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MEŞELER

Meşeler  - Quercus L.
Çoğunluğu kışın yaprağını döken, (üç türü dökmez) Anadolu’nun hemen he-
men bütün bölgelerinde doğal yetişen türleri bulunan bitkilerdir. Türkiye’de 
17 türü doğal yetişir. Tarih boyunca kudret ve gücün simgesi sayıldığından, 
resim ve motifleri para, rozet, süs eşyası, anıt gibi çeşitli alanlarda kullanıl-
mıştır. Odunları mobilya, parke, kaplama, deniz araçları, fıçı ve doğrama ya-
pımında kullanıldığı gibi, yakacak odun ve kömür olarak da kullanılır. Bol 
miktarda kök ve kütük sürgünü verme yetenekleri vardır. Bir cinsli bir evcikli-
dir, meyvesine palamut denir (halk arasında pelit veya palut olarak adlandı-
rılır). Kendisi ve kadehi tanence varsıldır. Hayvan yemi olarak da değerlidir. 
Patalojik bir oluşum olan mazı ile kabuk ve yaprakları da kullanım yeri bulur. 
Türkiye’de doğal olarak yetişmeyen mantar meşesi (Quercus suber) nin ka-
buğundan şişe mantarı yapılmaktadır. Derin kök yapma özelliği ile erozyona 
karşı yürütülecek çalışmalarda önemli bir yeri vardır. Ormancılık ve parkçı-
lık yönünden de önemlidirler. Odunu ağır ve sert olan bu ağaçlar, aynı za-
manda soyluluğun simgesi olarak bilinir. Meşeye kabaağaç, pelit gibi adlar da 
verilmiştir. Saf ormanlar oluşturabildiği gibi öteki orman ağaçları ile karışık 
ormanlar da kurabilmektedir. Dünya üzerindeki kültürlerin çoğunda meşe 
önemli bir yer tutar. Meşe ağacı Iskandinav mitolojisinde tanrı Balder’in sim-
gesi olarak benimsenir. Tevrat’ta adı sık geçen ağaçlardan birisidir. 
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30-40 metre boy, 2 metre çap yapabilen, 1000 yıla yakın yaşayabilen görkemli bir 
ağaçtır. Gövde kabuğu kalın, çatlaklı ve gri-esmer renklidir.  Kısa saplı, ters yumurta 
şeklinde, kenarları oyuntulu yaprakları kışın dökülür.  Bir cinsli bir evciklidir. Dişi 
çiçeklerin birkaç tanesi, 3-8 cm uzunluğundaki bir sap üzerinde bulunur. Bu özel-
liğinden ötürü saplı meşe adı verilmiştir. Türkiye’de doğal olarak yetişir.  Kabuğu 
tanence varsıl olduğundan deri sepilciliğinde kullanılır. Odunu mobilya, parke, fıçı 
yapımında kullanılır.  Ankara’da iyi gelişme göstermektedir. Saraçoğlu Mahallesi, 
Gençlik Parkı çok sayıda ağacın bulunduğu yerlerdir. Kayaş’da 3 adet, Bahçelievler 
6. Sokakta 8 adet görkemli ağaç anıt ağaç niteliğindedir ve görülmeye değer. Ayrıca, 
Milli Egemenlik Parkı’nda, Meclis Bahçesi’nde, Altınpark’ta ve yollarda (Quercus 
robur fastigiata) Piramit saplı meşe olarak adlandırılan bir formu vardır. Saplı me-
şeler park ve bahçe gibi geniş alanlarda yapılacak dikimlerde ilk olarak akla gelecek 
ağaç türü olmalı (toprak uygun ise) ve daha çok değer verilmelidir.

Piramit Saplı Meşe
Quercus robur fastigiata

Saplı Meşe
Quercus robur L.
Fr: Chêne pédonculé; In: English oak, Peduncled oak; Al: Stieleiche, Sommereiche.




