DOGASUSU

5/20/05

1:55 PM

Page 1

Do¤an›n Süsleri
Cenk Durmuﬂkahya
cdkahya@hotmail.com

Sar› Kantaron

Binbirdelik otlar›, sar› sar› çiçekleriyle yaz mevsiminin ilk günlerinde birço¤umuzun dikkatini çeker. Haziran ay›nda birçok çiçe¤in kurumas›n› f›rsat
bilen binbirdelik otlar› çay›rlar›, yol ve tarla kenarlar›n› kaplar. Bu güzel çiçekler, yoldan arabayla geçerken, bir patikada yürürken ya da denize giderken belki sizin de dikkatinizi çekmiﬂtir.
Binbirdelik otu ya da bir di¤er ad›yla sar› kantaron, ad›n› s›k s›k duydu¤umuz bitkilerden biri. Sar›
kantaron ismi çiçeklerinin sar› olmas›ndan, binbirdelik otu ismiyse yapraklar›nda bulunan ya¤ bezlerinden geliyor. E¤er bu bitkinin bir parças›n› havaya kald›r›p güneﬂe do¤ru tutarsan›z yapraklar›nda
bulunan ya¤ damlac›klar› nedeniyle yapraklar›n delikli görünümünü farkedebilirsiniz. Bilimsel olarak
Guttiferae (binbirdelikotugiller) ailesinden olan bu
bitkinin Latince ad› olan “Hypericum”, Yunanl› hekim Euryphon’dan geliyor. MÖ 3. yüzy›lda yaﬂayan
bu hekimin ad›na ithafen verilen Yperikon ad›, daha
sonralar› hypericum ﬂekline dönüﬂüyor.
Binbirdelik otu, bat› kültüründe yer alan t›bbi
bitkilerin en önemlisi ve en eskisi. Eski Yunan uygarl›¤›ndan beri yaralar baﬂta olmak üzere, birçok
hastal›¤›n tedavisinde kullan›lan bu bitki, t›bbi özelliklerinin yan›nda do¤aötesi güçlere de sahip oldu¤una inan›ld›¤› için, yüzy›llardan beri popülaritesini
yitirmemiﬂ.
Hypericum; binbirdelik otu, sar› kantaron, kanotu, k›l›çotu, koyunk›ran, yaraotu ve mayas›l otu olarak da biliniyor. Bu bitkinin dünya genelinde yay›l›ﬂ
gösteren yaklaﬂ›k 400 türü var. En fazla Avrupa,

Bat› Asya, Kuzey Afrika k›talar›nda bulunan bu bitki, Kuzey Amerika ve Avustralya’da tarla yabanc›
otu olarak biliniyor. Ülkemizdeyse Hypericum cinsinin yaklaﬂ›k 70 türü yaﬂ›yor. Bu türlerden en çok bilinen ve en geniﬂ yay›l›ﬂ göstereni, 30-80 cm boyunda, tüysüz ve çok y›ll›k bir otsu bitki Hypericum perforatum. Yapraklar› karﬂ›l›kl› ve saps›z. Beﬂ parçal›
ve alt›n sar›s› renkli olan çiçekleri haziran ay›ndan
eylül ay›na kadar çiçek açabiliyor. Çiçeklerin çevresi tüylerle kapl› olan sar› kantaron bitkisinin erkek
organlar› çok say›da olup üç demet halinde bulunuyor. Genellikle böceklerle tozlaﬂan bu bitki, böceklerin olmad›¤› durumlardaysa “apomiktik” olarak,
yani kendini klonlayarak ço¤alabiliyor. Anadolu’da
en yayg›n olarak bulunan bu tür, çeﬂitli halk ilaçlar›n›n yap›m›nda kullan›l›yor. Ülkemizde s›kça görü-

lebilecek di¤er binbirdelik otlar›ysa, büyük çiçekli
binbirdelik otu (Hypericum calycinum), sar› püren
(Hypericum empetrifolium), adi sar› kantaron
(Hypericum triquetrifolium). T›bbi olarak kullan›lan
sar› kantaronu di¤er türlerden ay›r›c› bir özellik, s›k›ld›¤›nda ortaya k›rm›z› renkli bir s›v› ç›karan çiçekleri. Bu k›rm›z› renkli s›v›n›n kana benzetilmesinden dolay› da binbirdelik otu Avrupa’da kutsal bir
bitki olarak kabul ediliyor.
T›bbi özellikleri aç›s›ndan bu bitkiye bak›ld›¤›nda binbirdelik otu, bilimsel olarak en ayr›nt›l› ﬂekilde incelenmiﬂ tür olarak kabul ediliyor. Buna göre
Hypericum, bünyesinde tanen, uçucu ya¤lar, flavon
türevleri, hiperisin, karoten, ve C vitamini içeriyor.
‹lk iki yüzy›l›n ünlü hekimlerinden olan Galen ve
Dioscorides taraf›ndan terletici, yara iyileﬂtirici ve
kad›nlarda adet dönemiyle ilgili rahats›zl›klar›n tedavisinde kullan›lmak üzere tavsiye edilen sar› kantaron, 16. yüzy›l hekimi Paracelsus taraf›ndan ise,
çeﬂitli deri hastal›klar›n›n yan›nda kalp hastal›klar›nda, yaralar›n ve yan›klar›n iyileﬂtirilmesinde, böbrek
ve ba¤›rsak rahats›zl›klar›nda, sinir hastal›klar›nda
ve hatta delili¤in tedavisinde kullan›lm›ﬂ. Ünlü do¤abilimci Plinius’a göre de, ﬂarapla haz›rlanm›ﬂ binbirdelik otu özütü, zehirli hayvan sokmalar›nda baﬂar›l› bir ﬂekilde kullan›l›yordu. Günümüzdeyse sar› kantaron bitkisinden elde edilen kantaron ya¤› mide rahats›zl›klar›nda, kab›zl›k giderici olarak ve sinir rahats›zl›klar›nda, stres tedavisinde, deri hastal›klar›nda, romatizma a¤r›lar›nda, yaralar›n ve yan›klar›n
tedavisinde kullan›l›yor.
‹nsanlar için bu kadar yararl› olan sar› kantaron
bitkisi bazen hayvanlar için zehirli olabiliyor. Özellikle beyaz tüylü büyükbaﬂ hayvanlarda, koyun, at
ve tavﬂanlar taraf›ndan aﬂ›r› tüketildi¤inde içinde
bulunan hiperisin ad› verilen kimyasal bileﬂik, güneﬂ
›ﬂ›nlar›n›n etkisiyle deride çeﬂitli tepkimelere neden
olarak hayvanlar›n ölümüne neden olabiliyor. Ancak
tüyleri koyu renkli hayvanlarda benzer tepkiler görülmüyor.
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