz da hatmi çiçe¤i, içi-
ne biraz tarç›n bir tutam zencefil otu koyacaks›n”
diyordu rahmetli Bar›fl Manço bir flark›s›nda. Her-
halde bu dizeden sonra hatmi çiçe¤inin ad›n› birço-
¤unuz hat›rlam›flt›r. 

Temmuz ve a¤ustos aylar› bitkiler için en zorlu
aylardand›r. Bu aylarda bir çok bölgede hem hava
s›cakl›¤›n›n artmas›, hem de ya¤›fllar›n çok azalma-
s› nedeniyle susuzlu¤un bafl göstermesi, bir çok bit-
kinin kurumas›na ve çevremizin sapsar› görünmesi-
ne neden olur. Hatmiyse bir çok bitkinin s›ca¤a da-
yanamayarak kurudu¤u bu aylarda tarlalarda, dere
ve yol kenarlar›nda yaflam›n› sürdürebilen kalender
bitkilerden birisidir. Bilimsel ad› althaea olan hatmi-
nin ismi, Yunanca tedavi etmek anlam›na gelen “alt-
ho” kelimesinden geliyor. Ebegümecigiller (Malva-
ceae) ailesine dahil edilen hatmiler ebegümecilerin
yak›n akrabas›. Bu ailenin ismi de Yunanca’da yu-
muflak anlam›na gelen “malako” kelimesinden türe-
tilmifl. 

Eski M›s›r ve Çin uygarl›klar› döneminden beri
tan›nan hatmi bitkisi, binlerce y›ldan beri hem iyilefl-
tirici gücü nedeniyle, hem de g›da olarak kullan›l›-
yor. Bugün yedi¤imiz flekerlemelerin de atas› say›-
lan hatmi çok yönlü bir bitki. Günümüzden yaklafl›k
dört bin y›l önce Eski M›s›rda çocuklar›n bo¤azlar›n-
da meydana gelen hastal›klar›n tedavisinde hatmi
kökleri kullan›l›yordu. Virgil ve Dioskorides gibi es-
ki ça¤ yazarlar›n›n kitaplar›ndan ö¤rendi¤imize gö-
re o dönemlerde sonbaharda toplanan hatmi kökle-
ri, kaynat›larak fleker ve yumurta ile kar›flt›r›l›p bu-
günkü pastillere benzeyen flekerlemeler yap›l›yordu.
Roma uygarl›¤›n›n ünlü tariflerinden olan hatmi ye-
me¤iyse, hatmi köklerinin önce hafllanarak daha
sonra ise yumurtayla tereya¤›nda k›zart›lmas› ile ha-
z›rlan›yordu. 

Pamuk ve bamyan›n da yak›n akrabas› olan hat-
minin dünya genelinde yay›l›fl gösteren yaklafl›k 20
türü, ülkemizdeyse 4 türü bulunuyor. Hatmiler ge-
nel olarak, ›l›man bölgelerde yay›l›fl gösteriyorlar ve
kumlu, killi topraklarda ve hatta deniz k›y›lar›na ya-
k›n tuzlu topraklarda yaflayabiliyorlar. Çok y›ll›k ot-

su bitkiler olan hatmiler, yaklafl›k 2 metreye kadar
uzayabiliyorlar. Genifl, tam, üç veya befl
loplu yapraklar› yumuflak tüyler ile
kapl› olan hatmiler, temmuz – a¤ustos
aylar› aras›nda çiçek aç›yorlar. Yuvarlak
bir flekle sahip hatmi çiçekleri, 5 taç
yapraktan oluflup, çok say›da erkek or-
gan içeriyor. Beyazdan k›rm›z›ya kadar
olan çiçeklerse ar›lar sayesinde tozlafl›yor.
Ülkemizde s›kça görülen hatmi türleri, Alt-
haea officinalis; t›bbi hatmi, Althaea canna-
bina; kenevir hatmi ve Althaea rosea da gül
hatmi olarak isimlendiriliyor. Bunlardan en
çok kullan›lan›ysa t›bbi hatmi. Kenevir hatmi
yapraklar›n›n kenevire benzemesi nedeniyle,
gül hatmi de sahip oldu¤u koyu k›rm›z› çi-
çekleri t›bbi hatmiden kolayl›kla ay›rt edilebi-
liyor. 

