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Defnenin (Laurus nobilis L.) anavatanı Küçük Asya ve Balkanlar olmakla birlikte, antik 

devirlerde Akdeniz kıyılarında da görüldüğü bilinmektedir. Bugün Akdeniz’in karakteristik 

bitkilerinden birisi olan defnenin Dünyadaki yayılış alanı Akdeniz ikliminin hakim olduğu 

bütün Akdeniz ülkeleri (İspanya, Fransa’nın güneyi, İtalya’da Korsika adası, Kuzey Afrika, 

İsrail ve Kıbrıs) ile kültüre alınarak yetiştirildiği Rusya’nın Karadeniz kıyıları ve 

Hindistan’dır (Acar, 1987). 

Günümüzde defne yaprağına olan dış pazar talebinin artışının yanı sıra, toplayıcı ve 

denetleyicilerin teknik esaslara uymaması, kesilen defnelerin yerine yeni defneliklerin 

kurulması için herhangi bir girişimin olmaması gibi değişik nedenlerle başta Ege bölgesi 

olmak üzere bir çok defne sahasında tahribatlar meydana gelmiş, bu tür sahaların büyük kısmı 

verimliliklerini kaybetmiş ya da tamamen üretim dışı kalmışlardır.  

Son yüzyılın önemli küresel sorunlarından biri, biyoçeşitliliğin azalması ve bu tehditin 

giderek daha belirgin bir biçimde kendisini hissettirmesidir. Çeşitli tehdit kategorilerinin 

oluşturulmasını takiben, bu kategorilere giren taksonların belirlenmesine ve kurtarılmasına 

yönelik çalışmaların her defasında, bu sorunun umulandan daha derin ve karmaşık çözümlü 

bir olgu olduğunu ortaya çıkarması multidisipliner yaklaşım ve çözüm çabalarının değerini 

arttırmaktadır. Bir organizmayı ya da organizma gruplarını koruma altına almak veya var olan 

koruma çalışmalarını daha etkin hale getirmek, yalnızca bilimcilere ve onların yaptığı 

araştırmalara bağlı olmayıp; sosyolojik, ekonomik, politik, kültürel birçok olgunun anlamlı ve 

uyumlu işbirliğini gerektiren çok yanlı bir süreçtir. Koruma alternatiflerinin oluşturulması 

bilimsel çalışmalarla elde edilebilecek kazanımlardır. Bu bağlamda in-situ ve ex-situ olarak 

farklı stratejiler ve yaklaşımlar hali hazırda bilim dünyası tarafından kullanılabilir hale 

getirilmiştir. Bitkisel organizmaların korunması konusunda da, çeşitli teknik yöntem ve 

yaklaşımlar günümüzde kullanılmaktadır.  
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Bitki gen kaynaklarının etkili korunması farklı teknolojiler gerektirir. Falk (1990), 

“birleşmiş stratejiler” terimini kullanır ve rezervlerin kullanımını, arazi restorasyonunu, 

botanik bahçelerini ve tohum bankalarını ele alır. En uygun stratejinin hangisi olduğu türden 

türe değişiklik gösterir (Fay, 1994). 

Mistretta et al. (1991), taksonomi, bahçecilik, tohum bankası ve eğitimin rolünü 

referans alarak, bitki genetik kaynaklarının korunmasında botanik bahçelerinin rolüne değinir. 

O tarihlerden beri, birçok botanik bahçesinin, üretim tekniklerinin gelişimi için merkezleri 

vardır ve bu türlerin yaygın bir biçimde üretimleri için gerekli bilgiler sağlanabilmektedir. Bu 

birikmiş bilgiler, ya klonlama yolu ile üretim ya da tohumlardan çok sayıda üretimle bitkilerin 

yenilenme, başlangıç yada tekrar başlangıçlarını içeren koruma programlarında gerekli 

olabilir. Geleneksel tarım ve plantasyon uygulamalarından pek farklı olamayan yöntemler; 

