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Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Yetişen Defne (Laurus nobilis)’nin Kimyasal İçeriği

Eyyüp KARAOĞUL*, Murat Ertaş, Ertuğrul ALTUNTAŞ, M. Hakkı ALMA

KSÜ, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği, 46100 Kahramanmaraş

ÖZET: Bu çalışmada; Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde yetişen Laurus nobilis adlı Akdeniz defne yapraklarının
destilasyonu sonucu elde edilen uçucu yağının kimyasal bileşimi belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Uçucu yağın elde
edildiği defne bitkileri Dörtyol, Silifke, Kastamonu ve Sinop illerinden temin edilmiştir. Aynı rakımdaki Karadeniz ve
Akdeniz Bölgesindeki defne uçucu yağlarının kimyasal karakterizasyonu yapılmıştır. Defneyapraklarından uçucu yağ
üretimi için clevenger cihazı kullanmıştır. Elde edilen sonuçların analizleri ise GC-MS ile tespit edilmiştir. Bu
bölgelerden elde edilen uçucu yağların ana bileşim olarak kimyasal içerik sonuçları bize şu değerleri göstermiştir ki,
toplam 33 farklı bileşim analiz edilmiştir ve ana bileşenler olarak Sabinene, 1,8-Cineole, α -Terpinenylacetate olduğu
görülmüştür. Tespit edilen defne uçucu yağının sonuçları, bölgelere göre kimyasal bileşim olarak farklılaşma olduğunu
göstermiştir.

Anahtar Kelime: Laurus nobilis, Rakım, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi, GC-MS, Ana Bileşenler ve Karşılaştırılması

The Chemical Composition of Laurel (Laurus nobilis) Grow In The Black Sea And Mediterranean Regions

ABSTRACT: In the present study; Essential oil yields from leaves of Laurus nobilis growing in black sea and
Mediterranean regions were obtained by Clevenger apparatus and compared. Daphne leaves were obtained from
Dortyol, Silifke, Kastamonu and Sinop provinces (Turkey).The volatile composition of essential oil was analyzed by
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The results showed that the essential oils contained mainly about
Sabinene, 1,8-Cineole, α-Terpinenyl acetate. According tothe results; Chemical compositions of Laurel oil become a
major difference because of the regions

Keywords: Laurus nobilis, Mediterranean and Black Sea region, GC-MS, Compared, Main component

1. GİRİŞ

İlkçağlardan günümüze kadar insanoğlu kendi
yöresinde bulunan bitki ve ağaçlardan farklı amaçlarla,
çeşitli şekillerde yararlanmıştır. Önceleri doğadan
topladıkları yabani bitkileri kullanmış, sonraları en çok
kullandıklarının tarımını yapmışlardır. Bu yüzden;
Halkın, hastalıkların tedavisinde kullandığı bitkileri ele
alan araştırmalar çok büyük önem taşımıştır. Halk
ilaçları, uzun yıllardan beri ilaç etkisi amacıyla insanlar
üzerinde denenerek günümüze ulaşmıştır. Pek çoğu da
bilimsel yönden araştırılmayı beklemektedir.

Herhangi bir kullanılışı tespit edilmemiş
bitkilerde etken madde aramak yerine, öncelikle yüzlerce
yıldan beri halkın yararlı olduğuna inanarak ısrarla
kullandığı bitkiler üzerinde çalışmak daha çok verim
sağlayacaktır. Bu sayede hem eldeki veriler bilimsel
olarak ispatlanır, hem de zaman ve maddi bakımdan
kısıtlı imkânlara sahip araştırıcıların bu tarz kayıpları
önlenir. Dünyada ilk tarımın yapıldığı bölge olan
Güneydoğu Anadolu'da, bugün halk arasında ilaç
yapımında kullanılan anason, nane, arpa, meyan kökü
gibi bitkisel drogların tedavide kullanıldığı bilinmektedir.
İşte Bitkilerin fizyolojik etkisi üzerine bilgi sahibi
olabilmemiz için öncelikle etnobotanik yapı üzerine bilgi
sahibi olmamız gerekmektedir. Etnobotanik yapı ise bir
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yörede yaşayan halkın çevresinde bulunan bitkilerden
çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yararlanma
bilgisi ve o bitkiler üzerindeki fizyolojik etkileri olarak
bahsedilmektedir. Tıbbî bitki terimi, hastalık tedavisinde
veya hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan
bitkileri ya da bitkisel ürünleri kapsar. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO), 1980 yılında tıbbî bitkileri “bir veya daha
fazla organıyla tedavi edici veya hastalıkları önleyici
olabilen veya herhangi bir kimyasal farmasötik sentezin
öncüsü olabilen bitki çeşidi” olarak tanımlamıştır
(Yıldırımlı 2004).

