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PROF. DR. FAİK YALTIRIK’IN KIZININ ARŞİVİNDEN DR. DAVIS 

 
“Peter Hadland Davis: outstanding botanist” 

 
Rengigül Ural, 23 Nisan 2021  

 
  
“Sevgili Rengigül Hanım, Dr. Davis'i platform (Kültürel ve Doğal Mirası İzleme)  
için yazabilirseniz seviniriz. Davis’in külliyatı tam anlamıyla anıtsal bir araştırma. 
Yaptığı proje inanılmaz. Ruhu şad olsun. Rahmetli Davis ile babanızın ülkemizin 
botanik kültürüne yaptıkları unutulmaz. Her türlü takdirin üzerinde. Ne yapsak 
az.” Nezih Başgelen, 22 Nisan 2021 
  
“TERCİHLERE SAYGIYI ALTI YAŞIMDA EDINBURGH'TAKİ İLKOKULUMDA 
ÖĞRENDİM” konu başlığımla yazım  şöyle idi:  

 

"Babam, Royal Botanic Garden’daki bilimsel çalışmalarına devam ediyordu. 
Akademik arkadaşları bizlere yardımcı oluyordu. Hepsi birbirinden iyi insanlardı. 
Araştırma grubunun başı Dr. Davis’ti. Ian Hedge, Mark Coode ve ailesi. Jennifer 
ve annesi. Jennifer, güleç yüzlü, uzun boylu, kumral dalgalı saçlı, cana yakın ve 
zarif bir hanımdı. Hele annesi ne kadar da tatlı, görmüş geçirmiş, gönül alan bir 
Büyük Hanım’dı. Babam bu şehirdeki ilk Türk bilim adamıydı. Ben de acaba ilk 
Türk kızı mıydım bu okulda?  

 

Annem ve babam ise her gün ne yaptığımızı soruyor, ben de anlatıyordum. Bir 
gün yine târif ettim sınıfta ne yaptığımızı. Hemen anladılar. Sabah dua 
ediliyordu. Annem “Sen, Müslümansın, put çıkartma. Duaya iştirak et. Dua her 
dilde duadır, kabul edilir. Ya da içinden bizim duamızı yap.” dedi. Ben bunu, 
öğretmenime nasıl anlatacaktım? Tabiî ki babam gelip, izâh etti ve anlayış ile 
karşılandı. Tercihlere saygıyı, altı yaşımda öğrenmiş oldum. Onlar “cross” işâreti 
yaptılar, ben avuçlarımı açtım. Çocuk duamız ve Tanrı’mız “bir” idi aslında...  

 

Okulun en alt katındaki, büyük salonu Cuma günleri; çarşı, pazar, yaya kaldırımı 
ile şehirde yaşamı öğreten bir düzene sokuyorlardı biz çocuklar için. Para nasıl 
kullanılır, öğretiliyordu. Şehrin kurallarını oyunla öğrenmek, güzeldi. Çok 
eğleniyordum. Eğlenirken öğreniyordum. 
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“1964’te üç ay konuşmadan gittin geldin okula. Mahallede oyun oynadın. Sonra 
birden açıldın. Dualarına kadar öğrendin. Komşu çocuklarla arkadaş oldun sen. 
1965’te Türkçeyi unutmaya başladın. İskoç aksanıyla konuşmaya başladın ve 
dua etmeye onlar gibi. Sen Müslümansın “haç çıkartma” dedik. Okuldan izin 
istedik, bizim öğrettiğimiz duaları içinden okudun. Tırnak kontrolü yaparlardı. 
İlk üç ay bir şey söylüyor öğretmen, anlamıyorsun. “Çizsin öğretmenin.” dedim. 
Öğretmen peçeli bir kadın resmi yapmış!.. “Ailenizde var mı yok mu? Kaç annen 
var?” diye sormuş. Tek annen olduğunu söyledik. Sonra memlekete 
gönderdiğimiz mektuplardan fotoğraf istemeye başladık ve gösterdik. 
Devetüyü manton, kapüşonlu idi. Akşam sekizden sonra çocukları evde, 
sokakta, otobüste görmek istemiyorlardı. “Senin yatman lâzım, uyuman lâzım.” 
diyorlardı." Güler Yaltırık, 2011 - Rengigül e-kitabı satır araları   

  
Nezih Başgelen Bey’e söz verdim ve İskoç-İngiliz kültüründe güven, söze 
dayandığı için sözümü tutmalıyım.   
  
Dr. Davis’i iki farklı bakış ile aktarmalıyım:  
 
Birincisi babamın gözlerinden, deneyimlerinden (150 yıllık aile arşivimizi içeren 
Rengigül e-kitabımız için) bana aktardığı Dr. Davis. Babamın yerine yazı yazmam 
ilk olmayacak. Nihat (Gökyiğit) Bey Amca’ya doğum günü armağan kitabında 
babam adına bir  yazı kaleme almamı rica etmişti Prof. Dr. Tuna Ekim ağabey. 
“Nihat Gökyiğit’e Armağan” kitabında “Prof. Dr. Faik Yaltırık adına kızı Rengigül 
Ural’dan” ifadeleri ile bir yazı olması ve takdir edilmesi benim için onurdur. İşte 
yine bu ruhla Céline Dion’un “Parler à mon père” şarkısını dinleyerek başladım.   
 
