
Endemik bitki türleri, küçük alan-
larda ve az miktarda bunduklar› için
özellikle önem tafl›rlar. Bunlar›n bir
k›sm› günümüzde belirli amaçlarla
kullan›lmakla birlikte, di¤er ço¤unlu-
¤unun gelecekteki önemi ise henüz bi-
linmemektedir. Endemik türlerin soy-
lar› tükenince, bir daha do¤ada bulun-
malar› olanaks›zd›r. Bu nedenle ülke-
lerin kendilerine ait olan endemik tür-
leri öncelikle korumas› yaln›z kendi in-
sanlar› için de¤il, bütün insanl›k alemi
için önemlidir. Günümüzde bir çok ila-
c›n bitkilerden elde edildi¤ini, bitkiler-
den elde edilen 120  kimyasal›n bugü-
ne kadar yapay olarak üretilemedi¤ini
de utmamak gerekir.  

Avrupa K›tas›’nda bulunan 11 500
bitki türünün yaln›zca 2500 kadar› Av-
rupa’ya özgüdür.  Ülkemiz ise tek ba-
fl›na 10 000’nin üzerinde bitki türüne
sahip ve bunlar›n en az 3 000 adedi ül-
kemize özgüdür. Yani ülkemiz kendi-
ne özgü (endemik) bitki türlerince ol-
dukça zengindir. Endemik türler yük-
sek ekonomik özellikleri olan, stratejik
do¤al kaynaklar aras›ndad›r.

Mefle (Quercus L.) cinsi ço¤unlu¤u
a¤aç veya boylu çal› halinde “Fagacea-
e’’ ailesine mensup, k›fl›n yapra¤›n› dö-
ken yada her dem yeflil, bir cinsli bir

evcikli yani erkek ve difli çiçekler ayn›
a¤aç üzerinde, anemogam odunsu bit-
kilerdir. Türkiye gerek tür zenginli¤i,
gerekse 6 100 000 hektar mefle (pelit)
orman varl›¤›yla dünyan›n say›l› mefle
diyarlar›ndan birisidir. Uzun ömürlü
ve görkemli varl›klar› ile insanlar›n
hayranl›klar›n› üzerlerinde toplam›fl;
kuvvet ve kudretin sembolü olarak, bir
çok kraliyet armalar›nda, paralar›n
üzerinde, hatta çeflitli ziynet eflyalar›n-
da yer alm›flt›r. 

Asl›nda ülkemizin say›l› mefle diyar-
l›¤› ka¤›t üzerinde ve tür zenginli¤in-
den öteye gidememifltir. Mefle ormanla-
r› ülkemiz ormanl›k alan›n›n üçte biri-
ne yak›n›n› oluflturmas›na karfl›n, me-
fle fidan üretimimiz ve a¤açland›rma
çal›flmalar›m›z toplam çal›flmalar›n
%1’den dahi azd›r. Asl›nda mefle or-
manlar› k›tl›k ve savafl y›llar›nda önem-
li enerji kayna¤› olmas› yan›nda, do¤-
rudan insanlar ve havanlar için besin
kayna¤› olarak kullan›labilir. Sadece
bu nedenle dahi stratejik öneme sahip-
tir. fiunu da unutmamak gerekir ki,
mefle ormanlar›n›n ço¤unlu¤u toprak
erozyonunu fliddetli oldu¤u kurak ve
yar› kurak bölgelerde bulunmaktad›r.
Buralarda, yani ormanlarda dahi flid-
detli erozyonun devam etmesi düflün-

