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Karaci¤erin Dostu Devedikeni
Yaz gelince insanlar›n s›ca¤a teslim oldu¤u gibi bitkiler de aﬂ›r› s›caklara dayanamay›p sarar›r, kururlar.
Bahar›n o yeﬂil rengi yerini bu¤day
baﬂaklar›n›n sar› rengine b›rak›r. ‹ﬂte
bu s›caklara karﬂ› koyabilen nadir bitkilerden bir tanesi de deve dikeni.
Bitkilerin kurumas›n›n nedeni, s›caklar›n artmas› sonucunda toprakta
su miktar›n›n azalmas› ve bu kurakl›k yüzünden bitkilerin yaﬂayamaz
hale geliﬂi. Bu tür durumlarda çevremizde hep devedikeni gibi dikenli
bitkiler görüyoruz. Acaba bu bir rastlant› m›? Cevab›m›z hay›r. Çünkü yaz›n etraf›m›zda gördü¤ümüz bitkilerin dikenli olmas›, onlar›n s›caklara
karﬂ› koymas›n› sa¤layan bir savunma mekanizmas›. Birçok bitki aﬂ›r› s›caklarda artan terlemeyi azaltabilmek için yapraklar›n›n büyük bir
k›sm›n› diken ﬂekline dönüﬂtürerek su kayb›n›
azaltmaya çal›ﬂ›yor. Bu nedenle de yaz›n gördü¤ümüz çiçeklerin birço¤u dikenli oluyor. Bu bitkiler yapraklar›n› sertleﬂtirip diken ﬂekline sokarak hem topraktan ald›klar› az miktardaki suyun
terleme yoluyla kaybedilmesini azalt›yorlar, hem
de bünyelerinde az miktarda su bulundu¤u için
vücutlar›na sert bir yap› kazand›rarak dik durmay› baﬂarabiliyorlar.
Ancak bitkilerde diken oluﬂumunun nedeni
sadece su kayb›n› önlemekle s›n›rl› de¤il. Bir di¤er önemli neden, savunma. Baz› bitkiler sahip
olduklar› besleyici maddeler nedeniyle, kurtlar,
böcekler, kuﬂlar ve di¤er büyük hayvanlar için
önemli besin kayna¤›d›rlar. Sahip olduklar›
dikenlerse hayvanlar›n kendilerine yanaﬂmalar›n›
önlüyor.
Akk›z, deve kengeri, meryemana dikeni, ﬂevketül meryem olarak da bilinen devedikeninin
çok dikenli bir bitki olmas›n›n nedeni, hem su
kayb›n› önlemek hem de lezzetli gövdesini düﬂmanlardan korumak. Bilimsel ad› Silybum marianum olan devedikeni, birleﬂikgiller ya da papatyagiller (Compositae) ailesinden olup, enginar ve
marulun yak›n akrabas›. 1 metreye kadar büyüyebilen devedikeninin gövdesi köﬂeli ve seyrek
tüylerle kapl›. Bir veya iki y›l yaﬂayabilen bu bitkilerin yapraklar›, soluk yeﬂil renkli, beyaz damarl› ve dikenli. Devedikeninin 5-10 cm. boyunda olan çiçekleri temmuz-a¤ustos aylar›nda aç›yor ve genellikle pembemsi-mor oluyor. Çiçek
baﬂç›¤›n›n içinde yer alan çok say›daki tohumlar›ysa paraﬂüte benzer tüylere sahip. Devedikeni
tohumlar›nda görülen bu ilginç yap›, onlar›n rüzgarlarla uçarak uzak mesafelere da¤›lmas›n› sa¤l›yor. Anavatan› Akdeniz bölgesi olan devedikeni, bol güneﬂ alan s›cak ve kurak bölgeleri tercih

Silybum

ediyor. Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de
yayg›n bir ﬂekilde görülen bu bitki, dünya genelindeyse Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da yetiﬂiyor.
Devedikeni özellikle Avrupa k›tas›nda yaklaﬂ›k iki bin y›ldan beri kullan›l›yor. Eski Yunan ve
Roma döneminde en fazla tan›nan bitkilerden
olan devedikeni, o y›llardan beri özellikle karaci¤er rahats›zl›klar›nda kullan›l›yor. ‹lkça¤›n ünlü
botanik bilimcisi Dioskorides devedikeni tohumlar›n›n insan› sarhoﬂlaﬂt›rd›¤›n›, y›lan ›s›rmalar›na
iyi geldi¤ini ve ayr›ca hidrofobi yani su korkusunu tedavi etti¤ini söylüyor. Ortaça¤da yaﬂam›ﬂ
olan Gerard adl› bitkibilimci de devedikeni kökünün melankoli ve melankoli nedeniyle ortaya ç›kan di¤er hastal›klar›n tedavisinde kullan›lacak
en iyi ilaç oldu¤unu ifade ediyor.
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Günümüze gelince, devedikeni mantar zehirlenmelerinde kullan›lan en etkili panzehirlerden
birisi. Özellikle öldürücü özelli¤e sahip ve Amanita ad› verilen mantar türünün yol açt›¤› zehirlenmelerde kullan›lan devedikeni, hastaya zehirlenmeden hemen sonra verildi¤inde zehirin tüm etkisini bloke ederek, vücuda zarar vermesini tümüyle engelliyor. ‹lk 24 saatte verildi¤indeyse
zehrin etkisini önemli derecede azalt›p karaci¤eri
koruyarak hastan›n yaﬂam›n› yitirmesine engel
oluyor.
Devedikeninin içeri¤inde, ya¤, niﬂasta, ac›
maddeler ve flavono-lignan ad› verilen özel birleﬂikler bulunuyor. Silibin, silidianin ve sillikristin
olarak bilinen bu bileﬂiklerin tümüne silymarin
ad› veriliyor. Günümüzde yap›lan bilimsel çal›ﬂmalara göre silymarin karaci¤er üzerinde çok etkili
bir madde. En önemli antioksidan maddeler olarak bilinen C ve E vitaminlerinden çok daha kuvvetli olan silymarin, karaci¤erde protein sentezini
art›rarak hücrelerin daha çabuk yenilenmesini
sa¤l›yor. Silymarinin bir özelli¤i de, karaci¤er
hücrelerini kuﬂatarak bu hücreleri virüslere,
alkole ve di¤er ilaçlardan gelecek olan toksinlere
karﬂ› korumas›.
Suda çözünmeyen silymarin bileﬂi¤i, devedikeninin en çok meyvesinde ve az da olsa tohum
ve yapraklar›nda bulunuyor. Devedikeni ülkemizde halk hekimli¤inde idrar art›r›c›, ateﬂ düﬂürücü,
romatizma a¤r›lar›n› azalt›c› ve hamile bayanlarda süt art›r›c› olarak kullan›l›yor. Son y›llarda yap›lan laboratuvar çal›ﬂmalar›nda cilt kanseri ve
sedef hastal›¤› üzerinde de etkili oldu¤u saptanan
devedikeni, Avrupa ve ABD’de özellikle fazla alkol tüketen kiﬂilerin karaci¤erlerini korumas› için
do¤al ilaç olarak tavsiye ediliyor. E¤er tatmak
isterseniz devedikenini tazeyken çi¤ olarak salata
ﬂeklinde yiyebilir ya da çiçek açmadan toplayaca¤›n›z çanak ﬂeklindeki baﬂç›klar›n› suda haﬂlayarak yemek yapabilirsiniz.
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