
Anadolu kırsalında yaşlı ve heybetli ağaçlara bin yıl ön-
cesinde olduğu gibi halen “Kaba Ağaç” denildiğine rastla-
mak mümkün. Kır insanının dualı “Kaba Ağaç”ından şe-
hirlinin kitabi “Anıt Ağaç”ına doğru evrilmesine yakından 
bakmak isteyenler için yazılmış bir bölüm bu.

Dönemin entellektüellerinden Halil Edhem Bey’in 
1928 yılında “Yeni Kitab” adlı dergide çıkan bir yazısı ha-
reket noktamız olsun. “İstanbul’da Bir Abide-i Tabiatın 
Ufulü” başlıklı bu yazıda Topkapı Sarayı’ndaki meşhur 
Yeniçeriler Çınarı’nın detaylı tarifi, ölçüleri ve daha başka 
bilgileri mevcut; başlığa dikkat edildiğinde ise bu ağaçtan 
bir “tabiat abidesi” olarak bahsedildiği görülüyor.

Halil Edhem Bey’den ve Yeniçeriler Çınarı’ndan uzak-
laşarak 30’lu yıllara geldiğimizde önceki sayfada bahsetmiş 
olduğum Faik Tokluoğlu’na ve yaptırdığı tabelada yazanla-
ra bir kez daha bakmakta fayda var. Tire Belediyesi’nin  yö-
rede “Çeşteman Kavağı” olarak bilinen ünlü çınar ağacını 
odun ve kereste çıkarılması maksadıyla gözden çıkarması-
nı takiben Faik Tokluoğlu’nun ağaca astığı  tabelada “Bu 
Ağaç Tabii Anıttır Kesilemez” yazılıdır.

“Tabii Anıt” kavramını bir eylemle ortaya koyan Faik 
Tokluoğlu’ndan sonra 1940’lı yıllara geldiğimizde bu ko-
nuyla alakadar olanların sayılarında bir hayli artış görülür; 
misal, Kerim Yund. Hayatı boyunca ağaçları ve özellikle de 
kendi deyimiyle “meşhur”, “mukaddes” veya  “ulu” ağaçla-
rı anlatmış bir zat. Nisan 1940 tarihli “Orman ve Av” der-
gisinde yazdığı bir makalesine baktığımızda tanımın henüz 
oturmadığı ortadaysa da öneriler kayda değer:

“Bazı ağaçlar vardır ki, uzun boyları, iri gövdeleri, 
yeşil başlarile bir muhiti asırlarca alakadar eder(…). 
Bunlara Ulu Ağaçlar diyebiliriz. (…) Vatandaşlarımız 
gibi meşhur ağaçlarımızın da birer nüfus tezkeresi ve 
bunların yazılı bulunduğu birer defterin mevcut olma-
sı ve bu ağaçların sıkı bir kontrol ve mürakabe altında 
konması milletimizin ve yurdumuzun geçmişi ve gele-
ceği için başarılmış en büyük bir iştir”

Kerim Yund, bu önerilerini 60’lı yılların sonlarında Çe-
lik Gülersoy’la birlikte hayata geçirmeye çalışmıştır ancak 
oraya birazdan gelmek üzere aynı makaleden devam ede-
lim. Örneklediği ağaçlardan biri de Bursa’daki ünlü “Alüfe-
li Çınar”dır. Bu çınarın fotoğrafını verir, hikâyesini anlatır, 
ölçülerini yazar:

“Kaba Ağaç”tan sonrası: “Anıt Ağaç”
“Bursa’da bulunduğumuz esnada, yani 12.12.936’da, 

Bursa’nın meşhur çınarını görmek fırsatını buldum. Çı-
nar hakikaten tarihi bir anıd gibi idi. Belediye bunu bil-
diği için çınarın üzerine bir etiket yapıştırarak tarihi ve 
bedii çınarı kesenlerin cezalandırılacağını yazmış. Çı-
narın, alt kaidesinin çevresi 21 metre, çatallandığı kıs-
ma kadar gövdesinin uzunluğu sekiz metre kadardır.”

