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Kavaklar - Populus L.
Çeşitli biçimlerdeki yaprakları uzun saplı olan, tozlaşmaları rüzgârla ger-
çekleşen, bir cinsli iki evcikli ağaçlardır. Çiçeklenmeleri yapraklanmadan 
önce olur. Hızlı büyüme, kök ve gövde sürgün verme yetenekleri vardır. 
Anadolu’nun hemen hemen bütün bölgelerinde yetişen türleri vardır. Söğüt-
lerde olduğu gibi tohumları, çimlenme yeteneklerini kısa sürede yitirirler. Bu 
nedenle çelikle üretimleri daha yaygındır. Besince varsıl, gevşek yapılı, nemli 
topraklarda iyi gelişme gösterirler. Tuzlu topraklara duyarlı olan ve dirençli 
türleri vardır. Yumuşak ve hafif olan odunlarının çok geniş bir kullanım alanı 
vardır. Yapacak ve yakacak olarak değerlendirilmesinin yanında, kibrit, mo-
bilya, kontraplak, sunta ambalaj sandığı, kürdan ve protez yapımında kulla-
nılır. Özellikle az tuzlu topraklarda yetişebilme olanağı taşıyan Fırat kavağı-
na (Populus euphratica) yeterli önemin verilmediğini belirmek gerekir. Kırsal 
bölgelerde geliştirilmesi yararlı olmasına karşın, yerleşim alanlarında, bazı 
sakıncaları nedeniyle dikilecek yerleri belirlerken dikkatli olunması gerekir. 
Yaşam süresi kısadır. Fırtına ve kar nedeniyle çabuk kırılır. Nemli topraklarda 
ve dere kenarlarında sık rastlanır. Son dönemde kavak ve kavak poleni konu-
sunda toplum yanlış bilgilendirilmiş ve yönlendirilmeye çalışılmıştır. Koşul-
ların uygun olması ve amaca hizmet etmesi durumunda ağaçlandırmalarda 
kavak türlerinden bazıları seçilebilir. Kimi sakıncaları gidermek üzere erkek 
veya dişi bireylerin seçilmesi de önem taşır.

KAVAKLAR
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KARAKAVAK
Altınpark 2014
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25-30 metre boy, 2 metre çap yapabilen, 
kalın dallı, geniş tepeli bir ağaçtır. 

Üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü açık yeşil 
renkteki yaprakları çoğunlukla yürek 
biçimindedir. Erkek ve dişi çiçekleri ayrı 
ağaçlarda bulunur (bir cinsli iki evcikli), 
çiçeklenme yapraklanmadan önce ger-
çekleşir.

Tipik bir ışık ağacıdır. Gevşek yapılı, 
nemli topraklarda iyi gelişir. Açılmamış 
yaprak ve çiçek tomurcuklarından ecza-
cılıkta yanık ve hemoroid tedavisinde 
kullanılan ilaçların yapımı için gemmae 
populi elde edilir. Anadolu’da yaygın 
olarak yetiştirildiğinden, odunundan 
yakacak ve yapacak olarak yararlanılır. 
Genellikle tetar işletmeciliği uygulanır. 
Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde 
iyi gelişme gösterirse de uyum sağlama 
yeteneğinin yüksek olması nedeniyle 
kurak yerde bile yetişebilmektedir. 

Ankara kent merkezinde (Atatürk 
Bulvarı Bulvar Palas önü, Eski Meclis 
bahçesi) ve ilçelerde yaygın olarak ye-
tişmektedir. Kavak birçok kültürde yer 
almıştır. Türk kültüründe kavak direk 
ile ilişkilendirilir. Kavak sözcüğünün 
kökeni “kav” yani kabuktan gelmekte-
dir. Kavak ağacının üç dünyayı (cennet, 
yeryüzü, gökyüzü) birleştirdiğine inanı-
lır. Anadolu masallarında kavak ağacı ile 
kız öyküsü anlatılır. Ayrıca içinde kavak 
geçen türkülerimiz vardır.

Karakavak
Populus nigra L.
Fr: Peuplier noir; In:Black poplar; Al:Schwarzpappel
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ASYA SERVİ KAVAĞI
Kargalı Köyü / Polatlı 2015
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Karakavağın bir varyetesidir. Anadolu’nun hemen hemen bütün bölgelerinde ye-
tiştirilir. Trakya’da kavaki ya da sultan kavağı olarak adlandırılır. Anadolu’ya Orta 
Asya’dan getirilerek yaygınlaşmıştır.  Ağaçların hemen hemen tümü dişidir. Dalları 
gövdeye paralel büyüdüğünden sütun gibi görünür. Bu görüntüsü nedeniyle ser-
vi kavağı adı verilmiştir. Ana türden daha küçük olan yaprakları, ilkbaharda erken 
uyanmasıyla göze çarpar. Hızlı büyümesi, kolay yetişmesi (çelikle), idare süresinin 
kısa olması ve kullanım alanının çok olması nedeniyle Anadolu’da yaygın olarak 
yetiştirilmektedir. Kavak konusundaki yöneticilerin yanlış yönlendirmesi (tohum 
taşıyan pamukçuklar polen olarak nitelenerek) nedeniyle 2003 yılından sonra kent 
içindeki ağaçların çoğu kesilmiştir. Ankara’da Kuğulupark, Güvenpark başta olmak 
üzere az sayıda örneği bulunmaktadır.

