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Abstract 

It is seen in cities that cultured plant species some of which are imported 
from outer regions are used instead of native ones to the city in question. 
Therefore, when going out other cities even countries than the living areas, 
familiar plant species can be seen in every place instead of seeing native 
species to those places. Such a situation brings the feeling of disregard and 
neglecting when going to different cities and countries. In addition, cultural 
plants have faced some problems due to maintenance difficulties, diseases 
and droughts seen in recent years and natural plants began to be preferred. 
For that reason, the use of native plant species is increasing in the landscape 
works. In this study, the use possibility of Pyrus elaeagnifolia L., one of the 
most common Pyrus (wild pear) species in Anatolia, is investigated in 
landscape architecture works especially in urban spaces. The main 16 
characteristics of the tree species such as flower characteristics, branch and 
trunk colors, pioneering plant characteristics, resistance to diseases and 
pests and fruit characteristics were evaluated over 5 points. As the result of 
the study, Pyrus elaeagnifolia L. received approximately 3.7 points. The score 
the tree the received showed that the tree can be used in many fields of 
landscape architecture works. Wild pear tree is seen to have the 
characteristics suitable to use comfortably in parks in cold and windy areas, 
rural recreational areas and roadside plantation. 
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Özet 

Kentlerde kullanılan süs bitkileri giderek benzeşmektedir. Dolayısıyla 
yaşadığımız yerden başka kentlere gidince oraya özgü bitkileri görmek 
yerine tanıdık bitkileri görmekteyiz. Bu durum farklı kentlerde gidince 
kanıksama ve önemsememe duygusunu getirmektedir. Ayrıca son yıllarda 
giderek dikkatler çeken kuraklık, bakım ve hastalıklara karşı dayanıklı 
bitkiler tercih edilmeye başlanmıştır. Bunun için doğa da kendiliğinden 
yetişen ve o yöredeki doğal bitkilerin kültür çalışmaları ve kentlerde 
kullanımı artmaktadır. Çalışmada, Anadolu da yaygın bir şekilde bulunan 
Pyrus (Ahlat) ağacının türlerinden Pyrus elaeagnifolia L.’nin özellikle kentsel 
mekanlar başta olmak üzere peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılma 
imkanı incelenmiştir. Ağacın formu, çiçek özellikleri, dal ve gövde renkleri, 
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öncü bitki özellikleri, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık, meyve 
özellikleri, gibi 16 başlıca özelliği 5 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 
Çalışma sonucunda Pyrus elaeagnifolia L.’nin yaklaşık 3,7 puan almıştır. 
Alınan puan ağacın peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Ağaç peyzaj mimarlığı çalışmalarının bir çok alanında 
kullanılma imkanı sağladığı belirlenmiştir. 

 

1. Giriş 

Peyzaj mimarlığı mesleği ekolojik tabanlı meslektir ve doğal kaynakların 
korunması temellidir. Kullandığı materyaller çoğu zaman doğanın kendisidir. Bu 
yüzden ister kırsal, ister kentsel mekanlar olsun bitkisel materyallerin seçimi çok 
önemli bir konudur (Özer ve ark., 2009). Evimiz çevresinde, kentte veya kırsalda 
karşımıza çıkan bitkiler, yaprak renkleri, çiçekleri, meyveleri, dal ve gövde 
renkleri, tohumları, formları gibi özellikleri ile insanların vazgeçilmez 
materyallerindendir. Dolayısıyla insanlar bitkileri yiyecek, içecek, korunma, 
yapacak ve yakacak maddesi olarak ayrıca çevrelerini süsleme için kullanmışlardır. 
Bu kapsamda çevreyi süslemek için bitkilerin güzel olanları seçilerek, evlerinin içi 
ve dışında, ayrıca kentsel ve kırsal mekânlarda da tasarlayarak kullanmışlardır.  

Bitkilerin önemli görevleri vardır. Bitkisel tasarım insanı doğaya yaklaştırmaktadır 
(Dee, 2001). Bununla birlikte bitkiler fonksiyonel, estetik ve ekolojik olarak ta 
kullanılmaktadır. Son yıllarda bitkilerin kullanımında daha çok kültür bitkilerinin 
yerine doğal bitkilerin tercih edilmeye başlandığı gözlenmektedir (Seyidoğlu, 
2009). 

Özellikle kentlerde kültürel türlerin fazla kullanılmış, bunun sonucunda bakım 
giderlerini artırmış ve bazı alanlarda doğal adaptasyonları olmadığı için 
ölmüşlerdir. Özellikle iklim ekstremlerinin fazla olduğu soğuk ve kurak kentlerde, 
kültürel türlerin yerine, yaşama şansları daha fazla olan doğal bitkilerin 
kullanılması önem arz etmektedir.   

