DAY OF ROSES

ÖZET : Gül, Rosa cinsine dahil olan odunsu bitkilerin
genel adıdır. Çiçekler dünyasında güllerin çok önemli bir
yeri vardır. Bu yüzden farklı yeni renk ve biçimlerde açan
gülleri üretmek için birçok çalışmalar yapılmaktadır. Güller genel olarak çok güzel ve farklı kokular salmaktadırlar.
Ancak melez güllerin çoğunda bu doğal kokular kaybolmuştur. İnsanlar günümüzde güzel ve güzel kokan gülleri
tercih etmektedirler. Şüphesiz gül İslam ve Türk alemi için
çok özel bir anlam taşır. Kültürümüzde gül, Peygamberimiz
HZ. Muhammet (sav)’in ve O’na duyulan muhabbetin sembolüdür. Onun içindir ki edebiyatımızda sevgililer hep güle
benzetilir. Yine dünyanın her yerinde aşk sembolü olarak
kabul edilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Gül; peygamber; sevgili; aşk

ABSTRACT: Rose is the general name of woody
plants included in Rosa species. Roses are very important
in the world of flowers. For this reason, many studies are
being carried out to produce roses in different new colors
and shapes. Roses generally smell very nice and different.
However, in most hybrid roses, these natural odors have
disappeared. People prefer beautiful and fragrant roses
nowadays. The Turkish-Islamic Union is a must for the bloodshed to stop, general presidency of Samsun aydınlar
organization. Rose in our culture, our Prophet HZ. It is the
symbol of the Prophet Muhammad (SaaS) and of the conversation with him. That’s why in our literature, lovers are
always likened to good-bye. Again, it is regarded as a symbol of love all over the World
KEYWORDS: Rose; the Prophet; beloved; love
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farklı yeni renk ve biçimlerde açan
gülleri üretmek için birçok çalışmalar
yapılmaktadır. Bu gün beyazdan
neredeyse siyaha, sarı renkten turuncuya; pembeden kırmızının değişik
renklerine kadar çok değişen inanılmaz renkte güller rastlamak olasıdır.
Özellikle mor renk, mavi renkte gül
elde etmek için ara bir basamak olarak
düşünülmektedir. Bu gün yeşil renkte
açan güller de vardır. Yeşil gül olarak
isimlendirilmiş olan “Rosa Viridiflora”
Çin gülünün bir mutantıdır ve 1833 yılında USA’da ortaya çıkmıştır.

Gül, Rosa cinsine dahil olan
odunsu, çok yıllık bitkilerin genel adıdır. Yüzlerce türü, binlerce kultivarı
vardır. Çalı formundan, tırmanıcılara, minyatür güllerden bir hayli yüksek boylu güllere kadar çok değişik
formlarda olabilmektedirler. Kolayca
melezleşebilmeleri nedeni ile yeni ve
farklı özellikte güller üretilebilmektedir. Günümüzde 50.000 den fazla kultivar bilinmektedir.

Rosa glauca, Italy, Meran, Trauttmannsdorffer Bahçeleri ve Kultivar: Rosa ‘Compassion, RZ Bahçesi

ma ve tırmanmaya yardımcı olan
dikenler vardır. Güllerde değişik diken
şekillerine rastlanılmaktadır. En ilginç
ve en büyük dikenlere Çin’de yaşayan
Omei gülünde (Rosa omeiensis f. pteracantha Rehder & E.H.Wilson) rastlanılmaktadır. Bu geniş tabanlı gül
dikenine Avrupalılar kanatlı diken demektedirler

Rosa chinensis viridiflora (RZ bahçesi)

Rosa omeiensis pteracantha’ da ilginç
diken yapısı

Turuncu renkli gül (Rosa ‘Goldelse’, Bodensee, Insel Mainau) ve mor renkli gül (Rosa
‘Reine des Violettes’, özel bahçe, Saarland

Çiçekler dünyasında güllerin
Çoğunlukla güllerde korun- çok önemli bir yeri vardır. Bu yüzden
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Dünyada yaklaşık 200 gül türünün bulunduğu bildirilmektedir. Ancak bu türler veya daha önceki gül türlerine
ait isimlendirmelerde belirli bir netlik yoktur. Çünkü önceki
dönemlerdeki güllere ait herhangi bir resim bulunamamıştır.
Bu yüzden daha önce yayılış gösteren türlerin farklı ya da
ikinci kez aynı isimle isimlendirilmiş olma olasılığı vardır. Bu
yüzden eskiden kullanılmış isimleri kullanmanın doğruluğu
tartışmalıdır. Çünkü bunların bazıları neotip ya da nomina
conservanda olabilirler. Ülkemizde ise bugüne kadar 45 gül
türünün yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Bu sayının artış
göstereceği de beklenilmektedir (Özçelik 2009).