sözgelimi bitkilerin doğal yayılış ortamlarında çoğalmasına geleneksel yollarla yardım etmek, 

doğadan tohum toplayarak elde edilen fideleri doğal yaşam alanlarına tekrar getirip hızlı ve 

etkin bir biçimde çoğalmayı sağlamak, hem yoğun iş gücüne hemde doğal ritme (mesimlere, 

periodisiteye vs.) sıkı bağımlılık gerektirir. Böylece ortaya çıkacak maliyet tablosu bir çok 

ekonominin kolayca kabullenebileceği boyutlarda olmayacağından, koruma çalışmalarının 

gerçekleşmesi veya tam haliyle uygulanmasında sürekli sorunlar yaratabilen girişimler halini 

alır. Bu nedenle uygulanacak programların ekonomik boyutlarının dikkate alınması çok 

önemlidir. Klasik çevre korumacılarının “yasaklanmalı” yada “durdurulmalı” gibi 

yaklaşımları yaşamın gerçekleriyle pek uyumlu değildir. Söz edilen kaynaklar tel örgüler 

içinde korunmak yerine, seralarda ve hatta laboratuarlarda geliştirilmeli ve insan yaşamına 

katkılarının sürekliliği sağlanmalıdır. Özetlersek, geniş biyolojik kaynaklara sahip yoksul 

yada gelişmekte olan ülkelerin, kendi kaynaklarını hem kendi adlarına, hemde küresel bir  

miras bağlamında korumaları ve geliştirmeleri için, bunun etkin ve ekonomik yollarını 

araştırmaları ve belirlemeleri zorunluluktur.  

Bu nedenlerle, yeni ve bilinçli defne sahalarının kurulması gerekmektedir. Doğada 

yapılan tahribatlar sonucunda yeni defne alanlarının kurulması bir zorunluluk haline 

gelmesine karşın, hangi bireylerle bu alanların kurulması gerektiği bilinmemektedir. 

Ülkemizin defne ihracatında hemen hemen tek olma özelliğini kaybetmemesi için, ihracatta 

aranılan özelliklere sahip bireylerle yeni plantasyonların kurulması gerekmektedir. 



Bu çalışmada, doğal populasyonda bulunan istenilen özelliklere sahip defne 

bireylerinin belirlenmesi amacıyla, 2006 yılında Ege Bölgesi’nde Karaburun Yarımadası’nda 

yapılmıştır. 

Türkiye, dünya defne ticaretinde pazar hacminin % 90’ını elinde tutmakta, kalite fiyat 

ve miktar olarak da önemli bir yere sahiptir. Defne ülkemizin doğal bitki ihracatı içinde % 

10’luk bir paya sahiptir. Kuru yaprak halinde yaklaşık 60 ülkeye ihraç edilmektedir. 1960’lı 

yıllarda İngiltere, İsviçre, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kanada, Batı 

Almanya, Hollanda, Suriye, Avusturya’ya yaprak, Suriye’ye ise, defne yağı olarak ihraç 

edilmekteydi. Bu dönemde defne yaprağının ihracat miktarı yıllık ortalama 521.868 kg, defne 

yağının ise 75.781 kg olduğu belirtilmektedir (Ateş, 1963). Ege İhracatçılar Birliği (EİB)’nin 

1997-2003 yılları arasındaki verilerine göre, Türkiye’den defne yaprağı ithal eden ilk sekiz 

ülke sırasıyla; Hong Kong, ABD, Almanya, Brezilya, Japonya, Polonya, Hollanda ve Fransa 

iken (Anonim, 2003), 2010 yılında Vietnam (sosyalist), ABD, Polonya, Almanya ve Brezilya 

ilk beş sırada yer almıştır (Anonim, 2010). Defne ihracatında yeni pazarlar oluşmakta ve her 

yıl talep artmaktadır. 