Kerim Yund, yazının devamında çınarın tarihi hikâye-
sini de anlatır. Dikkat çekmek istediğim iki nokta var. İlki, 
çınarı “tarihi anıd” sözleriyle ele alması, ikincisi de daha 
o dönemde koruma maksatlı asılan tabela. Tabelaya biraz-
dan gelmek üzere Kerim Yund’un “tarihi anıd” demesi 
gibi onları “görülmeye değer anıtlar” ve “abideler” olarak 
tanımlayan Ş. Köse’yi de anmalı. Aynı derginin Eylül 1943 
tarihli sayısındaki makalesinin başlığı “Tabii Anıtlarımız”. 
“Anıt” ve “abide”; cümle içinde kullanımına bir iki örnek:

Piyerloti’nin ağaçlar memleketi dediği Bursa, bu 
âbidelerden bugün birkaçına sahip. (...) Demiryolu ci-
varında Nilüfer veya Alüfeli çınarı denilen içi boş ağaç 
20 m çevresinde bir anıttır.” 

Anlaşıldığı üzere kimi ağaçlar ne kadar “meşhur” veya 
“ulu” olursa olsun onları asırlar boyu koruyan geleneklerin 
veya toplumsal duyuşun sönmeye başladığı fark ediliyordu 
artık. Zamanın ve ağaçlara bakışın değişmesiyle birlikte on-
ları tanımlamaya ve türlü yetki mercilerince koruma altına 
almaya duyulan ihtiyaç kendini gösteriyordu. O dönemin 
Bursa Belediyesi de yerinde bir öngörüyle “Alüfeli Çınar”ı, 
üzerine bir tabela asarak koruma altına almış. 

Bahsi geçen tabela ise, Kerim Yund’un ziyaretinden on 
yıl kadar sonra, “Doğal Anıttır-Kesilemez” yazılı başka bir 
tabelayla değiştirilmiş. Yeni tabelanın bir örnek kopyaları 
aynı yıllarda Bursa’nın daha pek çok heybetli, yaşlı, tarihi 
ağacına da asılmış ama bu kez belediye tarafından değil, 
bir sivil toplum örgütü tarafından.

 Bursa’da, “Alufeli Çınar”, “Koğuk Çınar”  veya “Nilüfer Çınarı” 
isimleriyle bilinen ünlü çınar ağacı (Platanus orientalis). 

Kerim Yund’un yukarıda bahsi geçen 1940 tarihli makalesinde 
kullanılan fotoğrafın orijinal baskılarından biri.
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Yeniçeriler Çınarı (Platanus orientalis), Sebah Et Joaillier, 1889

Amicis’in İstanbul’a geldiği 1874 yılında, Tayyarzâde 
Ahmed Atâ Bey’in (1810-1877) yazdığı ve Enderun Tarihi 
olarak da bilinen “Tarih-i Atâ” adlı beş ciltlik eserin matbu 
basımı yapılmış ve ilk cildinde bu çınardan da bahsedilmiş-
tir ancak burada adı yeniçeriler ile değil, kırk nefer “Koz 
Bekçileri”yle beraber anılır.

İstanbul’un ilk Osmanlı sultanı bu güzel yeryüzü parça-
sına sarayının temellerini attığı vakitte de orada bulunan 
bu ağaca dokunulmamış ve darphane binası kimbilir, belki 
bu ağaç nedeniyle biraz da geriye yapılmıştır. O dönemde 
saray bugünkü halinde olmasa bile ihtişamı yerindedir ve 
bir gün bu ihtişamlı kafesten bir cariye firar eder. 

Sarayın henüz çok yüksek olmayan duvarlarından 
kendini aşağı bırakarak Birinci Avlu’ya ulaşır ancak bura-
da karşılaştığı bir adam durumu anlayarak onu bu çınar 
ağacının kovuğuna soktuğu gibi gidip Babüssade Ağası’na 
haber verir; sonrasında ise kız, süslü püslü altın kafesine 
geri konur. 

Bu olanlar Padişaha haber verildiğinde adamın kötü bir 
niyeti olmayıp kızın yüzüne bile bakmadığı, evlat muame-
lesi(!) ettiği anlaşılmış olduğundan kendisinden bir istekte 
bulunması istenir; adam da çınarın yakınlarında bir ocak 
kurmayı talep eder; Padişah uygun bulur ve böylece bahse-
dilen yere “Kız Bekçileri” adıyla bir ocak kurulur. 