Hatmi bitkisi, hem güzelli¤i hem de sahip oldu-
¤u çeflitli özellikleriyle bir çok alanda kullan›l›yor.
Özellikle çiçeklerinin çekicili¤i ve s›cak yaz aylar›n-
da bir çok bitkinin kurudu¤u dönemlerde açma-
s› nedeniyle bahçelerde süs bitkisi olarak yetiflti-
riliyor. Hatminin kimyasal yap›s›na bakacak
olursak, bu bitkinin gövdesi ve çiçeklerinde;
müsilaj ad› verilen yumuflak ve yap›flkan›m-
s› bir madde, sabit ya¤ ve uçucu ya¤ bulunuyor.
Köklerindeyse, yaklafl›k %37 oran›nda niflasta, %11
oran›nda müsilaj, %11 oran›nda pektin içeriyor.
Bu bitkinin köklerinde bulunan yüksek miktardaki
niflasta, onun besleyici özelli¤ini art›r›yor. ‹çeri-
¤inde bulunan müsilaj ve pektin sayesinde de bir
çok sanayide k›vam art›r›c› olarak kullan›l›-
yor. Hatmi, bu özelli¤inden dolay› ya-
k›n zamana kadar Avrupa’da yumur-
ta ak›n›n kullan›ld›¤› yerlerde kullan›-
l›yordu. Örne¤in siz de evlerinizde yap-
t›¤›n›z kek ve kurabiyelere yumurta ak›
yerine hatmi köklerini kaynatarak el-
de etti¤iniz suyu koyabilirsiniz. 

Pamu¤un da yak›n akrabas› oldu¤unu söyledi¤i-
miz hatminin gövdesinde ve köklerinde t›pk› pamuk-
ta oldu¤u gibi lifler mevcut. Bu nedenle de hatmiden
ka¤›t yap›labiliyor. Ancak günümüzde ka¤›t endüstri-
si oldukça ilerledi¤i için hatmiden ka¤›t yap›m›na ge-
reksinim duyulmuyor. Bu bitkinin gövdesi ve kökle-
rinden elde edilen toz ise eczac›l›kta ilaç dolgu mad-
desi olarak kullan›l›yor. Hatmiden, sahip oldu¤u mü-
silaj nedeni ile yap›flt›r›c› da yap›labiliyor. E¤er ister-
seniz sizde bahçenizde yetiflen hatmilerden yap›flt›r›-
c› yapabilirsiniz. Bunun için, hatmi kökleri derin bir
tencerede, su içerisinde a¤dal› bir hale gelene kadar
kaynat›l›yor ve ortaya ç›kan flurup k›vam›ndaki s›v›
süzülerek kullan›lmaya haz›r bir yap›flt›r›c› haline ge-
liyor. Hatmi tohumlar›ndan elde edilen ya¤ da ya¤l›
boya ve vernik yap›m›nda kullan›l›yor. 

Hatmi yapraklar›, keçilerin en sevdi¤i yiyecek-
lerden birisi. Eski ça¤ bilginlerinden Plinius, yazm›fl

oldu¤u “Do¤a Tarihi Ansiklopedisi”nde “her kim
günde bir kafl›k hatmi yerse hastal›klar ondan

uzaklafl›r” diyor. Hatmi sahip oldu¤u yumuflat›c›
özellikleri ile çok uzun y›llardan beri halk hekimli-
¤inde yayg›n olarak kullan›l›yor. Hatmi çiçeklerin-
den ve köklerinden haz›rlanan çay, gö¤üs yumuflat›-
c›s› olarak, öksürü¤ün tedavisinde ve idrar art›r›c›

olarak kullan›l›yor. Yapraklar›ndan haz›rlanan la-
pa, ciltte meydana gelen yaralar›n, k›zar›kl›kla-
r›n ve iltihaplar›n tedavisinde kullan›l›rken çi-
çeklerinden elde edilen özütüyse cildi yumu-
flatmak için kozmetik olarak kullan›l›yor. Dö-

vülmüfl tohumlar› vücuda sürüldü¤ünde
sinek ve böcek sokmalar›n› en-

gelliyor. Son olarak, e¤er
plastik difl f›rçalar›ndan

hofllanm›yorsan›z iki
yafl›na gelmifl hat-

mi köklerinden
kendinize difl f›rças›

yapabilir-
siniz.
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