Dünyadaki kentsel mekanlarda uyum sağlayan bitkilerin kullanımının artmasından 
dolayı zaman içinde benzeşmeler artmıştır. Bunula birlikte doğal bitkilerin 
kullanımı ile doğal ve kentsel mekanlarda bitkisel geçişlerin sınırları da azalmıştır 
(Bartlott et al., 1999; McKinney, 2004; McKinney, 2006).  Bazı çalışmalar 
göstermektedir ki, kentsel mekanlarda doğal ve doğal olmayan tür zenginliği 
kentsel mekanlarda daha yüksektir  (Kühn et al., 2004; Wania et al., 2006) 

Türkiye, dünyadaki ülkeler arasında doğal bitki zenginliği açısından ilk sıralarında 
yer almaktadır. İklim farklılıkları ve yükseklik farklılıklarına bağlı olarak üç değişik 
fitocoğrafik bölgesinin kesiştiği bir yerde oluşu Türkiye’nin floristik çeşitliliğe 
sahip olmasınısağlamaktadır (Ekim, 2005).  Özhatay vd., (2003)’lerine göre 
ülkemizde yaklaşık 13000 kadar bitki taksonu yer almaktadır (Duman, 2010). 

Çalışmada, peyzaj çalışmalarında giderek artan oranda kullanılan yabancı orjinli 
bitkiler yerine, ülkemizin zengin florası içinde yaygın bulunan Pyrus türlerinden 
Pyrus elaeagnifolia L.’nin özellikle kentsel mekanlarda ve süs bitkisi olarak 
kullanım olanakları incelenmiştir. Bunun için ağacın hangi yerlerde, ne şekilde ve 
hangi özellikleri ile kullanılacağı araştırılmıştır.  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1472-4642.2007.00401.x#b5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1472-4642.2007.00401.x#b6
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1472-4642.2007.00401.x#b7
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1472-4642.2007.00401.x#b8
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1472-4642.2007.00401.x#b9
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2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Mateyal 

Ahlat ağacının yaklaşık 3000 yıl önce kültüre alındığı ve 24 türden fazla türü teşhis 
edilmiştir (Hummer ve Postman, 2003).  Ahlat, Anadolu’nun kurak yerlerinde, 
bozkırlarda yalnız başına gördüğümüz bir ağaç türüdür. URL, 1). Ahlat cinsinin 
ülkemizde doğal olarak yetişen 10 türe ait 18 taksonu var. 7 taksonu endemik 
bitkiler içindedir. Kurak, taşlı yamaçları seçen, kışın yaprağını döker bir ağaçtır 
(URL, 2).  Ahlat,  iç ve doğu Anadolu’nun birçok ilinde yayın olarak 
rastalanılmaktadır (URL, 3). Yapılan gözlemlerde Bayburt Kop Dağı’nda 2300 m 
yüksekliğe kadar yaşadığı gözlemlenmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1. Bayburt Kop Dağı’nda (2300 m) yaşayan Pyrus elaeagnifolia L. 

 

Pyrus elaeagnifolia L.’nin yöresel adı Boz Armut olarak bilinmektedir. Rosaceae 
familyasına aittir. 10-15 m kadar boy yapan ağaç 4-7 cm uzunluğunda uçları sivri 
yapraklara sahiptir. Bu yapraklar 2-3 cm genişliğinde dar uzun oval, gri yeşil 
renkte,  alt yüzü üst yüzüne göre daha tüylüdür. Çiçekleri beyaz renkli toplu olarak 
bir arada çıkmaktadır (Şekil 2). Çiçek açtığında ağaç dikkat çekici hale gelmektedir 
(Şekil 3). Basit yapraklar almaşıklı dizilmiş olup, bir merkezden genel olarak 13 
adet çıkmaktadır ve uç kısmı sivri yapıdadır (URL, 2). Gelişmiş kök yapıları 
sayesinde erozyonla mücadele çalışmalarında kullanılmaktadır. Ahlat pH 7’nin 
üstünde bazik yapıda kumlu-tınlı toprakları sevmektedir.   

Şekil 2. Pyrus elaeagnifolia L.’nin çiçek ve yaprak şekilleri (URL, 3) 
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Şekil 3. Pyrus elaeagnifolia L.’nin ilk baharda çiçek açmış hali (URL, 4) 

 

Meyveleri olgunlaştıktan sonra yenilebildiği gibi, içecek yapımında da ve 
kurutularak kompostosu da yapılmaktadır (Şekil 4). Ayrıca kurutulmuş meyveler 
öğütülerek de yenebilir (Keçeci, 2017). 