Ülkemizde bu bitki türünün kültürü yapılmadığından, üretimin tamamına yakın kısmı 

doğadan toplanarak gerçekleşmektedir. Dünya pazarlarından gelen talebin her yıl yaklaşık % 

5 artması, yetiştiği yörelerde üreticileri aşırı tahribe yönlendirmektedir. Budama ve kesim 

tekniğine yeteri kadar uyulmaması nedeniyle defne sahaları gittikçe daralmakta, kalite 

düşmekte (Acar, 1988), aşırı ve bilinçsiz faydalanma nedeniyle üretim potansiyeli yıldan yıla 

azalmaktadır. Toplayıcıların usulsüz ve kurallara uymadan, farklı zamanlarda toplamaları, 

hatta tamamen kesmeleri sonucu Ege Bölgesi başta olmak üzere, birçok defne sahasında 

tahribatlar meydana gelmiş, bu tür sahaların büyük kısmı verimliliklerini kaybetmiş ya da 

tamamen üretim dışı kalmışlardır. Bu nedenle yeni ve bilinçli defne sahalarının kurulması 

gerekmektedir. Ancak bu yönde yapılan çalışmaların genellikle herhangi bir özelliğe 

bakılmadan, gelişi güzel defne ağaçlarının çoğaltılması şeklinde yürütüldüğü görülmektedir. 

Bu çalışmada, Ege Bölgesi’nde defnenin önemli doğal populasyon alanlarından biri 

olan Karaburun’da bulunan bazı bireylerin yaprak özelliklerinin belirlenerek, kurulacak yeni 

defneliklerde kullanılabilecek birey ya da bireylerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma, Ege Bölgesi’nde Karaburun’da bulunan doğal popülasyonlar içinde belirlenen 

ağaçlarda yürütülmüştür. Belirlenen bireylerden her mevsim başında, haziran, eylül, aralık ve 



mart aylarının 15’inde iki yaşlı (sürgün yaşı iki olan dallar üzerinde toplanmış yapraklar) 

yaprakların boy, en, kalınlık, alan ve renk değerleri belirlenmiştir. Yaprak eni ile boyu cetvel 

yardımıyla yaprağın en uzun ve geniş yerinden cm olarak belirlenmiştir. Yaprak kalınlığı 

ölçümleri, Mitutoyo mikrometresi ile 0,001 mm hassasiyetle yapılmıştır. Yaprak alanı için 

önce Hewlett Packard Scanjet 3200 C tarayıcısında taranmış ve FLAECHE bilgisayar 

programı ile cm
2
 cinsinden hesaplanmıştır. Bu işlemin çok uzun sürmesi nedeniyle 

karşılaştırmalı olarak yapılan ölçümde doğruluk payının daha yüksek olduğu, baklada 

geliştirilen bir bilgisayar programından yararlanılmıştır. Programa göre YA= 

(a
0
+en*a

2
+boy*a

1
) formülünden yararlanılarak defne yaprak alanı hesaplanmıştır (Odabaş ve 

Gülümser, 2005). 

YA= yaprak alanı  a
0
= sabite, 

a
2
= en (cm)  a

1
=boy (cm) 

Renk Minolta CR-300 renk ölçer yardımıyla L*a*b* olarak ölçülmüş, kroma ve hue° 

değerleri a* ve b* değerlerinden hesaplama yoluyla (kroma= √a*
2
+b*

2
, hue°= tan

-1
 [b/a]) elde 

edilmiştir. 

Üç tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada, istatistiki değerlendirme dönem etkileri ana 

parselleri altında tekrarlı düzende “Varyans Analizleri” (SPSS V. 15 Student Edition) 

yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Karaburun’da yaprak boy, en ve alan değerlerinde dönemlerin hiçbir etkisinin 

olmadığı görülmüştür. Yaprak kalınlığında 2 yaşlı yapraklarda eylül döneminde diğer 

dönemlere göre daha kalın yapraklar oluştuğu belirlenmiştir. 