Kırmızı gül ‘Leonardo da Vinci’(RZ)

Dikensiz gül: Rosa banksiae lutea

Beyaz gül: ‘Charles Rennie Mackintosh’, David Austin Gülü

Şeftali rengi gül: ‘Gartenspaß’, Germany, Bodensee
Pembe-sarı gül: Rosa ‘Claude Monet’( RZ)

Güller genel olarak çok güzel ve farklı kokular salmaktadırlar. Ancak melez güllerin çoğunda bu doğal koİlk güller bu günkünden farklıydı. İlkel güllerde az
kular kaybolmuştur. Bununla birlikte insanlar günümüzde sayıda taç yaprak (petal) bulunuyordu. Daha sonraları angüzel ve güzel kokan gülleri tercih etmektedirler.
terler ve petallerin sayısının artmasıyla oldukça dolu bir çiçek formu ortaya çıktı.
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Morumsu mavi gül: ‘Rhapsody in Blue’,
Dortmund, Westfalenpark
Kuşburnu (Rosa canina) meyvesi

Pourpre Charmant gülü ve Golden Wings’,
Dortmund, Westfalenpark

Ülkemizde kuşburnu olarak
bilinen gül türü sonbaharda kırmızı,
sarı, turuncu, siyah ya da kahverengi
renkleri sergilemektedir. Bilindiği
gibi meyvesinden elde edilen çayları
sağlıklı ve lezzetlidir. Fairy Bouquet
isimli gül tomurcuk gülü olarak bilinmektedir ve her zaman tomurcuk formunda çiçekleri vardır.

Şüphesiz gül İslam ve Türk
alemi için çok özel bir anlam taşır.
Özellikle bizim kültürümüz sembolcü
kültürdür. Atalarımız daha Orta
Asyadayken belirli eşyaları, cisimleri
ve şekilleri belirli manalara sembol
yapmışlardır. Mesela, “ok” Tanrı’ya bağlılığın, “yay” da bu bağlılığın cihana
yayılmasının sembolüydü. Keza davulun, tuğun devlet babında değişik
anlamları vardı. İslam’ı kabulden sonra
da devam eden bu sembolcü gelenek,
Peygamber Efendimiz (sav)’e de bir
sembol bulmakta gecikmemiş ve O’na
(sav) GÜL sembolünü layık görmüştür.
Kültürümüzde gül, Peygamberimiz
(sav)’in, Peygamberimize (sav) duyulan muhabbetin sembolüdür. Peygamberimize (sav) bir an muhabbetini
kaybeden imanını kaybedeceğinden,
yani Peygamberimize (sav) muhabbet
duymak ile iman çok yakından alakalı
olduğundan, gül ayni zamanda iman
hayatımızın da sembolü sayılır. Büyük
Kahraman Selahaddin Eyyubi Kudüs’ ü
1187 yılında keşfinden sonra dini yaTomurcuk Gülü “Fairy Bouquet” Özel Bahçe, Donnersdorf pıları gül suları ile yıkatarak Hristiyan
etkisini temizletmiştir Gül, Peygamberimizin (sav) sembolü olduğu içindir
ki Batılıların Grand Turco (Büyük Türk)
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veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) olarak tanımladıkları büyük
imparator Fatih Sultan, Mehmet Nakkaş Sinan Bey ünlü minyatüründe gül
koklarken tasvir edilirken ; Fatih O’na
(sav) olan muhabbetini belirtmek için
gül koklar. Onun içindir ki edebiyatımızda sevgililer hep güle benzetilir.