Kırk neferin bulunduğu bu ocağın ismi daha sonrala-
rı bozularak “Koz Bekçileri”ne dönüşür. Bu gerçek yahut 
hikâye olayı, Tayyarzâde Ahmed Atâ Bey, az evvel andığım 
“Tarih-i Atâ” adlı eserinde teferruatıyla anlatmış. Trans-
kripsiyonunu “Toplumsal Tarih”in Kasım 2007 tarihli sa-
yısında vermiştim.

Bu olayın Fatih devrine tarihlenmesi ve çınarın o dö-
nemde dahi bir kovuğunun oluşu düşündürücüdür çünkü 
bahsedilen çınar Yeniçeriler Çınarı’dır ve zaten kovuklaş-
mış bir gövdenin dört asır daha dayanabilmesinin zor oldu-
ğu düşünülebilir; gerçekten de zordur ama imkansız değil, 
“çınardır, mümkündür” diyebiliriz.

Yeniçeriler Çınarı’nın sarayın kurulduğu bir sırtta, yani 
su kaynağı olmayan ve su yönünden fakir olması gereken 
bir tepe düzlüğünde nasıl bu denli devleşebildiği ise bir 
muamma. Suyu seven veya başka bir deyiş ile su ihtiyacı 
fazla olan çınar ağacının susuz bir yerde bu ölçülere ulaş-
ması pek mümkün değil, onu tanıyan herkes sanıyorum 
aynı fikirde olacaktır.

O halde bu olağanüstü heybetin kaynağı nedir? Bu civa-
rın Osmanlı sarayı olmazdan evvel “Zeytinlik” olarak anıl-
dığını ve halen sağlam bir şekilde duran Aya İrini kilisesiy-
le birlikte günümüze ulaşamayan bir manastırın da burada 
konumlandığını biliyoruz, tıpkı o zamanlardan kalma olan 
pek çok sarnıcın yer altında su tuttuğunu bildiğimiz gibi. 

Sarnıçlardan bazıları sarayın avlularında tespit edildi; 
Yeniçeriler Çınarı’nın bulunduğu yerde veya yakınında bir 
kazı yapılsa muhtemelen bir sarnıç daha bulunacaktır. Çı-
narın böyle bir sarnıçtan beslenmiş olması akla yakın.

Yeniçeriler Çınarı ile ilgili birkaç soru işaretinden bah-
setmişken bir tane daha ekleyerek devam edelim. Ali Rıza 
Efendi, “Fenni Hayat-ı Nebat” adlı eserinde Sultanahmed 
Meydanı’nda yaşamış olan Vakvak ağacından mişli geçmiş 
kullanarak bahseder: 

“10.30 m muhit ve 31 metre irtifaa malik olup de-
rununda oldukça büyük bir merkep ahırı ile bir yatak 
odasını muhtevi imiş.”

Daha pek çok kişinin iki ağacı birbirine karıştırdığı ve 
hatta Yeniçeriler Çınarı’nın fotoğrafının altına Vakvak Ağa-
cı yazanların da olduğu bir durum söz konusu. Yukarıda 
yazılanlar da büyük olasılık Vakvak Ağacı ile ilgili olmayıp 
Yeniçeriler Çınarı’nı anlatır. Eski görselleri karşılaştırmalı 
olarak incelediğimde, derununda, yani içerisinde büyük 
bir merkep ahırı ile yatak odasını barındıran çınarın Vak-
vak ağacı olarak anılan çınar olması pek mümkün değil;  
Yeniçeriler Çınarı ise görüldüğü üzere bu iş için gayet mü-
saitmiş. Bahsedilen çevre ölçüsü ise onun geriye kalan kıs-
mından alınmış olmalı.

Yeniçeriler Çınarı 
(Platanus orientalis)

1800’lerin son 
çeyreğindeki durumunu 

gösteren bir kartpostal
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Söz konusu olan, yere düşen bir zerrenin göğü kapla-
yan bir ağaç haline gelmesiyse, efsanelere konu olmuş böy-
le ulu ağaçların yeryüzündeki temsilcilerinden birinin de 
çınar olduğuna şüphe yok. Öyle çınarlar var ki, anlatması 
zor, her gün gördüğümüz ağaçlar gibi anlatamayız onları.  