Çalışmada iki yaşlı yaprakların boy, en, kalınlık ve alanları ağaçlar bazında 

incelendiğinde, ağaçlar arasındaki farklılıkların istatistik anlamda önemli olduğu 

belirlenmiştir (p≤0.05). En uzun yapraklara sahip ağaçlar 106, 123, 115 ve 122 nolu, en kısa 

yapraklılar da 104,108 ve 124 nolu olarak belirlenmiştir. En geniş yapraklı 121, en dar 

yapraklı ise 108 nolu ağaçtır. Ağaçların ortalama yaprak boyları 4,02 ile 6,83 cm, enleri ise 

1,90 ile 3,58 cm arasında değişmiştir. Dönemler bakımından her iki değer açısından da 

istatistiki anlamda fark görülmemiştir. 



116, 117 ve 109 nolu ağaçların (sırasıyla 0,306-0,304-0,288 mm) en kalın, 105, 102 ve 

123 nolu ağaçların (sırasıyla 0,242-0,243-0,250 mm) en ince yapraklara sahip olduğu 

görülmüştür. Dönemler bakımından en kalın yapraklara eylül döneminde rastlanırken en ince 

yapraklara mart ayında rastlanılmıştır. 

Yaprak alan değerleri incelendiğinde, 106 nolu ağacın 19,27 cm
2
 ile en büyük alana 

sahip olduğu, 104 nolu ağacın ise 6,64 cm
2
 ile en küçük yaprak alanına sahip olduğu tespit 

edilmiştir Ağaçların yaprak alanlarında dönemler bazında herhangi bir farklılık olmamıştır.  

Diğer bütün ürünlerde olduğu gibi ihracatta önemli bir yere sahip olan Defnede de 

önemli bir dış kalite özelliği olan yaprak rengi bakımından, rengin parlaklığını belirleyen L 

(lightness) ve rengin niteliğini belirleyen hueº değerlerinin dönemlere ve bireylere göre 

değişkenlik gösterdiği ve aralarında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Kroma değeri ile 

Hue
0
 değeri arasında (Alt yüzeyde) pozitif bir ilişki görülmüştür. 

Karaburun’da 2 yaşlı yapraklarda renk değerlerinde yine haziran döneminin öne 

çıktığı, kroma değerinde 2 yaşlı yapraklarda mart döneminin daha doygun yapraklara sahip 

olduğu belirlenmiştir. Kroma değerlerinde haziran döneminin öne çıktığı Alt yüzey L 

değerinde dönemin etkisi olmadığı üst yüzey L değerinde ise, haziran döneminin öne çıktığı 

tespit edilmiştir. 

Defne ağaçlarının yapraklarının üst ve alt yüzeylerinin renk değerleri (L, C*, Hue) 

belirlenmiştir. Her iki yüzeyin Hueº değerleri ağaçlar bazında istatistiksel olarak farklı 

bulunmamış (p≤0.05), fakat dönemler bakımından yaz ve sonbaharda daha koyu yeşil, kış ve 

ilkbaharda daha açık yeşil renge sahip oldukları görülmüştür (Şekil 4, Şekil 5). 

Kroma değerlerine bakıldığında yaprak üst yüzeyinin rengi bakımından en canlı renge 

sahip defne 102 (23,85) nolu olurken; en düşük değere sahip ağaç 110 nolu (17,08) olmuştur. 

Alt yüzey açısından ise, 120 nolu (125,10) ağacın en canlı renge, en düşük kroma değerine ise 

123 (20,31) ve 121 (20,29) nolu ağaçların sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 3., Şekil 4.). Üst 

yüzey dikkate alındığında kış, alt yüzey dikkate alındığında ise, ilkbahar döneminde 

yaprakların daha düşük kroma değerine sahip olduğu görülmüştür (Şekil 6, Şekil 7) . 

108 nolu ağacın yaprakların üst yüzeyi 53,38 değeri ile en yüksek, 121 nolu ağaç ise 

39,80 değeri ile en düşük L değerine sahip olmuştur. Yaprakların alt yüzeylerine ait değerler 

incelendiğinde 106 nolu ağacın en yüksek, 111 nolu ağacın ise en düşük L değerine sahip 

oldukları görülmüştür. Bu ağaçların ortalama L değerleri sırasıyla 55,23 ve 45,45 olarak 



belirlenmiştir. Dönemler arasında üst yüzey açısından ilkbahar döneminde en açık yaprakların 

meydana geldiği, alt yüzeyde ise, dönemin bir etkisi olmadığı görülmüştür (şekil 8, Şekil 9). 