dürücüdür. Bu kadar genifl alana yay›l-
m›fl olan mefle ormanlar›n›n büyük ço-
¤unlu¤un niteli¤inin bozulmufl olas›,
geriye kalan›nda ço¤unlukla vahfli ifl-
letmecilik anlay›fl›yla y›llarca baltal›k
olarak iflletilmesi  gerçekte, ülkemiz
aç›c›ndan bilimsel bir fiyaskodur. Bu
rakamlara, benzer ekolojik koflullarda
bulunan 1 milyon hektar bozuk ard›ç
ormanlar› da eklenirse konu çok daha
iyi anlafl›labilir. Ülkemizin, dünyada
mefle ve ard›ç diyar› diye an›lmas›ndan
daha çok erozyon diyar› olarak an›ld›-
¤› bilinmelidir. ‹nsan, ormanl›k alanla-
r› bu durumda olan bu ülkede, tar›m
alanlar›n›n durumunu düflünmek dahi
istemiyor.

Kökleri çok derinlere giden mefle-
ler, kökleri tamamen sökülmedikçe, en
a¤›r insan müdahalelerine karfl› büyük
direnç gösterir ve   kendilerini yenile-
yebilirler. Mefleler büyük bir yaflama
sevincine ve kudretine sahiptirler. Bu
nedenledir ki, çok genç yaflta dahi di-
binden kesilseler, tüm sürgünleri keçi-
lerce yense dahi, bir birinin genetik
kopyas› onlarca kök ve kütük sürgünü
vererek varl›klar›n› devam ettirirler.
Korunmalar› halinde, genetik kopya
yavrular, toprak alt›ndaki yayg›n kök
sistemi sayesinde h›zla geliflerek anala-
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r›n›n yaflam alan›n›  kaplar ve d›flar›-
dan  istila edilmesini önlerler. Büyüme
sürecinde ise s›ras›yla en sa¤l›kl›, kök-
lerini en fazla derine indiren, günefl ›fl›-
¤›ndan en fazla yararlanan kopyalar le-
hinde di¤erleri kendilerini feda eder.
Son aflamada, sadece bir yada iki kar-
defl yaflam alan›n›n olanaklar›n› kulla-
narak geliflir, serpilir ve a¤aç halini
al›rlar. Nitekim, meflenin bu yaflama di-
renci Türk ulusunun var olma direnci
ile özdefllefltirilmifltir. Anadolu Selçuk-
lu Devleti difl müdahalelerle y›k›ld›¤›n-
da beylikler kurulmufl, ard›ndan da tek
bir devlet aflamas›na ulafl›nca da Os-
manl› imparatorlu¤u do¤mufltur. An-
kara Ulus Meydan’›ndaki Atatürk Hey-
keli’nin mermer kaidesinin bir yüzüne
oyularak resmedilen “yafll› bir mefle
kütü¤ünden geliflmifl kuvvetli bir sür-
gün motifi’’ koca bir imparatorluktan
genç bir cumhuriyetin yeflerdi¤ini ifa-
de etmektedir ki, o genç sürgünün
kökleri çok derinlerdedir. ‹flte derinde-
ki kökleri ile yaflam› garanti alt›nda
olan o sürgün, bugün a¤aç olmufltur.

Ülkemizde 18 türü ve çok say›da
toksonu olan mefle cinsi; ak mefleler
(10 tür), k›rm›z› mefleler (5 tür) ve her
dem yeflil mefleler (3 tür) olarak üç
gruba ayr›l›r. Her dem yeflil mefleler,
tam kenarl› yada kenarlar› diflli sert di-
kenli deri gibi sert yapraklara sahip
olup daha çok Akdeniz ikliminin ege-
men oldu¤u alanlarda görülür. K›rm›z›
mefleler, ak meflelerden yaprak loblar›-
n›n uçlar›nda k›lç›ks›-dikensi ç›k›nt›ya
sahip olmalar› ile kolayl›kla ayr›l›rlar. 

