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otan�k bahçeler�, her b�r� doğru ve d�kkatl� 

b�r şek�lde et�ketlenm�ş ağaç, çalı ve d�ğer 

otsu b�tk�ler�n s�stemat�k b�r düzenleme 

�çer�s�nde serg�lend�ğ� ve b�l�msel 

araştırmaların yapılması maksadı �le b�r araya get�r�ld�ğ� 

‘canlı b�tk� müzeler�’d�r [1]. 

D�ğer b�r tanıma göre de; b�tk� koleks�yonlarını koruyan, 

serg�leyen, eğ�t�m ve b�l�msel araştırmalar �ç�n çeş�tl� 

dokümanları el�nde tutan kurumlardır [2]. 

Botan�k bahçeler�; dünyada, nesl� tükenme tehl�kes� 

altında bulunan b�tk� türler�n�n saptanması, b�tk� tür 

çeş�tl�l�ğ�n�n korunması, dünyadak� canlı yaşama 

ortamlarının ve b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n sürekl�l�ğ�n�n 

sağlanması �le botan�k b�l�m dalı konusunda araştırmalar 

yapılmasına olanak sağlanması konusunda yürütülen 

çalışmaların merkez�n� oluşturmaktadır [3]. 
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Öztan (1972)’a göre botan�k 

bahçeler�n�n genel anlamda 

4 temel amacı bulunmaktadır 

[4].

∗ B�tk�ler üzer�nde 

denemelerle “Modern 

Taksonom�” ve “Deneysel 

Botan�k” b�l�m� dallarının 

gel�şt�r�lmes�,

∗ Dünyanın bell� bölgeler�nde 

yet�şen ekonom�k değer� 

büyük; kahve, çay, van�lya, 

kauçuk, kakao g�b� b�tk�ler�n 

adaptasyon �stasyonu 

görev�n� yer�ne get�rmeler�,

∗ Bahçec�l�k yönünden 

katkıları,

∗ Çevre baskısına maruz kalan 

ve nes�ller� kaybolmaya 

yüz tutmuş b�tk�ler�n 

korunmasını üstlenmeler�d�r.

Bu amaçların dışında botan�k 

bahçeler� [5];

∗ B�tk� b�l�m� ve süs b�tk�ler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� �le �lg�l� b�lg� 

dağılım merkez� olarak 

çalışmaktadır. 

∗ B�yoloj� b�l�m�, bahçec�l�k,  

peyzaj m�marlığı ç�çek 

serg�ler� düzenleme ve 

bunun g�b� konularla 

�lg�l� olarak enst�tüler ve 

botan�k bahçeler� arasında 

öğren�m, araştırma ve 

yayın konularında �ş b�rl�ğ� 

yapmaktadır.

∗ Herbaryum, k�taplık, 

korunmuş alanlar, h�zmet 

seraları ve üret�m olanakları 

g�b� destekley�c� kaynaklar 

�le eğ�tsel ve b�l�msel 

çalışmaları gel�şt�rmekted�r.

∗ Botan�k, bahçec�l�k ve doğa 

konusunda çalışma yapan 

öğrenc�lere uygun b�r 

laboratuvar sağlamaktadır.

∗ Güzel demonstrasyonlarla 

b�tk�ler� serg�leyerek halkın 

rekreasyon �ht�yaçlarını 

karşılayıp, yen� b�tk�ler� 

tanımasına yardımcı 

olarak öğrenme zevk�n� 

aşılamaktadır.

∗ Botan�k bahçeler�, tehl�ke 

altındak� b�tk�ler�n gen�ş 

koleks�yonlarını, onları kültür 

ortamında güvende tutarak 

ya da yaban� popülasyonların 

yok olma tehl�kes�ne karşı 

tohum bankası oluşturarak 

yet�şt�r�r; türler�n yen�den 

kazanımı projes�n�n parçası 

olarak b�tk�ler� tekrardan 

yaban� hayata döndürürler.

∗ Botan�k bahçeler�nde 

yapılan eğ�t�m çalışmaları 

sayes�nde topluma çevresel 

duyarlılık aşılanmasına katkı 

sağlanmaktadır.

∗ Bahçec�l�k ve gel�ş�m 

konusunda uzmanlık 

merkezler�d�r,

∗ Doğal vejetasyonun 

korunmasına yardım ederler.

Botan�k bahçeler�n�n 

temel �şlevler�ne dayanan 

değerlend�rme kr�terler� �se 

[6];

∗ Eğ�t�m programları: Topluma, 

a�lelere ve okullara yönel�k 

eğ�t�m kursları 

∗ Rekreasyonel olanaklar: 

Sosyo-kültürel ve tur�zm 

organ�zasyonları; fest�valler, 

fuarlar, serg�ler, turlar, 

konserler, t�yatro göster�ler�, 

�mza günler� 

∗ Kurumsal h�zmetler: 

B�l�msel toplantılar ve 

organ�zasyonlar; derg�, 

broşür, k�tap vb. yayınlar, 

staj-burs olanakları, master-

doktora programları

∗ K�ralama olanakları: Düğün, 

n�şan, kokteyl, toplantı ve 

yemek g�b� organ�zasyonlara 

mekan sağlama olarak 

bel�rlenm�şt�r.

