
Anadolu’nun neresine giderseniz gidin, git-
ti¤iniz yerleflim yerlerinde ilk göze çarpan
a¤açlar kavak a¤açlar› olacakt›r. Çünkü kavak
kültürü Anadolu medeniyetleri kadar eski bir
kültürdür. 

Kavak a¤ac› günümüzde her ne kadar tekno-
lojiye yenik düflerek önemini kaybetse de, k›rsal
kesimlerde dikimi hâlâ sürdürülen bir a¤aç tü-
rü. Bir zamanlar kibrit yap›lan kavak a¤açlar›
Anadolu’nun bir çok köyünde çocuklar do¤du-
¤unda çeyizlik olarak dikiliyordu. Bunun sebe-
biyse çabuk büyüyen kavak a¤ac›n›n olgun hale
yaklafl›k 15-20 senede gelmesi ve bu sürenin
yeni do¤an bir çocu¤un ergin hale gelme süre-
sine eflit olmas›. Böyle olunca, köylerde çocuk-
lar do¤du¤unda evin bahçesine veya tarlaya, du-
rumun elverdi¤i kadar kavak dikiliyordu. Çocuk
büyüdükçe kavaklarda büyüyor, evlilik ça¤›na
geldi¤indeyse kavakta kesilebilecek yafla geli-
yordu. Böylece evlenme ça¤›na giren gençler ev-
lendirilecekleri zaman bu kavaklar kesiliyor, el-
de edilen gelirle de çeyizi al›n›yordu. Bu yüzden
insanlar yer ve toprak ay›r›m› yapmadan her git-
tikleri yere kavak a¤açlar›n› da beraberinde gö-
türdüler. Ancak kava¤›n kültürümüzdeki yeri sa-
dece bununla s›n›rl› de¤il. 

Bilimsel ad› Populus olan kavak, sö¤ütgiller
(Salicaceae) ailesinden olup erkek ve diflisi ayr›
bitkilerde olan ince gövdeli, uzun boylu a¤açlar.
Yaprak döken bu a¤açlar›n kuzey yar›kürenin
›l›man bölgelerinde yay›l›fl gösteren 40-50 türü
bulunuyor. Boylar› genellikle 20-40 m. aras›nda
olan kavak a¤açlar›n›n yurdumuzdaysa 4 türü
mevcut. Bunlar f›rat kava¤›, P. euphratica, ak-
kavak P. alba, titrek kavak P. tremula ve kara-
kavak P. nigra. Çiçekleri yapraklar›ndan önce
açan ve kedi kuyru¤una benzer flekilde sark›k
duran kavak a¤açlar›, rüzgarla tozlafl›r. Bu
a¤açlar›n ortak özelli¤i, su sever bitkiler olma-
lar›. Bu bitkiler ülkemizde genellikle su kenarla-
r›nda, ya da suyun bol oldu¤u düzlük bölgeler-
de yafl›yorlar. Kavak a¤açlar›n›n herkes taraf›n-
dan bilinen h›zl› büyüme özelli¤inin nedeni de,
su sever bir bitki olmas›ndan kaynaklan›yor. Bu

Tarihi eserleri hepiniz görmüflsünüzdür ve
yüzy›llar öncesinde dozerler, greyderler gibi ifl
makineleri olmadan onlar›n nas›l yap›ld›¤›n›,
kocaman mermer bloklar›n nas›l kesildi¤ini me-
rak etmiflsinizdir. ‹flte tüm bunlar çok basit bir
ifllemle, dinlendirilmifl kavak odunlar› yard›m›y-
la gerçeklefltiriliyordu. Bu yeflil teknolojiye gö-
re, madenlerde bulunan mermer, granit gibi
de¤erli tafl bloklar› incelenerek çevrelerindeki
çatlaklar belirleniyor daha sonra dinlendirilmifl
ve içindeki su miktar› azalt›lm›fl kavak odunlar›
bu çatlaklara sokulup iyice çak›l›yor ve bu çat-
laklar su ile dolduruluyordu. Dinlendirildi¤i için
bünyesindeki suyu kaybetmifl olan kavak odun-
lar›, ortamdaki suyu içine çekerek flifliyorlard›.
Böylece fliflme sonucunda hacimlerini geniflle-
ten kavak odunlar› içinde bulunduklar› çatla¤a
büyük bir bas›nç uygulayarak bulunduklar› k›s-
m›n ana bloktan ayr›lmas›n› sa¤l›yorlard›. Böy-
lece ana bloktan kopar›lm›fl mermer veya gra-
nit parçalar› istenilen flekilde ifllenerek yap›la-
cak olan dev tap›naklar›n ve inflas›nda kullan›l-
maya haz›r hale geliyordu. 

bitkiler su bak›m›ndan zengin topraklarda yetifl-
tikleri için, çok h›zl› çal›flan bir metabolizmaya
sahiptirler. Bu nedenle de h›zl› büyürler. Kavak
a¤açlar› kökleriyle ald›klar› bol miktardaki suyu
hücrelerinde bulunan boflluklarda depo ediyor-
lar. Böylece, sahip olduklar› hücreler enine do¤-
ru fazla genifllemeden boylamas›na do¤ru uzu-
yor. Buna karfl›l›k çam gibi yavafl büyüyen a¤aç-
lar, kavakta oldu¤unun aksine enine do¤ru geli-
flim gösteriyorlar. Kavak a¤açlar› y›lda ortalama
1 m. uzayabilirken, çam a¤açlar› sadece 10-15
cm. uzayabiliyor. Kavak a¤ac›n›n h›zl› büyüme-
sinde önemli bir rol oynayan bu içi su dolu hüc-
reler, odununun da yumuflak olmas›na neden
oluyor. Kavak odununun bir baflka özelli¤i de

flekil de¤ifltirmesi. Kavak odunun içinde bulu-
nan yüksek miktardaki suyun zamanla odundan
ayr›lmas›yla, su dolu hücrelerin flekillerini kay-
betmesi, kereste fleklinin de de¤iflmesine neden
oluyor. Di¤er odunlar›n bünyelerindeyse çok az
miktarda su bulundu¤u için kesildikten sonra
flekilleri pek fazla de¤iflmiyor. Bu nedenle ka-
vak kerestesi mobilyac›l›kta ve di¤er ahflap iflle-
rinde tercih edilmiyor.

Kavak a¤ac›n›n bu yap›sal özelliklerinden
sonra, as›l önemine ve geçmiflte nas›l kullan›l-
d›¤›na gelelim. Bu bitki, ilk ça¤larda su sever
özelli¤inden dolay› bugün madenlerde kullan›-
lan ifl makinelerinin görevini yap›yordu. 
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