Tartışma ve Sonuç 

Defne yaprağı üretim ve sınıflandırılması TSE tarafından 1985 yılında hazırlanan 

“Defne Yaprağının Standardizasyonu”na göre yapılır. Buna göre yaprak boyu en az 2,5 cm en 

çok 10 cm, eni en az 2,5 cm, en çok 4,5 cm olmalıdır (Anonim, 1985). Ege İhracatçılar Birliği 

tarafından ise 4-8 cm boyunda kalın yapraklar istenmektedir. Yaprakların renk özellikleriyle 

ilgili belirlenen standart bulunmamaktadır. 

Karaburun’da 2006 yılında 2 yaşlı yapraklarda boy dağılımına bakıldığında, 2 yaşlı 

yapraklarda % 50 oranında 6-7 cm arasında olduğu görülmüştür (Şekil 1). Yaprak en 

değerlerine bakıldığında 2 yaşlı yapraklarda % 66,7 oranında 2-3 cm arasında (Şekil 2), 

dağıldığı görülmüştür. Kalınlık değerlerine bakıldığında; 2 yaşlı yapraklarda 0,250 mm ile 

0,300 mm arasında % 79,2 oranında olduğu görülmüştür (Şekil 3). 

Diğer bütün ürünlerde olduğu gibi defnede önemli bir dış kalite özelliği olan yaprak 

rengi bakımından, rengin parlaklığını belirleyen L (lightness) ile niteliğini belirleyen hue° 

değerlerinin dönemler ve bireylere göre değişkenlik gösterdiği, aralarında negatif ilişki, 

kroma ile hue° değeri arasında (alt yüzeyde) pozitif bir ilişki görülmüştür. 

Bu nedenle, yeni kurulacak defneliklerde belirtilen bireylerin çoğaltılarak 

kullanılmalarında yarar vardır. 

Bu çalışmada, yaprakların oluşumunun nisan ayında sona erdiği ve yaprakların haziran 

döneminde renk olarak daha koyu, doygun ve canlı bir renge sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Bunun sebebinin yaprakların haziran ayında tam gelişimlerini tamamlayıp olgun yaprak 

haline gelmeleri olduğu düşünülmüştür. Eylül döneminde de aynı şekilde gelişimlerini 

sürdüren yaprakların yeterli olgunluğa sahip olmaları rengin daha yeşil ve parlak olmasıyla 

açıklanabilir. 

Karaburun’da bulunan ağaçlar villa yapımı nedeniyle kesildiği için elde kalan iki 

ağaçta (122 ve 123 nolu ağaçlar) genel özellikleri olarak ihracatçıların ve TSE’ nün 

normlarına uyduğu için çoğaltılması uygun olacaktır. 

 

 



 

Şekil 1. Bireylerin yaprak boylarına göre dağılımları  

 

 

Şekil 2. Bireylerin yaprak enlerine göre dağılımı 
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Şekil 3.Bireylerin yaprak kalınlıklarına göre dağılımları. 

 

 

 Şekil 4. Dönemlere göre yaprak üst yüzeyi ortalama hue
0
değerleri. 
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 Şekil 5. Dönemlere göre yaprak alt yüzeyi ortalama hue
0
 değerleri. 

 

 Şekil 5. Dönemlere göre yaprak üst yüzeyi ortalama kroma değerleri. 
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 Şekil 7. Dönemlere göre yaprak alt yüzeyi ortalama kroma değerleri. 

 

 

 Şekil 8. Dönemlere göre yaprak üst yüzeyi ortalama L değerleri. 
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 Şekil 9. Dönemlere göre yaprak alt yüzeyi ortalama L değerleri. 
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