Şekil 4. Pyrus elaeagnifolia L.’nin meyveli hali (URL, 5) 

 

2.2. Yöntem 

Pyrus elaeagnifolia L.’nin peyzaj mimarlığında kullanım özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla fonksiyonel ve estetik özellikleri incelenmiştir. Bu incelemede Özer ve 
ark, (2009)’nın yaptıkları yöntem geliştirilerek kullanılmıştır. Bitkilerin 
fonksiyonel özellikleri olarak; erozyon önleme, rüzgar perdesi, çit özelliği, öncü 
bitki özelliği, yaban hayatını destekleme, gölge etkisi, meyve kullanımı, hastalık ve 
zararlılara dayanıklılığı faktörleri açısından incelenmiştir. Estetik yönden ise; 
kaligrafik yapısı, çiçek güzelliği, çiçeklenme süresi, dal rengi, gövde rengi, yaprak 
rengi, meyve etkisi, formu (şekli), dikkate alınmıştır. Çalışma yukarıda özellikleri 
anlatılan başlıkların değerlendirilmesine yönelik puanlamayı içermektedir. Bu 
puanlama ile Pyrus elaeagnifolia L.’nin her başlık için ne derece önemli olduğunu 
ve toplam puanlamada ise peyzaj mimarlığı çalışmalarında genel kullanım için ne 
derece uygun olduğunun anlanması için yapılmış olup, puanlamaya ilişki skala 
aşağıda verilmiştir. 

Puanlama; 1-Hiç Etkisi Yok 2-Etkisi Az 3- Orta Etkili 4- Etkili 5- Çok Etkili şeklinde 
yapılmıştır. 
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3. Tartışma 

Pyrus elaeagnifolia L. Anadolu coğrafyasında yaygın görülmesine rağmen peyzaj 
mimarlığı çalışmalarında yeterince kullanılmayan ağaçlardandır. Çalışmada ile 
ağacın erozyon, çit özelliği, rüzgar perdesi,  öncü bitki özelliği,  formu, çiçek 
güzelliği, çiçeklenme süresi, dal rengi, gövde rengi, meyve etkisi, meyve kullanımı, 
yaban hayatını destekleme, kaligrafik yapısı, yaprak rengi, gölge etkisi olarak 16 
kategori de peyzaj mimarlığında kullanım imkanları incelenmiştir (Tablo 1). 

Erozyon: Ahlat yerden dallanması ile erozyona karşı etkilidir. Düşen yağmur 
tanelerinin zemine kadar hızını kesmesi ve yerden dallanması nedeniyle 
rüzgarların etkisin azaltarak rüzgar erozyonuna karşı direnç göstermesi ağacı 
etkili bir erozyon önleyici olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Çit Özelliği: Yerden dallanma özelliği çit bitkisi olması için en önemli özelliklerden 
birisidir. Ayrıca sert dalları insan ve hayvanların geçişini önemli derecede 
engelleyecek niteliktedir. Özellikle tarla, bahçe ve çiftlik gibi kırsal arazilerde ve 
kentsel alanlarda parklar ve bazı rekreasyonel arazilerin çevresinde çit bitkisi 
olarak rahatlıkla kullanılabilir. 

Rüzgar perdesi: Ağacın yüksek boylu olmaması nedeniyle rüzgar perdesi olarak 
kullanımında yeterince etki oluşturmamaktadır. Buna rağmen yerden itibaren 
dallanması ve genelde en fazla 10m’ye kadar boy yapması nedeniyle kırsal 
arazilerde ve soğuk iklim bölgelerinde kullanılabilir. 

Öncü Bitki Özelliği: Pyrus elaeagnifolia L. Anadolu’nun karasal iklimlerinde çok 
değişik bölgelerde ve arazilerde yetişmesi bitkinin öncü bitki olabileceğini 
göstermektedir. Kuraklığa dayanıklılığı ayrıca yapılan gözlemlerde Bayburt ili Kop 
Dağı’nın 2400 m.lerde bile görülmesi soğuklara karşı ne derece dayanıklı olduğunu 
ve öncü bitki olabileceğini gösteren en önemli göstergedir. 

Form (Şekil): Yerel adı Boz Armut olan ağaç genel olarak yuvarlak yapıya yakın 
görüntüsü güzel görünmektedir. Genel görünüş olarak yuvarlak yapısı nedeniyle 
şekli ilgili olarak uygun yerlerde kullanılma imkanı vermektedir. 

