doganinsusu

8/23/05

1:18 PM

Page 1

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

Romantizmin Simgesi, Zakkum
Romantizmin ve cazibenin simgesi olan zakkum çiçeklerinin öyküsü, Yunan mitolojisinde
ﬂöyle anlat›l›yor: Leander ad›ndaki genç, Yunan
Denizi’nin (Marmara) karﬂ› k›y›s›nda oturan genç
k›za kur yapmak ve onu görmek için her gece yüzerek karﬂ› k›y›ya geçer. Yine f›rt›nal› bir eylül akﬂam›nda, sevgilisinin hasretiyle yan›p tutuﬂan Leander kendini azg›n sulara b›rak›r. Tam karﬂ› k›y›ya varmak üzereyken f›rt›nan›n ﬂiddetine dayanamayan Leander karanl›k sularda yorgunluktan
can verir. Azg›n dalgalar, sevgilisini bir kez daha
görebilmek için ç›rp›nan gencin cans›z bedenini
beyaz kumlara b›rak›r. Bunu gören genç k›z, sevgilisi için toplad›¤› zakkum çiçeklerini Leander’in
cans›z bedenine serer. ‹ﬂte o günden bu yana,
zakkum çiçekleri Leander’in sonsuz aﬂk›n›n simgesi olarak sahilleri süslüyor.
Birçok yabanc› dilde “oleander” olarak isimlendirilen zakkumun yayg›n ad›, sevgilisini görmek u¤runa bo¤ulan Leander’den geliyor. Ülkemizdeyse, a¤u a¤ac›, a¤›çiçe¤i ve z›kk›m a¤ac›
olarak da biliniyor. “Z›kk›m›n kökü” deyimini bilirsiniz. (Yemeklerine burun k›vr›lan annelerin
s›kl›kla kulland›¤› “z›kk›m›n kökünü ye!” ifadesinde çok geçer örne¤in!) Buradaki “z›kk›m” asl›nda zakkumun ta kendisi. Çok zehirli bir bitki olan
zakkum, eski ça¤larda kuvvetli bir zehir olarak da
kullan›l›yordu. Bu özelli¤inden dolay›, baz› bölgelerde hâlâ “eﬂek öldüren” ad›yla da biliniyor.
Bilimsel ad› Nerium oleander olan zakkum,
Apocyanaceae ailesinden. Anavatan›ysa Do¤u Akdeniz. Kokusuz ve oldukça zehirli bir bitki. Ülkemizde sadece bir türü yetiﬂen zakkumun yaklaﬂ›k
5 türü bulunuyor. Islak ve nemli yerlerde, dere yataklar›nda ve özellikle sahillerde do¤al olarak yetiﬂen zakkum bitkisi herdem yeﬂil, yani k›ﬂ›n yapraklar›n› dökmeyen bir çal›. Bahar aylar›ndan baﬂlayarak sonbahara kadar uzun bir süre pembe- beyaz
çiçekler açan zakkumlar, 2-3 m kadar boylanabiliyor. Gövdesi çok dall› ve boz renkli. Yapraklar› 1015 cm. uzunlu¤unda, 2-3 cm. geniﬂli¤inde. Üst yüzeyi parlak ve derimsi olup uç k›sm› oka benziyor.
Yaprak altlar›ysa aç›k yeﬂil. Meyvesiyse 10-15 cm
boylar›nda ve ince uzun yap›da; kuruyunca kenarlar›ndan çatlayarak aç›l›yor. Tüylü tohumlar› da
rüzgarlarla taﬂ›narak uzak mesafelere ulaﬂabiliyor.
Ülkemizde Ege, Akdeniz k›y›lar›nda çok s›k olarak
rastlanan zakkum, az da olsa Karadeniz Bölgesi’nde de bulunuyor. Genellikle k›y› ﬂeridini ve alçak kesimleri tercih eden bu bitki Atlas Da¤lar›’ndaysa 2500 m yüksekli¤e kadar ç›kabiliyor.
Zakkumun tarih öncesinde tam olarak nas›l
isimlendirildi¤i bilinmese de H.W. Smith adl› yazar›n “‹nsan ve Tanr›lar›” kitab›nda, zakkumun
Eski M›s›r uygarl›¤›nda, Nil vadisinde MÖ 34002475 y›llar› aras›nda yetiﬂtirildi¤i yaz›yor. Daha
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sonra dini metinleri inceledi¤imizde zakkum,
mersin ve ç›nar a¤ac›yla birlikte Yahudilerin kutsal bitkisi olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Zakkum Bat›
Avrupa’ya yaklaﬂ›k olarak MÖ 12. yüzy›lda Fenikeli gemicilerle giriyor. Eski Yunan uygarl›¤›ndaysa sunaklar›n ve altarlar›n süslenmesinde kullan›l›yor. Bugün Yunanistan’da cenaze törenlerinde
zakkum kullanma gelene¤inin kökeni de bu.
Zakkumun günümüzde kullan›lan Latince ad›
olan Nerium, Yunan Denizi’nin tanr›s› Nerium’dan türetilmiﬂ. Aristo’nun ö¤rencisi olarak bilinen ve MÖ 372 -287 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ
olan Teofrast ise, rhododaphne olarak isimlendirdi¤i zakkumu, yapraklar› bademe, çiçekleri güle
benzeyen çal› olarak betimliyor. Roma döneminde de çok sevilen bir bahçe bitkisi olan zakkum
birçok ﬂehirde yap›lan duvar resimlerinde en s›k
kullan›lan çiçek motifi olarak görülüyor. Roma
Uygarl›¤›’ndan sonra 12. yüzy›lda gül ve mersinin
yan›nda Arap bahçe sanat›n›n da vazgeçilmez bir
parças› olan zakkumlar 16. ve 17. yüzy›llarda
tüm Avrupa’da en fazla kullan›lan süs bitkilerinden biri oluyor. Hindistan’daysa kaner ad›yla bili-

nen zakkum kutsal kabul ediliyor ve Tanr› ﬁiva’y›
temsil ediyor. 1656-1708 y›llar›nda yaﬂam›ﬂ olan
Frans›z hekim ve botanikçi Tournefort’un ülkemizde ve Yunanistan’da yapt›¤› araﬂt›rmalar sonucunda 1700 y›l›nda haz›rlad›¤› kitapta zakkum da
nerion olarak kaydedilmiﬂ. Zakkumun Latince isminde yer alan Nerium sözcü¤ünü ilk kullanan kiﬂiyse, sistematik botanik biliminin kurucusu olarak kabul ‹sveçli biliminsan› Linnaeus.
Zehirli bir bitki olan zakkumun halk hekimli¤inde kullan›lmas› çok tehlikeli. ‹çinde oleandrin
ad› verilen glikozitler bulunuyor. ‹nsanlar ve hayvanlar taraf›ndan kullan›ld›¤›nda öldürücü olabilen bu bitkinin neden oldu¤u zehirlenmeler, kusma, ishal ve son aﬂamada kalp yetmezli¤i ﬂeklinde ortaya ç›k›yor.
Özellikle Amerika k›tas›nda çok sevilen bir
süs bitkisi olan zakkum için Teksas eyaletinin Galveston ﬂehrinde 1967 y›l›ndan beri faaliyet gösteren uluslararas› zakkum sevenler derne¤i bulunuyor. Dünyan›n birçok bölgesinden gelen zakkum
yetiﬂtiricileri her y›l bahar aylar›nda yap›lan zakkum ﬂenli¤inde Galveston’da bir araya geliyor.
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