İçlerinden biri Uludağ yolunda İnkaya Çınarı. Çok çınar 
vardır yüzyılları üzerinden silkinen ama etrafına böyle kol 
kanat gereni, yeşilden böyle geniş bir kubbe yapanı azdır. 
Bu nebati kubbe altında yüzlerce insan aynı zamanda otu-
rur, çaylarını içer, muhabbet ederler. 

Antalya’da Teke Dağı arkalarında, Otluçukur Mevkii’n-
de başka bir çınar daha. Yüksekliği İnkaya’daki kadar değil 
ama daha cüsseli gövdesi ve her biri ayrı bir asırlık çınar 
olan koca kollarıyla onun kadar bir yeryüzü parçasını göl-
geler. Yanından bir türlü ayrılamadığımı hatırlıyorum. Keçi 
çobanlarından başka pek bileni yok; insanlardan uzak, kı-
zılçamlar ve ıtırlı çalılar arasında bir saray…

Ruşen Eşref Ünaydın uzun uzadıya anlatırken çınarla-
rı, her okuduğumda hayran kalırım; cümle kuruşuna, feyz 
aldığı ağaçlara. Bu bölümdeki çınarlara denk düşen birkaç 
cümleyi bir kez daha paylaşmakta sakınca görmüyorum:

“Ne güzeldir, toprağa ondaki o sağlam yerleşmiş-
lik… Göklere sığmıyacak gibi nedir ondaki o enine bo-
yuna serpiliş… Göze emniyet, gönle ferahlık veren öyle 
tok, öyle sağa sola kanad germiş bir levendlik… 

En saldırıcı bir güneşi bile yapraklarının arasında 
eğler, eler; yere ancak onun ışıklarının sızdırılmış dam-
lalarını göz okşayıcı pullar halinde serper. (...) Bir teki 
bir meydanı tutdu mu, ona bir kubbe altı serinliği ve 
loşluğu verir.”

Ruşen Eşref’in bu cümleleri, bu bölümde anlatılmaya 
yeltenilen o her yana dal budak salmış çınarlarla ilgili olan-
lardı. Ruşen Eşref’in kendi zamanında gördüğü böyle ulu 
ağaçların birçoğunu kovuklaşmış, koca dalları yıkılmış hal-
leriyle görebiliriz hâlâ; yaşarlar...

Ama hepsi de bu halde değil. Sağlıkları yerinde olan, en 
verimli çağlarını yaşayan, dal ve yaprak deryası çınarlar da 
var. Cendere’de,  Alibeyköy’de, Yakacık’ta, Bilezikçi Çift-
liği’nde olanlar ilk akla gelenler. Bu ağaçların gövdeleri 2 
m çapı ancak geçer ama boyları ve boylarından ziyade asıl 
dallarını etrafa dağıtışları bakımından, kendilerinden çok 
daha yaşlı olan birçok çınardan ulu görünürler göze. Bu 
bölümde, bu özelliklere sahip çınarlardan yalnızca ikisine 
ziyaretimiz var.

İlk çınarımız, İnkaya Çınarı’nın sanki iki veya üç yüz yıl 
genç olanı. Kâğıthane vadisi ile Ayazağa vadisinin birleş-
tiği Cendere denilen yerde köklenmiş muazzam bir ağaç. 
Tarihî Hamidiye Terfi İstasyonu’nun hemen üzerinde bulu-
nur. Tepenin yamacı bu ağacın olduğu yerde son bulurken 
burada bir düzlük görülür; bu düzlük alan ise tek bir şeyle, 
bu koca çınarla örtülüdür. 

Bu düzlük alanın veya taraçanın ortasından 20 m kadar 
yükselerek ve sayısız dallarını her yana uzatarak hakimiye-
ti altına almış burayı; ağaçlara özgü bir varoluşla kutsamış 
desek belki daha doğru. 800 m2 lik bir alanda dolaşıp nere-
sinden bakarsak bakalım üstümüzde bir gövdeden çıkma 
dallar ve yapraklar görürüz. Arkasındaki yamacın dibinden 
kaynayan bir su ise onu besler, zinde tutar.