Çiçek Güzelliği: Toplu halde beyaz çiçekleri yapraklar çıkarken açmaktadır. 
İlkbaharda çiçek açmakta ve çiçekleri açtığında dikkatleri çekmektedir.  Dolaysıyla 
kırsal ve kentsel mekanlarda diğer özellikleri dışında çiçekleri için bile 
kullanılabilecek özelliktedir. 

Çiçeklenme Süresi: Pyrus elaeagnifolia L. ilkbaharın ortasında çiçeklerini 
açmaktadır. Yaklaşık 15-20 gün çiçekli kalan ağaç, çiçeklenme süresi bakımından 
orta düzeydedir.   

Dal Rengi: Ağacın dal rengi kahverengi hafif kızıla yakın renktedir. Bu renk yapısı 
ağacın dal renginin güzel göstermesine rağmen dalların yapraklarca görünmemesi 
ve kaligrafik yapısının olmaması dal renginin güzelliğini bir derece düşüren unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak özellikle yapraklar döküldükten sonra dal 
rengi olarak güzel bir etkiye sahiptir. 

Gövde Rengi: Ağacın hemen hemen yerden dallanması gövde etkisini yok 
etmektedir. Ahlat koyu gri gövde rengine sahiptir. Huş ağaçları gibi özel bir gövde 
rengine sahip olmayıp, gövde rengiyle de dikkat çekmemektedir.  
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Yaprak Rengi: Yaprakları gümüş renginde olup yapraklarının alt kısmı üstlerinden 
daha tüylüdür ve daha açık renktedir. Uzaktan bakılınca bile renginden dolayı 
rahatlıkla fark edilebilmektedir. Özellikle bordo renkli ağaçlar veya koyu renkli 
yapısal ünitelerin yanında kullanımı ile renk etkisi için rahatlıkla kullanılabilir.  

Meyve Etkisi: Ağacın meyveleri ilk zamanlarda yeşil olup dikkat çekmemektedir. 1 
cm büyüklüğünde olan meyveler, yazın sonlarında renginin bakır rengine dönmesi 
ile uzaktan fark edilmekte ve dikkat çekici hale gelmektedir. Ayrıca meyvelerin 
toplu bir şekilde bir yerde bulunması ağacın meyveler yönünde dikkat çekiciliğini 
daha da artırmaktadır. 

Meyve Kullanımı: Meyveleri direkt yenilebilir. Birçok hastalık için faydası vardır. 
Bunun için meyvelerin olgunlaşması beklenmelidir. Meyveleri meyve suyu, 
marmelat veya komposto olarak ta tüketilebilir  (Keçeci, 2017). 

Yaban Hayatını Destekleme: Ahlat ağacı yaban hayatını destekleme yönünden 
önemli bir ağaçtır. Ağacının meyveleri olgunlaştıktan sonra lezzetlenmektedir. Bu 
hali ile ormandaki değişik hayvanlar için yiyecek kaynağı oluşturmaktadır. 
Olgunlaşan meyvelerin yere düşenlerini yerde yaşayan ayı, tavşan, kirpi gibi 
canılar yerken ağaçta duranlar ise özellikle kuşlar için yemek kaynağını 
oluşturmaktadır. Yine dökülen yaprakları yerdeki böcekler ve diğer mikro 
organizmalar yaşama katkı sağlamaktadır. 

Kaligrafik Yapı: Ağaç yapraklı iken yuvarlak bir formda ve dikkat çeken ağaç 
yaprak döktükten sonra kaligrafik yapısı yönünden bir derece daha az dikkat 
çekmektedir. Yani görüntü açısında orta derecede sayılabilir. 

Gölge Etkisi: Ahlat ağacı yere yakın mesafeden itibaren dallanmaktadır. Ayrıca 
ağaç çok fazla boy yapmamaktadır. Bu iki unsur düşünülünce gölge ağacı olarak 
çok fazla tercih edilmeyebilir. 

Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık: Ahlat ağacı doğada kendiliğinden bulunan 
ve genellikle yalnız bulunan ağaçtır. Doğada kendiliğinden bulunan ağaçlar hastalık 
ve zararlılara karşı dayanıklı ağaçlardır. Bu özellik ağacın kullanımının tercih 
edilmesine neden olmaktadır. 

Çalışma yukarıda özellikleri anlatılan başlıkların değerlendirilmesine yönelik 
puanlamayı içermektedir. Bu puanlama ile Pyrus elaeagnifolia L.’nin her başlık için 
ne derece önemli olduğunu ve toplam puanlamada ise peyzaj mimarlığı 
çalışmalarında genel kullanım için ne derece uygun olduğunun anlanması için 
yapılmış olup, puanlamaya ilişki skala aşağıda verilmiştir. 