Bir yörenin folklor özellikleri o yörenin
ayrılmaz parçalarından biridir. Bu özellikler arasında
tıbbî folklor, insan yaşamını ilgilendirmesi bakımından
özellikle önemlidir. Çok uzun yılların deneyimi olarak
ortaya çıkan tıbbî folklor, özellikle sentetik ilaç
sanayiinin gelişmesiyle birlikte önemini yitirmeye
başlamıştır. Ancak son yıllarda, sentetik ilaçların
istenmeyen yan etkilerinin ortaya çıkması tıbbî bitkileri
yeniden gündeme getirmiştir. Günümüzde bitkilerle
tedavi “fitoterapi” bir bilim dalı haline gelmiştir. “Yeşil
dalga, yeşil ilaç” adıyla anılan tıbbî bitkiler başta Avrupa
ve Amerika olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak
kullanılmaktadır (Saya ve ark. 2001).
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1.1. Defne ve Defne Türleri Hakkında Genel Bilgi
1.1.1. Defnenin Bilimsel Sınıflandırması ve
Adlandırılması

Alem:Plantae(Bitkiler)
Şube:Magoliphyta(Kapalı tohumlular)
Sınıf:Magonolipsida(İki çenekliler)
Takım:Laurales
Familya:Lauraceae(Defnegiller)
Cins:Laurus
Tür:L.Nobilis
Binominaladı:Laurus nobilis
Mahalli adları ise defne, defna, tenha ve tefnedir (Şekil
1.)

Şekil 1. Laurus nobilis ağacı

1.1.2 Defne Hakkında Genel Bilgi ve Ülkemizdeki
Yayılışı

Akdeniz defnesinin esas vatanı Küçük Asya ve
Balkanlardır. Fakat antik devirde Akdeniz’ in bütün
kıyılarına götürülmüştür. Bugün Akdeniz’ in
karakteristik bitkilerinden birini teşkil eder ve
Mediterranean rejiyonunun kıyı şeridini içerisine alan
birinci zonu olan Lauretum zonunu isimlendirir.
Yurdumuzdaki yayılışı 600-800 m ye kadar çıkar. Kışları
ılıman, yazları sıcak olan yerleri sever. Toprak isteği
fazla olmamakla beraber rutubeti eterli, dere yataklarını
tercih eder (Göker ve Acar 1983).

Defnegiller (Laureceae) familyasının 40
cinsinden biri olan Laurus cinsinin önemli bir türü olan
Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.), yurdumuzda Ege,
Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinin sahil kesimlerinde
doğal olarak yetişir. Antalya yöresinde tehnel, tahnal,
nehtel ve tefrün ve adlarıyla da bilinmekte olup, ticarette
daha çok yaprakları ve meyveleri kullanılmaktadır. Defne
yaprağı önemli döviz kaynaklarımızdan olup, defne
yaprağı ve yağı olarak iki ayrı gümrük tarife pozisyonu
altında dış ticareti yapılmaktadır (Alma 2011)

Defneyapraklarının elde edildiği defne ağacı 5-
10 m boyunda, her dem yeşil ve dalları gövdesi ile daima
dar açı yapan bir ağaççıktır. Sürgün verme kabiliyeti
oldukça fazla olan defnenin yaprakları 5-10 cm
uzunluğunda, 2-4 cm eninde ve eliptik yapıdadır.
Sürgünlere sarmal şekilde dizilen yapraklar, tam kenarlı
ve deri gibi sert olup, üst yüzleri parlak koyu yeşil, alt
yüzleri ise mat ve daha açık yeşil renktedir (Şekil 2).

Yapraklar kısa bir sapla ve dik konumda dala
bağlanmaktadır. Mart-Nisan aylarında açan çiçekleri sarı
renkli ve 4-6 çiçeğin bir arada bulunduğu küçük durumlar
halindedir. Tek bir tohum taşıyan meyveleri üzümsü
yapıda olup, her bir meyve zeytin tanesi
büyüklüğündedir. Önceleri yeşil renkte olan meyveler
Eylül-Ekim ayları arasında olgunlaşarak mavimsi siyah
renk almaktadır (Özer 1987).

Şekil 2. Laurus nobilis yaprakları

1.1.2.1 Etken Bileşenleri

Defneyapraklarının bileşiminde uçucu yağ (%
1-4), tanen ve acı maddeler bulunur. Uçucu yağın
bulunma oranı yetişme yöresine göre değişir ve
bileşiminde % 35-50 oranında sineol vardır. Ülkemiz
yıllık defneyaprağı üretimiyle dünya defne ticaretinin %
97’sini karşılamaktadır. Bu nedenle ihracat
gelirlerimizde önemli bir yer tutmaktadır. Uzun yıllardır
devam eden bu ticaretin hacmi yılda 3000-3500 ton
arasındadır (Anonim 1997-1).

