
Ço¤u kez y›lbafl› çam› olarak tan›d›¤›m›z, pi-
ramide benzer görüntüsüyle dikkat çeken sedir
a¤açlar› botanik biliminde Cedrus libani olarak
isimlendiriliyor. Sedir a¤ac› veya Lübnan sediri
ülkemizde yaflayan önemli orman a¤açlar›ndan
biri olup, uygarl›k tarihine yön veren bir a¤aç.
Çünkü sedir a¤ac› olmasayd›, belki de uygarl›¤›-
m›z bugünlere gelemeyecekti. 

Sedir a¤ac›na Lübnan sediri denmesinin ne-
deni, bu bitkinin do¤um yerinin Lübnan olmas›n-
dan kaynaklan›yor. K›saca Lübnan bayra¤›n›n se-

dir a¤ac›yla süslen-
mesi bir rastlant› de-
¤il. Sedir a¤ac›n›n
co¤rafi yay›l›fl›na bak-
t›¤›m›zda, bu a¤ac›n
bereketli hilal ad› ve-
rilen ve ülkemizin de

bir k›sm›n›n içinde bulundu¤u, Mezopotamya’da
bulundu¤u görülüyor. Bu nedenle bu bölgede bu-
lunan sedir a¤ac› ve di¤er bitkilerin yaflam›m›zda-
ki yeri çok büyük. Peki bu noktada Mezopotam-
ya’n›n ve burada yaflayan bitkilerin ne gibi bir
önemi var? 

Birçok biliminsan› taraf›ndan uygarl›¤›n befli-
¤i olarak kabul edilen Mezopotamya, sözcü¤ü ne-
hirleraras› (Latince, mezo = orta-ara, potamus =
nehir) anlam›na geliyor. Burada kastedilen nehir-
lerse F›rat ve Dicle. Bu bölge yüzy›llar boyunca
ad› geçen nehirlerin tafl›d›¤› besin bak›m›ndan
zengin alüvyal maddelerin birikmesiyle çok bere-
ketli topraklara sahip bir alan haline geliyor ve
günümüzde besin olarak kulland›¤›m›z birçok
sebze ve meyvenin de biyolojik olarak do¤um ye-
ri oluyor. Sedir a¤ac› da, bu bölgede do¤an en
önemli a¤açlardan biri. Sedir a¤ac› hayat›m›zda
neden bu kadar önemli? sorusunun cevab›n› aç›k-
lamadan önce bu a¤ac›n genel özelliklerine bir
göz atal›m.

Sedir a¤ac›, çamgiller (Pinaceae) ailesinden
olup yaprak dökmeyen, yani herdem yeflil, yakla-
fl›k 30-40 m kadar uzayabilen ve uygun koflullar-
da bin y›l yaflayabilen kozalakl› bir a¤aç türü. Bu
a¤ac› çam a¤açlar›ndan ay›rt etmenin en kolay
yolu, ibre ad› verilen yapraklar›n çamlara göre
çok k›sa oluflu (yaklafl›k 2-3 cm) ve birden çok ib-
renin bir demet fleklinde ayn› yerden ç›kmas›. Se-

tip bitkilerin reçinelerinin fosilleflmesiyle ortaya
ç›k›yor. Reçinelerin bir baflka özelli¤i de, koku-
lar› ve kimyasal özellikleriyle bitkiyi böceklere ve
kurtlara karfl› korumas›. Bu nedenle sedir baflta
olmak üzere çam, selvi, göknar, ard›ç gibi tüm
reçineli a¤açlardan elde edilen kereste, böcekle-
rin ve kurtlar›n verecekleri hasarlara karfl› çok
dayan›kl› oluyor. Reçinenin bu a¤açlara sa¤lad›¤›
üçüncü yararsa, kimyasal yap›s›yla hücrelerin ok-
sijenle temas›n› keserek onlar›n bozulmas›n› en-
gellemesi. Bu özelli¤inden dolay› sedir ve selvi
a¤açlar›n›n reçineleri Eski M›s›r’da ölülerin mum-
yalanmas›nda kullan›lm›fl. Sedir a¤ac›na geri dö-
necek olursak, bu a¤ac›n odununun çok sa¤lam
olmas›, böceklere ve atmosferik etkilere karfl› di-
¤er a¤açlardan daha dayan›kl› olmas› ve yine
içerdi¤i reçine sayesinde sudan daha az etkilen-
mesi nedeniyle, antik uygarl›klar taraf›ndan, bafl-
ta gemi olmak üzere çeflitli inflaat sektörlerinde
kullan›lm›fl. Dünya tarihine bakt›¤›m›z zaman, ilk
baflta Eski M›s›r olmak üzere, ‹spanyollar, Porte-
kizliler ve Cenevizlilerin gemici ulus olmalar›n›n
nedeni, Akdeniz havzas›nda yaflam›fl olmalar› ve
sedir a¤ac›n› tan›yor olmalar›ndan kaynaklan›-
yor. E¤er bu bölgelerde sedir a¤açlar› olmasayd›,
belki de bugün ne binlerce mil kat edebilen da-
yan›kl› gemiler yapabilirdik ne de denizleri bu ka-
dar iyi tan›yabilirdik. Bugün ülkemizde çok az,
Lübnan’daysa sadece korunan alanlarda sedir
a¤açlar›n›n bulunmas› da, Eski M›s›r uygarl›¤›n-
dan günümüze kadar bu a¤ac›n yo¤un bir flekil-
de kullan›larak tüketilmifl olmas›na ba¤lan›yor.

dir a¤ac›n›n kozalaklar› çam kozalaklar›ndan
farkl› olup daha ince ve uzun. Kozalak pullar› ad›
verilen yap›lar› aras›nda boflluk bulunmuyor. Se-
dir a¤ac›n›n dünya genelinde yay›l›fl gösteren 4
türü var. Bunlar atlas, himalaya, K›br›s ve
Lübnan sedirleri. 

Bu a¤açlar günümüzde Lübnan ve ülkemizde
yer alan Toros ve Amanos Da¤lar› baflta olmak
üzere genellikle Akdeniz havzas›nda yay›l›fl gös-
teriyor. Sedir a¤ac› di¤er kozalakl› a¤açlar gibi
geç büyüme özelli¤i gösterip kuvvetli bir odun
yap›s›na sahip. Bunun yan›nda, tüm çamlarda ol-
du¤u gibi odununda reçine bulunduruyor. Bu re-
çinenin görevi, a¤ac›n herhangi bir nedenden do-
lay› yaralanmas› durumunda aç›lan yaran›n kapa-
t›larak mikrop kapmas›n› önlemek ve a¤ac›n ken-
di kendini tedavi etmesini sa¤lamak. Bu nedenle
reçineler, çok uzun y›llardan beri halk t›bb›nda
da antiseptik (mikrop öldürücü) özelliklerinden
dolay› yayg›n olarak kullan›l›yor. Ayr›ca kehribar
ad› verilen yar› saydam görünüfllü tafllar da, bu
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