Tar�hsel Gel�ş�m�

Esk� dönemlerde daha çok 

kral�yet h�mayes�nde kurulmuş 

olup kral�yete bağlı olarak 

yönet�lmekte olan botan�k 

bahçeler�; günümüzde 

çoğunlukla ün�vers�teler, 

vakıflar, dernekler ve d�ğer 

b�l�msel araştırma kuruluşları 

tarafından yönet�lmekted�rler. 

Bu alanlar, �çer�s�nde 

ağırlıklı olarak botan�k 

b�l�m�, özell�kle de b�tk� 

s�stemat�ğ� çalışmalarının 

yapıldığı herbaryum ve bu 

konularla bağlantılı araştırma 

programlarını da barındırır.

Günümüzdek�lerden farklı 

da olsa, �lk örnekler�ne M.Ö. 

350 yıllarında rastlanan 

botan�k bahçeler�; temel 

olarak, b�l�msel (araştırma 

ve koruma), eğ�tsel (öğret�m, 

kültür) ve rekreasyonel açıdan 

öneml� �şlevlere sah�pt�r 

[3, 7, 8]. B�l�nen �lk botan�k 

bahçes� Luca Gh�n� tarafından 

1543 yılında İtalya’da kurulan 

«Orto Botan�co d� P�sa» (P�sa 

Ün�vers�tes� Bahçes�)’d�r [9].

Modern botan�k bahçeler�n�n 

köken�, �lk� 16. yy.’da Rönesans 

İtalyası’nda kurulmuş olan 

“F�z�k Bahçeler�” olarak 

Orto Botan�co d� P�sa
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Botan�k Bahçes�, Karaca 

Arboretumu ve Nezahat 

Göky�ğ�t Botan�k Bahçes�’d�r. 

Ayrıca ülkem�zde 2005 yılından 

ber� üzer�nde çalışılan ve 

tamamlandığında Türk�ye’n�n 

en büyük, Avrupa’nın �se �k�nc� 

büyük botan�k bahçes� olacak 

olan “Türk�ye M�ll� Botan�k 

Bahçes�” n�n temel� 2013 

yılında Ankara’da atılmıştır. 

Genel Değerlend�rme ve 

Sonuç

Bugünkü tahm�nlerle 

dünyada var olduğu kabul 

ed�len 270.000 b�tk� türünün 

yaklaşık % 30’u �le Dünya 

Koruma B�rl�ğ� (IUCN) Kırmızı 

L�stes�’ne göre; nesl� tükenme 

tehl�kes�yle karşı karşıya 

olan 10.000’den fazla b�tk� 

türünün üçte b�r�n�n botan�k 
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Fas�kül 1, Ankara.

5. Uzun, G. 1978. Çukurova 

Ün�vers�tes� Botan�k Bahçes� 

Peyzaj Planlama İlkeler�n�n 

b�l�nen Ortaçağ Avrupası tıbb� 

bahçeler�ne dayanmaktadır. 

Başlardak� bu ş�falı b�tk�lere 

olan �lg�, 17. yy.’a gel�nd�ğ�nde 

botan�k b�l�m� yavaş yavaş 

tıp b�l�m�nden sıyrılıp 

bağımsızlığını kazanınca, 

Avrupa dışındak� yapılan 

araştırma ve keş�flerden elde 

ed�len b�tk�ler�n get�r�lmes� 

merakına dönüşmüştür. 

18. yy.’a gel�nd�ğ�nde, 

herbaryumda ve bahçelerle 

�şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışmalar 

yürüten ün�vers�telerde 

çalışan botan�kç�ler tarafından 

nomenklatür (term�noloj�) 

ve sınıflandırma s�stem� 

(taksonom�) tasarlanmıştır. 

18. yy. sonlarında �se 

Avrupa emperyal�zm�n�n 

hızlı gel�ş�m� �le trop�klerde 

botan�k bahçeler� kurulmuş; 

“Ekonom�k Botan�k”, Londra 

yakınlarındak� Kew Kral�yet 

Botan�k Bahçeler�’nde �lg�n�n 

merkez� ol muştur.