1.1.2.2 Tıbbi Etkileri ve Kullanımı

Defnenin yaprak ve meyveleri, içerdiği etkiler
nedeniyle tıbbi amaçlarla kullanılır. Bu etkiler ve
yararlanma yöntemleri kısaca şöyle sıralanabilir:

• Sindirimi kolaylaştırıcıdır.
• Midevi ve iştah açıcıdır
• İdrar söktürücüdür.
• Terleticidir.
• Romatizmaya
• Deri kızarıklıkları
• Kulak ağrılarına .
• Sinir ağrılarını (nevralji) dindirir
• Hazmı kolaylaştırır
• Vücuda rahatlık verir vb.

Bu etkilerinden yararlanılmak için
defneyaprakları genelde yaz sonunda toplanır, gölgelik ve
havadar yerde kurutulur. Parçalanmış kuru
yapraklarından 1-2 tatlı kaşığının üzerine 4 bardak kaynar
su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek
hazırlanan infüzyon, günde bir-iki kez ve bir-iki yemek
kasığı olarak alınabilir. Daha fazla alınması kusturucu
olur. Aynı şekilde hazırlanmış infüzyondan bir-iki
bardağı, küvete doldurulmuş banyo suyuna katılarak
banyo yapılırsa, bedeni uyarıp zindeleştirir. Bitkinin
meyvelerinden yapılmış olan defne yağı, bedende
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romatizma yangılı yerlere sürülerek rahatlama sağlanır.
Bir-iki adet taze defneyaprağı fasulye, mercimek, nohut,
pirinç gibi kuru yiyeceklerin içine konursa onların
kurtlanmalarını önler (Alma 2011).

2. MATERYAL ve METOD
2.1 Materyal

Laurus nobilis Akdeniz defne yaprakları
Akdeniz Bölgesi’nin Dörtyol ve Silifke illerinden,
Karadeniz Bölgesinin Kastamonu ve Sinop bölgelerinden
temin edilmiştir.

2.2 Metot

Uçucu yağ tayini için ilk olarak rutubet tayini
yapıldı. Alınan numune 3 saat boyunca çeker ocakta 103
± 2°C ‘de bekletildi ve 3 saatin sonunda soğuması için
desikatörde 15 dk. bekletildi. Desikatörde soğutulan
numune alınarak hassas terazide tartılıp rutubet miktarı
bulundu.

Uçucu yağ eldesi için; Rutubeti ve kuruluğu
belirlenen numuneden tam kuru ağırlığa göre 50 gr
gelecek şekilde hava kurusu numune hassas terazide
tartılarak alındı. Hava kurusu ağırlığına göre tartılan
numune, uçucu yağ elde etme cihazının (uçucu yağ elde
etmek için kullanılan cihaz clevenger cihazıdır.)
balonuna koyuldu ve balona 300 ml saf su eklendi ve
ısıtıcının sıcaklığı 100°C ye ayarlandı ayarlama
yapılırken buharlaşan su ve uçucu yağın yoğunlaşmasını
sağlayan uçucu yağ elde etme cihazının kondansatör
kısmı da soğuk su musluğuna bağlandı ve suyun
kaynaması ile birlikte deney başlatıldı

Suyun kaynamaya başladığı andan itibaren bu
işlem 3 saat süreyle devam edildi ve 3 saatin sonunda
elde edilen uçucu yağın hacmi ve ağırlığı belirlendi.
Belirlenen hacim ve ağırlıktan yola çıkılarak yağın
yoğunluğu ve verimi hesaplandı.

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yetişen
defne uçucu yağının kimyasal içeriğinin tespit edilmesi
için GC-MS analizi Hewlett-Packard GC-5890 II ile
birleştirilmiş olan Finnigan-MAT 8200 kütle
spektroskopisi kullanılmıştır. Cihazın parametreleri ise A
SE-54 erimiş silika kapiler kolon (30m*0.25mm*0.25µm
film kalınlığı) ve taşıyıcı gaz olarak He (1.15 ml/dk) gazı
kullanıldı. Seyreltilmiş uçucu yağ bileşinimizin 1 µL sini
kolon içine enjekte ettik. (oran 1:10) GC cihazının
sıcaklığı 5dk 60 oC de tutuldu ve 1 dk da 2 oC oran ile
260 oC ye programlandı. Enjeksiyon sıcaklığı 250 oC
ayarlandı. Kütle spektroskopisi 70 eV olacak şekilde
ayarlanmıştır. (Alma M.H. 2003).