Kasnak meflesi, (Quercus vulcanica
Boiss.) ak mefle grubuna dahil, 30 met-
re boya, 2-3 metre çapa ulaflabilen, ge-
nifl ve yayg›n tepeli ülkemizin endemik
bir a¤aç türümüzdür. Kütahya Türk-

men Da¤›, Afyon Derekaya Yaylas›,
Konya Sultan da¤›, Isparta K›z›lda¤-
Dedegöl Da¤lar› aras›nda ve Kasnak
Da¤›nda  1300-1800 metreler aras›nda
yay›l›r. Çok de¤erli olan odunu; kapla-
ma, parke, kasnak, içki f›ç›s› yap›m›na
çok elverifllidir. Müstemleke memleket-

leri o y›llarda E¤irdir gölüne kadar
uzanan demir yollar› sayesinde; viski
f›ç›s› imalat› amac›yla kasnak a¤ac› or-
manlar›n› talan etmifllerdir. Kesileme-
yecek kadar kal›n gövdeli a¤açlar ise
dinamitler kullan›larak y›k›lm›flt›r. On-
lardan arta kalanlar ya yörenin yaka-
cak gereksinimi için halk taraf›ndan,
yada d›fl sat›m için orman teflkilat› ta-
raf›ndan  katledilmifl  neredeyse yok
olma tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalm›fl-
t›r. Katliam o kadar büyük boyutlara
ulaflm›flt›r ki, en fazla bulunduklar›
Kasnak da¤›nda “Koca Kasnak’’ ad›n-
da 600 yafl›nda tek bir yafll› ferdi kal-
m›flt›r. Günümüzde yüzlerce yabanc›
konuk gelerek bu a¤ac› görüp foto¤-
raflar›n› çekmektedir. 

Buna benzer endemik türlerin ko-
rumas›nda en önemli yöntem, bütün
yaflam alanlar›n›n korunmas›d›r. Son
zamanlarda kasnak a¤ac›n›n baz› ya-
flam alanlar›n›n koruma alt›na al›nma-

Kavramlar Tan›mlar

Endemik Bitki veya hayvan türlerinin (taksonlar›n›n)  do¤al olarak, yaln›zca s›n›rl› bir
bölge içinde bulunan yay›l›fl alanlar›d›r.

Biyolojik çeflitlilik Yeryüzünde yaflam›n çeflitlili¤idir.

Genetik çeflitlilik Türler  ve popülasyonlar aras›nda ve içerisinde kal›tsal de¤iflimlerdir.

Tür çeflitlili¤i Belirli bir alan içerisinde farkl› türlerin görece s›kl›¤› ve say›s›d›r.

Yaflam alan› çeflitlili¤i Yeryüzü parças› içerisinde yaflam alanlar›nda (biotop) çeflitliliktir.

A¤aç Tabandan itibaren tek gövdeli, odunlaflm›fl, dikey büyüyen, tepe oluflturan
en az 3-5 metre boya ulaflabilen uzun ömürlü bitkiler.

Otsu bitki En fazla iki yeflerin dönemi yaflayabilen, yaflamlar›nda bir kez çiçeklenen ve
meyvelerinin olgunlaflmas›n›n ard›ndan ölen, odunlaflmam›fl bitkiler.

Çal› Tabandan itibaren çoklu gövde oluflturan, odunlaflm›fl, uzun ömürlü bitkiler.

Meyve Çiçekten oluflmufl, olgunlafl›ncaya kadar tohumu saran, onu içinden
dökerek yada birlikte ayr›larak yay›lmas›n› sa¤layan bitki organ›.
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s›yla yok olmaktan kurtulmufl, daha
önce kesilen yafll› a¤açlar›n köklerin-
den yüzlercesi adeta f›flk›rarak hayata
sar›lm›flt›r. Günümüzde 20-50 yafllar›-
na ulaflan bu fertler tohumda vermeye,
böylece tekrar efleyli yoldan ço¤alma-
ya bafllam›fl bulunuyorlar.  