Asya Servi Kavağı, Kavaki
Populus afghanica
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AKKAVAK
Pertek 2015
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20-30 metre boylanabilen kalın dallı, 
geniş tepeli bir ağaçtır. Halk arasında çı-
nar kavağı olarak da adlandırılmaktadır. 
Genç yaşlarda kül renginde ya da beyaz 
düzgün olan gövde kabuğu, ileri yaşlar-
da çatlaklı ve koyu esmer bir renk alır. 
Yaprakları parçalı ya da yumurta biçi-
minde, kenarları dişlidir. Yapraklarının 
sapları, alt yüzleri, genç sürgünleri ve 

tomurcukları beyaz tüylerle kaplı olma-
sından dolayı beyaz göründüğü için ak-
kavak denmiştir. Pembe veya kırmızıya 
çalan erkek çiçekler yapraklardan önce 
çıkar. Olgunlaşan dişi çiçeklerde oluşan 
tohumlar pamukçuklarla uzaklara taşı-
nır. Taban suyu yüksek olan yerlerde ve 
dere kenarlarında iyi gelişme gösterir. 
Az tuzlu topraklarda yetişebilir. Kök 
sürgünü verme yeteneği fazla olması 
nedeniyle bulunduğu alanı kaplayabi-
lir. Anadolu’da ve Ankara’da doğal ola-
rak yetişir. Toprak isteği fazla değildir. 
Ankara’da Tunus Caddesi, Bahçelievler 
Eser Park ve Eski Hipodrom’da bulunan 
örnekleri anıt niteliğindedir. Kuğulu-
park ise akkavak parkı gibidir. Bir Oly-
mpia efsanesinde odununun yakılma-
sına izin veren ağacın akkavak olduğu 
belirtilir. 

Akkavak
Populus alba L.
Fr: Peuplier blanc; In: Silver poplar, Abele tree; Al: Silberpappel, Weisse Aspe.
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TİTREK KAVAK
OGM Gazi Yerleşkesi 2011
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Türkiye’de bütün orman bölgelerinde 
yapraklı, karışık ve karaçam, sarıçam 
ormanlarında yetişir, 2300 m yüksel-
tilere değin çıkar. Yayılış alanı Avrupa, 
Kuzey Batı Afrika, Kafkasya, Lübnan ve 
Sibirya’dır. 25 m boylanabilen, sık dallı, 
konik tepeli bir ağaçtır. Yaşam süresi kı-
sadır. Üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü gri-
yeşil renkli yaprakları yumurta gibi veya 
yuvarlakça, uzun ince bir sapın ucunda 
yer alır, kenarları çift sıralı dişlidir. Erkek 
ve dişi çiçekler ayrı ağaçlarda bulunur. 
Çiçek taşıyan tomurcukları büyük, küt 
uçlu, yaprak taşıyan tomurcuklar küçük 
ve sivridir. Gövde kabuğu yeşilimsi be-
yaz renkli ve düzgündür. Nemli yerleri 
ve dere içlerini sever, sürgün verme ye-
teneği yüksektir. Orman yangınından 
sonra alana ilk gelen ağaç türü oldu-
ğundan “öncü ağaç” olarak adlandırılır. 
Sonbaharda sarı-turuncu renge bürün-
düğü için gösterişlidir.

Titrek Kavak
Populus tremula L.
Fr: Peuplier tremble; In: Trembling apsen, European apsen; Al: Europäische Aspe, Aschpe, Zitter-
pappel.
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Uzaktan görünüşü karakavağı andırırsa da yapraklarının daha küçük, yumurta gibi 
oval olması, alt yüzünün mavimsi yeşil olması, gövde kabuğunun düzgün, yeşilimsi 
rengiyle ayırt edilir. Karakavak kadar geniş tepeli ve kalın dallı değildir. Anayurdu 
Çin’dir. Ankara’da Devlet Mezarlığı, Aşağı Ayrancı ve Tunus Caddesi’nde örnekleri 
vardır. Ankara’daki örneklerinde dişi bireye rastlanmamıştır.

Çin Kavağı
Populus simonii
Fr: Peuplier de Chine; In: Chinese poplar; Al: Chinesische Pappel.

ÇİN KAVAĞI MELEZ KAVAK
Devlet Mezarlığı 2013   
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MELEZ KAVAK

Melez Kavak, Kanada Kavağı
Populus x euramericana
Fr: Peuplier noir hybride; In: Hybrid black poplar; Al: Schwarzpappel-hybrid.

Kuzey Amerika ve Avrupa karakavaklarının çaprazlanması sonucu ortaya çıkan hib-
rit kavaklardır. Yapraklarının yürek biçiminde, büyük olması ve hızlı büyüme özel-
likleri ile tanınırlar. Son dönemde 14-15 yılda kesim çağına ulaşması nedeniyle yay-
gınlık kazanmış, kavak plantasyonları oluşturulmuştur. Odununun kullanım alanı 
geniştir. Üretimi çelikle gerçekleştirilir. Ankara’da çok az yerde örneği kalmıştır.

Ziaur Rahman Caddesi 2004