3. BULGULAR ve SONUÇ
3.1 Bulgular ve Tartışma

Çizelge 1’de görüldüğü gibi farklı bölgelerden
elde edilen defnenin içerdiği kimyasal madde yüzdeleri
gösterilmektedir. Farklı bölgelerden elde edilen defne
uçucu yağlarının toplam oranları; Akdeniz Bölgesi
(Dörtyol) 99,38%,AkdenizBölgesi (Silifke) 95,06%,
Karadeniz Bölgesi(Kastamonu) 99,45%,
KaradenizBölgesi (Sinop) 97,25% oranları tespit
edilmiştir.

Ana bileşenler olarak değerlendirdiğimizde
Dörtyol’da Sabinene(11.65%), 1,8-Cineole (63.92%), α -
Terpinenyl acetate (11.41%) oranlarında bulunmaktadır.
Dörtyol‘da Sabinene(11.65%), 1,8-Cineole (63.92%), α -
Terpinenyl acetate (11.41%) oranlarında bulunurken
Silifke’de 1,8-Cineole (58.13%), α -Terpinenyl acetate
(10.40%) oranlarında bulunmaktadır. Kastamonu’da α-
Pinene(10,0%), Sabinene(17.85%), 1,8-Cineole
(56.85%),  oranlarında elde edilmiştir. Sinop’ta
Sabinene(15.20%), 1,8-Cineole (52.65%), α -Terpinenyl
acetate(11,0%) oranları da bulunmaktadır. Bu sonuçlar
bize bölgelere ve şehirlere göre defne uçucu yağının ana
bileşim olarak yüzde oranlarının farklılaşma gösterdiğini
ortaya çıkarmıştır.

Çizelge 1:Farklı bölgedeki defnenin içerdiği kimyasal madde yüzdelerinin karşılaştırılması
No Bileşenler Dörtyol Silifke Kastamonu Sinop
1 α-Thujene - - 0.75 0.51
2 α-Pinene 4.57 4.19 10.0 7.28
3 Camphene 0.16 0.58 1.40 0.76
4 Sabinene 11.65 4.74 17.85 15.20
5 Myrcene - - 0.90 0.70
6 α -Phellandrene - - 0.30 0.31
7 α -Terpinene - - 0.82 0.54
8 1,8-Cineole 63.92 58.13 56.85 52.65
9 β-Pinene 0.48 3.29 - -
10 β-Ocimene 0.15 - - -
11 1,3,6-Octatriene - - 0.34 -
14 γ-Terpinene 0.90 0.19 1.24 1.0
15 P-Cymene - 2.69 - -
16 Terpinolene 0.38 - - -
17 α-Terpinolene 0.55 - 0.28 -
18 Cis-sabinenehydrate - 0.13 - 0.30
19 Linalool 0.40 0.49 1.45 1.25
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Çizelge 1’in devamı
20 Terpinene-4-ol 1.33 2.42 1.85 2.43
21 α -Terpineol - 6.30 1.67 2.03
22 α -Terpinene 0.76 - - -
23 β -Terpinene 0.49 - - -
24 β -ornylacetate - - 0.42 0.46
25 α -Terpinenyl acetate 11.41 10.40 3.33 11.0
26 Eugenol 0.32 0.46 0.35
27 Geranylacetate 0.17 - - -
28 β -Elemene 0.35 0.28 - -
29 Trans-caryophyllene - - - 0.48
30 Methyleugenol 0.61 0.63 - -
31 β -Caryophyllene 0.61 - - -
32 Cis-a-bisabolene 0.17 0.14 - -
33 Unknown 0.62 4.94 0.55 2.75
34 Toplam 99.38 95.06 99.45 97.25

4. SONUÇ

Yapılan deneylerin bulgularından yola çıkarak
yukarıdaki sonuçları elde etmekteyiz. Bu sonuçlara
bakılarak Laurus nobilis’in ana bileşenlerinden α-Pinene
ve Sabinene oranı en fazla Kastamonu’da elde edilmiştir.
Buna karşılık 1,8-Cineole ve α -Terpinenyl acetate oranı
en fazla Dörtyol’da elde edilmiştir. Sabinene Dörtyol,
Kastamonu ve Sinop’da bulunurken, α -Terpinenyl
acetate da Dörtyol, Silifke ve Sinop’da
bulunmaktadır.1,8-Cineole ve α -Terpinenyl acetate en
fazla Dörtyol’da bulunurken, en az Sinop ve
Kastamonu’da bulunmaktadır.
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