Gövde çevresi de az sayılmaz, 6.60 m (Çap: 2.10 m) 
ama ölçüsünden de büyük gösteren bir ağaç. Gövde çevre-
leri on metreyi geçmiş yüzlerce çınar biliyorum; pek çoğu-
nun gözüme onun gibi ulu görünmediğini söyleyebilirim. 
Tepe çapının genişliği, yere paralel biçimde yaklaşık 20 
m boyunca uzanan ve yerçekimiyle olabildiğine zıtlaşan 
bir dalı, düzgün ve sağlıklı gövdesi... Tüm bunlar onun ulu 
görüntüsünün birkaç nedeni olsa gerek illa neden ararsak. 
Sözün kısası, İstanbul’un nadide bir ağacı, ulu bir çınarı.

Günümüzde ise yanından, yakınından türlü yollar, köp-
rüler geçirildiğini duydum da gidip ne haldedir diye baka-
madım. Yolu oradan geçenlere sordum, iyiymiş.

“Hamidiye Çınarı” (Platanus orientalis), Cendere, 2008
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Bilimsel ismindeki “robur” sözcüğü büyük olasılık La-
tincede çok güçlü anlamındaki “robust” tan gelir. Keltik 
mitolojisinde “Robur” meşe ağaçlarının tanrısıdır ve bir de 
İsviçre’nin Basel şehrinin IV. asırdan önceki ismidir Robur. 
Tüm bu “robur”lar, tarihin ve mekânın bir yerlerinde bağlı 
olmalılar. Türkçedeki ismini ise palamutlarının bağlı oldu-
ğu uzun sapından alan “saplı meşe” uzun bir ömre sahip 
olup bu uzun ömrünü gayet geniş gövdeleriyle de göster-
mekten sanki keyif alır. 

Avrupa’nın en kuzey bölgeleri dışında hemen her ye-
rinde, Kuzey Afrika’nın kimi bölgelerinde, Balkanlar’da, 
Türkiye’de ve Kafkasya’da yaşayan bir meşedir kendileri. 
Türkiye’de olanların saplı meşeye çok benzeyen farklı tür-
ler veya farklı alt türler olduğunu düşünen botanikçiler de 
var ama bu konuları irdelemek kitabımızın çapını aşıyor.

Sağlıklı olanıyla, olmayanıyla, kovuklu veya kovuksu-
zuyla onlar, yaşadıkları türlü yerlerde devleşedururlarken, 
biz de saplı meşelerin İstanbul’daki hallerine bakalım artık. 
Yukarıda anılan ulu meşelere benzer bir meşe de İstanbul 
toprağının en doğusunda yaşar. Gövde çapı üç metreye 
yaklaşan bu tek örnekten ziyade bu boyutlarda olmasalar 
da bazen korularda, özel mülkte, mezarlıklarda, bazen de 
ormanda veya orman kıyılarında yaşlı olanlarına rastlanır. 

Gövde çapları iki metrenin üzerine çıkanlar az; şöyle 
böyle heybetleri yerinde olanların ise onlarcası var. O hal-
de, İstanbul’daki tüm doğal meşe türlerini de anmış olarak 
bu türlerden daha çok saplı meşenin 2 m çapa yaklaşmış 
veya bu ölçüyü geçmiş bireylerini anlatmaya başlayabili-
rim. 1.5 m civarında çap yapmış olanlardan da bahsedece-
ğim ara sıra ve yeri geldikçe diğer birkaç tür meşeden de. 

İstanbul’da meşelere ilk ziyaretin Yıldız Korusu’na ya-
pılması uygun olur. Yıldız Sarayı’ndan Boğaz’a doğru inen 
yamaçlar, bugün Yıldız Parkı veya Yıldız Korusu ismiyle 
anılan bir koruluk halinde. Bizans’ta, defnelerin yoğun 
olduğu zamanlardan günümüze değin koruluk vasfını hiç 
yitirmemiş değerli bir yer.

Koruda ağaç haline gelebilmiş kermes ve pırnal meşe-
leri de vardır ama saplı meşelerle boy ölçüşmeye kalkış-
mazlar. Bu civarın en ihtiyar meşesine gelebilmek için ko-
runun alt tarafındaki ana kapıdan girerek tepeye tırmanan 
yolda kısa bir mesafe ilerlemek gerekir. Sağda kalan gölcük 
edalı havuzun başındaki bu koca meşe çok geçmeden ken-
dini gösterir. 