Puanlama; 1-Hiç Etkisi Yok 2-Etkisi Az 3- Orta  Etkili 4- Etkili 5- Çok Etkili  
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Tablo 1. Pyrus elaeagnifolia L.’nin Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanım Özellikleri 

  Kategori 1 2 3 4 5 

1 Erozyon Önleme           

2 Çit Özelliği           

3 Rüzgar Perdesi           

4 Öncü Bitki Özelliği           

5 Form (Şekil)           

6 Çiçek Güzelliği           

7 Çiçeklenme Süresi           

8 Dal Rengi           

9 Gövde Rengi           

10 Yaprak Rengi           

11 Meyve Etkisi           

12 Meyve Kullanımı           

13 Yaban Hayatını Destekleme 
 

        

14 Kaligrafik Yapısı           

15 Gölge Etkisi           

16 Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık           

  1 2 9 32 15 

Tablo 1’e göre yapılan değerlendirme sonucunda Pyrus elaeagnifolia L. öncü bitki 
özelliği, yaban hayatını destekleme, hastalık ve zararlılara dayanıklılık 
kategorilerinde 5 tam puan almıştır. Sadece gövde renginde en düşük puan olan 1 
puan almıştır. 8 kategori de ise yine yüksek puan sayılan 4 puan almıştır.  

4. Sonuç 

Son yıllarda kültür bitkilerinin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımının 
artmasına rağmen bunların yaşadığı bakım, iklim ve hastalık gibi sorunlar ile 
benzer iklime sahip yerlerde aynı bitki türlerini görmekten dolayı farklı arayışlara 
girilmiştir (Barış, 2002; McKinney, 2006). Dünyayla birlikte ülkemizde artık doğal 
bitkilerin kullanılmasının önemi anlaşılmış ve doğal çevrede yaşayan bitkilerin 
kullanımı için araştırma ve kültür çalışmaları artmaya başlamıştır (Özer ve ark., 
2009).  

Ülkemizde yaygın olarak görülen ahlat ağacının Anadolu’da 10 türü, 7’si endemik 
18 taksonu doğal olarak yetişmektedir (URL 2). Pyrus elaeagnifolia L. Anadolu’nun 
doğu kısımlarını içine alan büyük bir alanda yaygın olarak bulunmaktadır. Çoğu 
zaman tek başına gördüğümüz ağaç, çok soğuk iklim şartlarında dahi 
yaşamaktadır. Rüzgarlara ve kuraklığa da dayanıklı olması öncü ağaç özelliği 
göstermektedir. Ayrıca güzel çiçeklere ve yenilebilen meyvelere sahiptir. Bu 
meyveler yaban hayatını desteklediği gibi gıda sektöründe de kullanılabilir (Keçeci, 
2017). Yine açık gri yaprak rengi ve yuvarlak formu da dikkatleri çekmektedir. 

Birçok yönden dikkat çeken ağaç maalesef peyzaj mimarlığı çalışmalarında 
yeterince kullanılmamaktadır. Çalışmada ağacın özellikle peyzaj mimarlığının 
bakım çalışmalarının fazla yapılmadığı kırsaldaki karayolu ağaçlandırmalarında, 
kırsal rekreasyon alanlarında, yaban hayatı desteklemede ve gıda sektöründe, 
özellikle ekstrem iklim şartları olan soğuk, kurak ve rüzgarlı ortamlarda öncü bitki 
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olarak rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca kentsel alanlarda parklarda, piknik 
alanlarında, orta refüj bitlendirmelerinde ve gümüşü yaprak rengiyle ve güzel 
beyaz çiçeklerinden dolayı da tercih edilebilir. 

Sonuç olarak, Pyrus elaeagnifolia L. incelenen 16 özellikten 11’in de ortalamanın 
üstünde puan aldığı kullanılmasını tavsiye edilebileceği, sadece 2 kategoride 
kullanılmasının çok doğru bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bu özelliklerden ortalama 
3,69 puan alarak peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılma imkanın yüksek 
olduğu belirlenmiştir. 

Ülkemizde doğal olarak yetişen ve gerek estetik gerekse de fonksiyonel özelliği 
nedeniyle peyzaj çalışmalarında kullanılabilecek birçok ağaç ve çalıya sahiptir. 
Kolaya kaçılarak yabancı ülkelerden peyzaj çalışmalarında bitkilerin alınması 
yerine ülkemizdeki bu değerlerin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. Bunun için 
yapılan bu araştırmalar, hem peyzaj mimarlığı çalışmalarına yardımcı olduğu gibi,  
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 
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