		Gül,
Peygamberimiz
(sav)’in sembolü olunca, ad olarak da
kullanılmıştır. Bu Gül (sav) sevgisi, “Gül,
Gülbahar, Gülbeden, Gülistan, Gülhan, Gülşan, Gülcan, Gülten, Gülriz,
Gülnur, Gülenaz, Gülay, Güler, Gülsever, Gülbey, Gülçin, Gülcihan vs.” gibi,
Peygamberimize (sav) muhabbetimizi
ifade eden yüzlerce “gül”lü adı dilimize
kazandırmıştır. Ve bu anlayış, Peygamberimiz (sav)’in sevgili zevcesi Hz. Aişe
(ra)’nin adını, Peygamberimiz (sav)’in
sembolüyle birleştirmiş AYŞEGÜL yapmıştır.
Muhibbi mahlası ile şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman gülü
“taht-ı zümürrüde olup sultan gül
Cem’ idüp cümle reyâhini kılur divân gül” diyerek gülü çimenlerin
zümrüt tahtına oturtmaktadır. Gül
edebiyatımızda en çok kullanılan edebi sembollerin başında gelir. Ahmet
Hamdi Tanpınar “Gül, ey bir âna sığmış
ebediyet rüyası! Ahmet Selçuk İlkan
ise “Bir gülü sevdim, Bir seni sevdim”
diyerek şairler gülü anlamın en derinliklerine bırakıveriyor.
Güller şüphesiz en önemli ve
güzel dekorasyon ürünleridirler. Yine
dünyanın her yerinde aşk sembolü
olarak kabul edilmektedir. Güller sadece bahçe içlerinde değil kenar kısımlarında da diğer çiçekler ile birlikte çok
etkili görünüm sağlarlar. Güller bu tür
birlikteliklere çok uyumludurlar. Tırmanıcı güller için en iyi birlikteliği sağlayan çiçeklerden bir tanesi de farklı
renklerdeki klematislerdir.
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Şüphesiz
güller
bahçe
içi düzenlemelerde çok etkili ve
önemlidir. Hemen her türlü bahçe
düzenlemesinde güller ilk sırayı
almaktadırlar.

David Austin Gülleri

Bazı güller çok fazla yüksekliğe
sahip değillerdir. Bunlar kıyı bölgelerinde güzel kompozisyonlar sergilemektedirler.

Sarmaşık güller (Castle Moat, Eltville)
Ünlü gül uzmanı David Austin’ sergi bahçesi

Sayfiye evinde giriş (Bavyera) ve özel romantik gül bahçesi (Batı Almanya)

Laetitia Casta ve Rosa ‘Bonica (RZ)
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Rosarium, Viyena

Çalı formundaki güller ilksel
güllerden olup doğada yayılış
göstermektedirler.
Günümüzde
bahçelerde doğal ya da hibritler halinde çok yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu yapıdaki Rosa damascena sahip olduğu muhteşem kokusu ile gül
fabrikalarında işlenerek çok çeşitli gül
ürünleri elde edilmektedir. Ülkemizde Isparta gülü veya yağ gülü olarak
bilinen bu güllerin dünya üretiminin
yaklaşık % 70 Isparta ve Burdur illeri
çevresinde yapılmaktadır.

Ortaçağ Stili Gül Bahçesi Dortmund ve
Çalı formundaki güller Viyena

Günümüzde sarmaşık (tırmanıcı) güller bahçelerde veya özel alanlarda çok güzel görsellik sağlamaktadır.

Farklı sarmaşık güller Kathy Brown’un Bahçesi, Rosaryum, Viyena

Günümüzde baston gül olarak
tanımlanan özel büyütülüp şekillendirilmiş güllere bahçelerde sıkça rastlanılmaktadır.

‘Russeliana’ ve Sarı Gül ‘Canary Bird’
(R.xanthina fo.hugonisx R.xanthina

Sarmaşık (tırmanıcı) güller Hessen, Eltville
ve Viyena

Rosaryum, Uetersen; Lavanta ve Baston
Gül, Dortmund, Westfalenpark

Günümüz gül kültivarlarında çok zengin bir renk çeşitliliğine
rastlanılmaktadır. Pembeden sarıya,
beyazdan maviye kadar bu değişen
renklerdeki güllerde koku ve biçimsel
özelliklere de önem verilmektedir.
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Pembe Lavanta Düşleri Gülü ve Sarı gül
‘Golden Gate’, Elbe

Koyu Kırmızı gül (RZ), Rosa centifolia ‘Tour
de Malakoff’, Gülbahçesi, Elbe

•

Kaynaklar
•
Mavi gül ‘Veilchenblau’, Viyena, Beyaz gül
Dower House, Shropshire

Hasan Özçelik, H., et all (2009)
Türkiye Güllerinin (Rosa L. Spp.)
Ekolojik ve Coğrafi Karakteristikle-
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