Yerden 1.30 m yukarıdan alınan standart ölçü bu ağaç 
için geçerli olmaz çünkü bu hizada biri kalın diğeri daha 
kalın iki koca dal çatallanır. Ağacın, bu çatallanmanın al-
tından alınan çevre ölçüsüyse 6.80 m’dir. Gövdenin kesiti 
daire değil de yaklaşık oval bir yapı teşkil ettiğinden dolayı 
ağaç bir taraftan bakıldığında bu ölçüsünden daha geniş 
görünürken diğer taraftan ise aynı oranda dar görülür.

Günümüzde oldukça kısa olan ve yerden 80 cm kadar 
yukarıda çatallanan bu gövde, 1 m’den fazlası toprak al-
tında bırakılmış bir gövde aslında. Turing’in çevre düzen-
lemesi esnasında ağacın bulunduğu yer, yeniden yapılan 
köprüyle aynı hizaya yükseltilmiş. Eski haliyle çok daha 
heybetli göründüğü kesin.

Ağacın o eski halinin bir fotoğrafı Orman Fakültesi ya-
yınlarından olan 1998 baskılı bir ders kitabında (Dendro-
loji-Kapalı Tohumlular) görülür. Prof. Dr. Faik Yaltırık’ın 
düştüğü nota göre fotoğraf 1984 yılında çekilmiş. Bir de 
daha öncesinde N. Kalmikoff (Naci Kalmukoğlu) tarafın-
dan yapılan bir yağlı boya resimde yine eski haliyle görü-
lür bu ağaç. Tablonun tarihi belli değildir ancak sanatçı 
1917 veya 1918 yıllarında Türk vatandaşlığına geçtiğine, 
1954’te vefat ettiğine ve bu koru da kapılarını 40’larda aç-
tığına göre büyük olasılık 40 ila 54 yılları arasında yapılmış 
olmalı. Yine de, koru kapalıyken dahi zaman zaman bazı 
ressamların içeriye girip çalıştıklarını biliyoruz.

Son yıllarda iyice güçten düşen bu ihtiyar meşe, dalla-
rında sincaplarla  uzun ömrünü sürdürüyor halen.

Yıldız Korusu’nda 
yan sayfada görülen  
meşenin (Q. robur) 

N. Kalmukoff tara-
fından resmedilmiş 
yağlıboya tablosu.

Muhtemelen 1940’lar, 
gövdenin henüz 

dolgu toprak altında 
kalmadığı sıralar.

Yıldız Korusu’nun en yaşlı ağacı, çatal gövdeli bir saplı meşe (Quercus robur), 2007

Yıldız Meşesi



Kestaneliğin yola yakın alt bölümündeki en cüsseli kestane 
(Castanea sativa), Çayırbaşı - Kabakoz arası, Şile, 2010

Şimdiye kadar bahsettiğimiz kalabalık gruptan ayrı du-
ran ama uzak ta olmayan ikinci grup ise üç veya daha doğ-
rusu dört ağaçtan oluşur. İkisi birbirine yakın durur, biri-
nin çapı 1.30 m iken diğerinin ölçüsünü almak pek doğru 
olmaz çünkü yanına gidildiğinde bir değil de iki ağacın ne-
redeyse iz bırakmadan kaynaştıkları görülür. Belki de daha 
önce burada olan bir kestanenin yıkıldıktan sonra verdiği 
kök sürgünleridir.

Bu kaynaşmış kestanelerin doğusunda, onlardan biraz 
ayrı duran kestane ise bu küçük grubun açık ara en cüs-
seli ağacı. Meyilli bir yerde köklenmiş; üst yanından, hem 
göğüs hizasından, hem de dibinden alınan çevre ölçüsü 
5.85 m (Çap: 1.86 m) gelir. Bu ölçüler ağacın gerçek cüs-
sesini anlatmaz çünkü alt taraftan bakıldığında gövde kök 
yapısıyla birlikte daha da ölçülenir fakat önü açıkta, arkası 
toprakta bir görüntüdür bu. 

Ağaca, yoldan yukarıya çıkarak alt taraftan yaklaşan biri 
çok küçük bir kovuk görse de gerçek bu değil. Üst kısmına 
geçildiğinde içinin tamamen oyulduğu fark edilir. Doğal 
yollarla oluşan bu kovuk maalesef definecilerin de ilgisini 
çekmiş; dibini kazmışlar ve sanki bir kuyu açmışlar. 2010 
Mart ayı başında kazma izleri halen belliydi.