Ço¤u endemik türde oldu¤u gibi,
kasnak meflesi de, ancak kendine özgü
yaflam alanlar›nda  varl›klar›n› devam
ettirebilirler. Kasnak meflesi, yay›ld›¤›
bölgenin yar› nemli ve nemli iklime sa-
hip, serin alanlar›nda varl›klar›n› sür-
dürürler ve yay›l›fl alan›nda düflen ya-
¤›fl›n önemli bir k›sm›n›n kar ya¤›fl›
oluflturur. Bu nedenle, onlar›n s›n›rl›
do¤al yay›l›fl alanlar› d›fl›nda yap›lan
a¤açland›rma çal›flmalar› baflar›s›z ol-
mufltur. Yani kasnak meflesinde genifl
çapl› a¤açland›rma çal›flmas› yapmak
Akdeniz Ekolojik Bölgesinde mümkün
de¤ildir. Onlar›n varl›¤›n›n korunmas›
öncelikle mevcut yaflam alanlar›n›n ko-
runmas› ve uygun ekolojik koflullar›n
oldu¤u küçük alanlar›n a¤açland›r›l-
mas› ile ancak mümkündür. Bunun ya-
n›nda do¤al yay›l›fl alanlar› içerisinde
yaflam alanlar›nda tahrip olan orman-
lar›n, esenlenmesi amac› ile çal›flmalar
yürütülmelidir. Ayr›ca, yay›l›fl alan› d›-
fl›na ç›k›larak Karadeniz Bölgesinde
yeni ormanlar kurulabilir. Zaten kas-
nak meflesi esas yay›l›fl›n› Akdeniz ikli-
minin egemen oldu¤u alanlarda yap-
mas›na karfl›n, tipik Akdeniz iklimi ko-
flullar›nda yaflamazlar. Onlar Akdeniz
Bölgesinde lokal olarak Karadeniz da¤
iklimine yak›n koflullar›n hüküm sür-
dü¤ü alanlarda varl›klar›n› sürdürür-
ler.  

Kasnak meflesi birli¤inin içerisinde;
Akdenizli, Sibiryal›, Avrupal›, Karade-
nizli bitki türlerinin onlarcas›n› bir ara-
da görmek mümkündür. Bu kadar
farkl› kökenli bitkilerin bir arada, alt
alta, üst üste bulunmas› kasnak mefle-
si ormanlar›n›n türce çok zengin olma-
s›n› sa¤lar. Bu durum kasnak meflesi
yaflam alanlar›n›n görselli¤ini ve biyo-
lojik de¤erini de art›r›r. Kasnak mefle-
si ormanlar›ndan söz ederken ay› gül-
lerinden ve kav mantar›nda söz etmek
gerekir. Yer alt› gövdeli bir bitki olan
ay› gülleri, kasnak ormanlar› yaprakla-
r›n› tam olarak gelifltirmeden, onlar›n
alt›nda yüzlerce, binlerce biter ve k›r-
m›z›, mor çiçekleri ile doyumsuz man-
zaralar oluflturur. Ay› gülleri çiçeklen-
di¤inde her taraf ar›ya keser ve ar› v›-
z›lt›s› kulaklar› sa¤›r edercesine tüm
orman› kaplar. Mefle kav mantar› daha
çok yafll› a¤açlar üzerinde geliflen, bü-
yüklü¤ü birkaç kiloya kadar ulaflan,
üstü beyaz alt› kahverengi bir mantar
çeflididir. Bu mantar türü kibrit ve çak-
ma¤›n olmad›¤› yada yayg›n olarak
kullan›lmad›¤› dönemlerde, çakmak ta-
fl›na tutuflturucu olarak kullan›l›rd›.
Bu amaçla kav mantarlar› toplan›r me-
fle külünde kaynat›ld›ktan sonra kuru-

tularak kav üretilir. Kav›n üzerine dü-
flen en küçük k›v›lc›m onu tutuflturur
ve böylece atefl elde edilir. Ayn› zaman-
da kasnak meflesi dal kabuklar›  ve
meyveleri kab›zl›¤a karfl› etkin bir ilaç-
t›r.   