Dünyadak� Öneml� Botan�k 

Bahçeler�

Geçm�ş� 16. yy.’a dayanan 

ve 2003 yılında UNESCO 

tarafından “Dünya M�ras 

Alanı” �lan ed�lm�ş olan 

İng�ltere-Londra’dak� Kew 

Kral�yet Botan�k Bahçes�; 

dünyada �lk defa yerel b�tk� 

türler�n� korumak �ç�n 1913’te 

oluşturulan botan�k bahçes� 

olma sıfatını el�nde tutan, 

estet�k ve tar�h� açıdan �lg� 

çek�c� olan Güney Afr�ka-Cape 

Town’dak� K�rstenbosch M�ll� 

Botan�k Bahçes�; 1994 yılında 

UNESCO’nun “Dünya M�rasları” 

l�stes�nde yer almaya hak 

kazanan Japonya’dak� Kyoto 

Botan�k Bahçes�; dünyanın en 

büyük b�tk� laboratuvarlarından 

b�r�ne sah�p olan ve serg�lenen 

ç�çek çeş�tl�lğ� �le yılda 

800,000 tur�st çeken ABD-the 

Bronx’tak� New York Botan�k 

Bahçes�; özel koleks�yonundak� 

3 m�lyon tür �le dünyanın en 

öneml� botan�k bahçeler�nden 

b�r� olma özell�ğ�ne sah�p 

Belç�ka-Me�se’dek� Belç�ka 

Ulusal Botan�k Bahçes�; 

Kuzey Amer�ka’nın dünyanın 

dört b�r yanından soğuk 

ılıman �kl�m b�tk�ler�ne a�t en 

büyük b�tk� koleks�yonunu 

barındıran ve başka b�rçok 

temat�k bahçe, sera �le yazları 

konserlere ev sah�pl�ğ� yapan 

amf�t�yatrosuyla ünlü ABD-

Denver’dak�  Denver Botan�k 

Bahçes�;  �ç�nde 20.000’den 

fazla ork�de türünü, zencef�l 

bahçes�, b�r yağmur ormanı, 

yaban� maymunlar ve tatlısu 

kaplumbağası g�b� hayvanları 

barındıran S�ngapur’dak� 

S�ngapur Botan�k Bahçes� 

dünyadak� öneml� botan�k 

bahçeler�nden sadece 

b�rkaçıdır [6, 10, 11].

Türk�ye’dek� Botan�k 

Bahçeler� 

BGCI ver�ler�ne göre ülkem�zde 

toplam 9 tane botan�k 

bahçes� bulunmaktadır [12]. 

Bunlar; Çukurova Ün�vers�tes� 

Botan�k Bahçes�, Ankara 

Ün�vers�tes�, Ege Ün�vers�tes� 

Botan�k Bahçes� ve Herbaryum 

Araştırma ve Uygulama 

Merkez�, Gaz�antep Botan�k 

Bahçes�, Süleyman Dem�rel 

Ün�vers�tes� Botan�k Bahçes� 

ve Herbaryum Araştırma ve 

Uygulama Merkez�, Atatürk 

Arboretumu, İstanbul 

Ün�vers�tes� Alfred He�lbronn 

Kew Kral�yet Botan�k Bahçes�

bahçeler�nce kültüre alındığı 

tahm�n ed�lmekted�r [3].

BGCI ver�ler�ne göre dünya 

üzer�nde 3214 botan�k bahçes� 

bulunmaktadır ve botan�k 

bahçeler�n�n her yıl 200 

m�lyondan fazla z�yaretç�s� 

bulunmakta olup [12], bu 

durumun devamlılığının 

sağlanması, hatta sayının 

daha da artırılması; bu 

alanların yaşatılmasında 

zorunluluk arz etmekted�r. 

Çünkü bu alanlar dem�n de 

bel�rt�ld�ğ� üzere; türler�n 

tanınması ve korunması, 

halkın b�l�nçlend�r�lmes� ve 

rekreasyon �ht�yaçlarının 

karşılanması g�b� sebeplerden 

ötürü öneml� fonks�yonlara 

sah�pt�r.  

21 yy.’ın başlarında 

karşı karşıya kaldığımız; 

sürdürüleb�l�rl�k, b�tk� koruma 

ve çevre sorunlarıyla alakalı 

b�lg� sağlama g�b� pek çok 

farklı konuda �şlevler�n� yer�ne 

get�ren kültürel ve b�l�msel 

kuruluşlar olan botan�k 

bahçeler�, yıllar boyunca ve 

günümüzde; toplumla güçlü 

b�r bağ kurmanın yanı sıra 

botan�k b�l�m�ne ve bahçec�l�ğe 

ışık tutmuş ve h�zmet etm�şt�r.

Doğa sevg�s�n�n ve koruma 

b�l�nc�n�n oluşmasında oldukça 

öneml� fonks�yonu olan ve 

�nsanların doğayı çeş�tl� 

güzell�kler�yle tanımasına 

olanak sağlayan botan�k 

bahçeler�, küresel görev�m�z 
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tüm b�reyler�n daha b�l�nçl� ve 
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