Sıklıkla karşılaşılan bu sıkıntıyı bir yana bırakabilirsek 
ağacın hem kendisinin hem de çevresinin seyirlik bir man-
zara oluşturduğunu görmezden gelemeyiz. Mevsimine 
göre yeşillenmiş veya bozarmış bir çayır, yabanıl çalılar, 
gökyüzünün geniş ve sakin fonu ve hemen yanı başında 
otlayan, vakit geçiren birkaç at.

Kış vakti kızıl eğreltiler ve yeşil çayır otları arasında 
yükselen bu koca kestaneler, yıkılmış bedenlerle, kırılmış 
dallar ve oyulmuş gövdelerle dramatik bir sahne yaratırlar.

Oysa yaz başlarında her şey hızla canlanır ve değişir. 
Eğreltiler heyecanlanır, açık yeşillerle topraktan taşarlar, 
boylanırlar. Rüzgârla dalgalanan eğrelti denizinde koca-
mış, yarı kuru bedenleri gölgeleyen koyu bir kestane yeşili 
yayılır. İşte böyle olur. 

Kestanelikte yaz vakti; 
eğreltiler boylanmış, 

kestaneler yapraklanmış. 

Kovuğundan çıkardığı 
köklerle yaşama tutunan 

koca bir kestane 
(Castanea sativa)  

Çayırbaşı - Kabakoz arası
Şile, 2010



Yaklaşık olarak Adanın 
güneydoğu ucunda 

başlayan duvar kalıntısı 
üzerinde köklenmiş 

sakız ağaçlarından 
birkaçı

(Pistacia atlantica)
 

Koyun diğer tarafında 
pek çok sakızdan 

ziyade oldukça heybetli 
bir sakızın da yaşadığı 
Tuz Burnu görünüyor

Sakız Adası, Tuzla, 
2018

Adanın en yaşlısı olması muhtemel sakız ise hafif eğimli 
bir yamaçta köklenmiş heybetli bir ağaç. Artım burgusun-
dan çıkan sonuca göre 600 yaşını biraz geçmiş görünüyor. 
Tepe tacı 17 m civarında olsa da kimi sürgünlerinde kuru-
malar dikkat çekiyor. Adanın kontrolsüz olduğu zamanlar-
dan kalma yara izlerinin sorumlusu ise defineciler. 

Geçmişte yok olan bir ana dalını iyileştirmesi esnasında 
ortaya çıkan büyük bir yumru, üst kottan ölçüyü alacağı-
mız yere denk geldiğinden yumrunun üzerinden ve altın-
dan iki ölçü almak gerekti. Üstten, yani 1.50 m’den alınan 
çevre ölçüsü 3.70 m (Çap: 1.18 m) geldiyse de ağacın hey-
betini yansıtmaz. Yumrunun altından alınan çevre ölçüsü 
ise 4.82 m (Çap: 1.54 m) olup aynı zamanda alt kotun gö-
ğüs hizasına denk gelir.  

Başka bir yerde olsalar daha pek çoğunu tek tek ele 
almış olacağımız sakızları böyle temsilcilerle ve genel bil-
gilerle inceleyerek ada turumuzu nihayetlendiriyoruz. Gü-
nümüze kalması mucize olan bu yerin rahatsız edilmemesi 
ve işinin ehli ekiplerce uygun bakım işlerinin yapılması 
dileğiyle…

Adanın muhtemelen en yaşlı sakız ağacı (Pistacia atlantica) 
Artım burgusu sonucuna göre 600 yaşını geçmiş görünüyor. 
Sakız Adası, Tuzla, 2018 

Adada şeritler halinde, genellikle bir arada bulunan yaşlı sakızların 
haricinde bir kısmı da diğerlerinden bağımsız, ayrı yerlerde ve tek 
başlarına köklenmiş ve yaşlanmışlar. Böyle ağaçlar pek çok yerde 
olduğu gibi burada da daha yoğun dallanmaları ve toplu biçimleriyle 
dikkat çekiyor. Yukarıda görülen sakız da (Pistacia atlantica) böyle 
ağaçlara iyi bir örnek.

Sakız Adası, Tuzla, 2018