Meflelerin meyvelerine palamut ya-
da pelit denir. Mefle palamutlar› yar›
küre biçiminde kadehler içerisinde bu-
lunur. Mefle palamutlar› yontma tafl
devrinden bu yana insan ve hayvan g›-
das› olarak kullan›l›yor.  Kasnak mefle-
si palamutlar› yumurta biçiminde,
uzunca, küt, en fazla 2.5 cm boyunda
ve 1.8 cm çap›ndad›r. Kasnak mefleleri
iklim koflullar›na ba¤l› olarak 3-4 y›lda
bir bol palamut verir ve palamutlar ile-
riki y›llara saklanamaz. Bu nedenle,
kasnak meflesi fidan üretiminde sürek-
lilik söz konusu de¤ildir. palamutlar
kas›m bafl›nda mümkün oldu¤unca
a¤açlar›n bafl›ndan toplanmal›d›r. Er-
ken dökülen tohumlar genelde kurtlu
ve kötü niteliktedir. Tohum toplamada
geç kal›nmas› halinde; baflta sincaplar,
fareler gibi kemirgenlerle; keçiler, do-
muzlar, kargalar gibi di¤er hayvanlar-
ca taraf›ndan h›zla tüketilirler.

Kasnak  tohumlar›n›n 1000 tane
a¤›rl›¤› 3 ile 5  k¤ aras›nda de¤iflir.
Kasnak meflesi palamutlar› toplamay›
takiben 1-4 Cº suda 2-3 saat bekletil-
dikten sonra pamarsol adl› ilaçla ilaçla-
n›r ve hemen ekilir. Hemen ekilmeye-
cekse suda bekletme ve ilaçlaman›n ar-
d›ndan, kumla kar›flt›r›larak do¤al or-
tamda katlamaya al›n›r ve geç k›fl yada
erken bahar aylar›nda ekilir. Katlama
esnas›nda tohumlar›n çimlenmesinin
bir sak›ncas› yoktur. Tohumlar çimlen-
miflse, ekimden önce kökünün üçte iki-
si kopart›l›r. Mefleler kaz›k kök siste-
mine sahip olduklar›ndan ç›plak köklü
fidan yetifltirilmesi arzulanmaz. Derin-
li¤i en az 30 cm olan kaplara tohumlar
4-5 cm derinlikte, yatay olarak ekilir.
A¤açland›rma  çal›flmalar›nda 1 yada 2
yafll› tüplü yada kapl›, park bahçelerde
6-7 yafll› kapl› fidanlar kullan›l›r. Do¤al
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ortamda mefle tohumlar›n›n düflman›
çok fazlad›r. Bu nedenle mefleler 3-4
y›lda bir  gerçekleflen bol tohum y›lla-
r›nda yabani hayvanlar›n yiyece¤inden
daha fazla tohum üretir. Böylece do¤al
ormanlarda varl›¤›n› kolayl›kla devam
ettirir.  Bunun d›fl›ndaki ç›plak alanla-
ra, mefle tohumu do¤rudan ekilerek
orman kurma çal›flmalar›nda mutlaka
ciddi önlemler almak gerekir. Aksi tak-
tirde bizim ekti¤imiz mefle tohumlar›
ile beslenip semiren kemirgenler h›zla
ürer etrafta ne var ne yok tüketirler.
Bu flekilde orman kurma çal›flmas› ya-
pay›m derken, ço¤u kez daha önceden
elde edilmifl fidanlar›nda ortadan kal-
mas›na neden olunur.

Do¤al ortamdaki her uygulamada
do¤ay› taklit etmek, meflenin, birbirini
takip eden y›llarda neden tohum ver-
mediklerini düflünmek gerekir. E¤er
mefleler, birbirini takip eden y›llarda
sürekli tohum verse idi, kemirgen var-
l›¤› h›zla artar, bunun sonucu da tüm
palamutlar› tüketildi¤i gibi, daha önce-
den gelen gençliklerde afl›r› zarar gö-
rürdü. Bu nedenle mefleler, 3-4 y›l bo-
yunca tohum vermeyerek kemirgen
varl›¤›n›n en aza inmesini beklerler.
Varl›¤› h›zla azalm›fl olan kemirgen ve
di¤er hayvanlar bol tohum y›llar›nda
yiyece¤inden fazla palamudu görünce
onlar›, depolamak amac› ile oraya bu-
raya saklarlar. O hayvan›n ölümü, sak-
lad›¤› yeri unutmas› yada götürürken
düflürmesi sonucu mefle palamutlar›
yeni yaflam alanlar›na tafl›nm›fl olur.
Mefle ormanlar›nda domuzlar›nda
önemli ifllevleri var, onlar, orman top-
raklar›n› iflleyerek palamutlara uygun

çimlenme ortam› sa¤larlar.
Kasnak meflesinin bulundu¤u co¤-

rafyada, egemen a¤aç türleri ço¤un-
lukla ibrelilerden olufluyor. ‹flte her
mevsim som yeflil bu ormanlar›n içeri-
sinde miktarlar› azalm›fl dahi olsa, k›r-
sal peyzaja ayr› bir güzellik katan,
mevsim de¤iflimlerini bize an›msatan,
baz› yaprakl› orman a¤açlar› da bulu-
nuyor. Onlardan birisi de, ülkemize öz-
gü bir a¤aç türü olan kasnak meflesi.
Kasnak meflesi ormanlar›n›n verimli
ekolojik ortam›nda, bir çok yaprakl› ve
ibreni a¤aç türü birlikte yafl›yor. Bu
durum her mevsim farkl› renk cüm-
büfllerinin oluflmas›n› sa¤l›yor. Örne-
¤in, E¤irdir Kasnak Orman›nda; 25
adet orman a¤aç taksonu ayn› yaflam
alan›n› paylafl›yor. Bunlar›n d›fl›nda
onlarca tek ve çok y›ll›k otsu bitki, ça-
l›, mantar türü birlikte bulunuyor. Nor-

veç’in tamam›nda 2 adet, biyolojik zen-
ginli¤i ile övünen Fransa’n›n tamam›n-
da 125 adet, ülkemiz genelinde 400
adet orman a¤ac› oldu¤unu düflünür-
seniz, küçücük kasnak orman›n›n ne
ifade etti¤ini kolayl›kla anlayabilirsi-
niz.     

Do¤al kaynaklar, da¤›, tafl›, suyu ve
topra¤›yla yaflam›n kayna¤›n› olufltur-
du¤u gibi dinsel, kültürel ve vatan ola-
rak da önem tafl›r. Do¤al kaynaklar›-
m›zdan birsi olan orman,  yüksek de-
¤erli ekolojik alansal yararlanma flekli-
ni temsil etti¤i gibi, ayn› zamanda yük-
sek bir ekonomik de¤ere sahiptir. Yani
orman, çok yönlü ifllevsel de¤erler bü-
tünüdür. Endemik bir türden oluflan
kasnak meflesi ormanlar›n›n korunma-
s›, ayn› zamanda biyolojik çeflitlili¤in
korunmas› anlam›n› da tafl›r. Biyolojik
çeflitlilik; yaflam alan› çeflitlili¤ini, eko-
sistem çeflitlili¤ini, tür çeflitlili¤ini ve
genetik çeflitlili¤i kapsar. Günümüzde
biyolojik çeflitli¤in insan taraf›ndan
yok edilmesi  “Ana Çevre Sorunu’’ ola-
rak de¤erlendirilebilir. Bu durumdan
ne kadar haberdar oldu¤umuz, Ispar-
ta, Afyon, Konya, Kütahya illerinin
parklar›nda kasnak meflesinin yok de-
necek kadar az yada hiç bulunmama-
s›ndan bellidir.
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