İkincisi ise benim gözümden tadımlık Dr. Davis.  
Çocuk, genç kız, olgun bir kadın olmak üzere çeşitli evrelerimdeki Dr. Davis ve 
ekibi.  Son bölümde ise Aznavur’u aktaracağım.  
 
Dr. Davis kimdir sorusu; aktarılan yaşanmışlıklar, belgelerle tadımlık cevap 
bulacak diye düşünüyorum. Neden tadımlık dediğim ise makalemin sonlarındaki  
paragrafında anlaşılacak. 
 
Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi’nde (The Royal Botanic Garden) yazılmaya 
başlanan, 10  ciltlik “Flora of Turkey”in (sonra 11 oldu, ekler geldi),  seçilmiş ilk 
Türk botanikçisi (1961) olan babamın anlattıklarını Edinburgh’ta okul günlerim, 
saatlerim haricinde RBGE’nin bahçesinde masal gibi dinliyordum, gözlem 
yapıyordum. Sonra, büyüdükçe, olgunlaştıkça, aslında kimi masalların, gerçek 
olduğunu biliyordum. Onun içinde mümkün olduğunca yazdım, not aldım, arşiv 
yaptım.  
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Babam Prof. Dr. Faik Yaltırık’ın anlatımı ile Dr. Davis ve RBGE 
 
“Kuzey ülkelerinde “Meşe”, güney ülkelerinde “Defne” ile eşanlamlıdır: Zafer, 
şöhret ve ikbâl sembolüdür.”  ifadesinin bulunduğu “Türkiye Meşeleri Teşhis 
Kılavuzu”  kitabının  önsözünden:  
 
“Akademik kariyere ilk adım attığım yılın sonbaharında, bundan yirmi altı yıl önce 
1958 yılında, Orman Fakültesi Botanik Kürsüsü Herbaryumu’nda teşhis 
yapılamamış, Meşe örneklerinden yüzlercesini, kürsü başkanımızın isteği üzerine, 
Ankara’ya trenle giderek Fen Fakültesi, Botanik Enstitüsü direktörü merhum Prof. 
Dr. Hikmet Birand’a ulaştırdığımı ve kendisinin de götürdüğüm örnekleri 
enstitüdeki örneklerle birlikte İsrail’e, Yakın Doğu  Asya’nın Meşeleri üzerinde o 
yıllarda söz sahibi olan Prof. Dr. M. Zohary’e teşhis ettirmek üzere gönderdiğini, 
acı bir anı olarak anımsarım. Kuşkusuz aradan geçen çeyrek  yüzyıl esnasında, 
ülkemizin tüm kurumlarında olduğu gibi Ormancılık Örgütü ile Orman 
Fakültemizin bilim dallarında da küçümsenmeyecek gelişmeler kaydedilmiştir. Bu 
gelişmeler çerçevesinde Orman Botaniği alanında yararlı çalışmalar yapılmış ve bu 
arada orman ağaçlarımızın tanınması ve ülkemiz ormanlarındaki yayılışları 
konusunda bize önemli katkılar ve kolaylıklar sağlayan bir “Herbaryum” 
kurulmuştur (ISTO).  
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Yıllar sonra, Edinburgh Üniversitesi, Kraliyet Botanik Bahçesi Herbaryumu’nda 
hazırlanan 10 ciltlik Türkiye Florası (Flora of  Turkey and the East Aegean Islands) 
için Türkiye Meşeleri’nin revizyonunu yapmak şerefi bu kitabın yazarına nasip 
olmuştur.  Orman Genel Müdürlüğü’nün benden; ülkemizdeki meşe türlerinin 
uygulayıcılar tarafından tanınmasına yardımcı olmak amacı ile bir kitap hazırlama 
isteminde bulunması üzerine, yukarıda belirtilen çalışmalardan geniş ölçüde 
yararlanılmıştır.” Prof. Dr. Faik Yaltırık, İstanbul, Bahçeköy, Nisan 1984 
 
“Royal Botanic Garden’da Dr. Davis “Flora of Turkey”e başlamış. Edinburgh 
Üniversitesi’nde ders veriyor. Çok ünlü bir bahçedir. Ian Hedge, iyi ve yardımsever 
bir botanikçiydi. Asistan Mark Coode, Türkçe öğrenmeye meraklıydı. Bir Ermeni 
Bey, İstanbul’u, Türkiye’yi özlemle yâd ederdi;  “Hoş geldiniz. Sabah-ı şerifiniz 
hayırlar olsun.” derdi. Bazen de “Nerde o güzelim küfteler?” diye gülümserdi. 
Fazla işlenmemiş, derli toplu tür zenginliği vardı. Edinburgh’ta luplarla teşhis 
ediliyor. Ben, daha çok bütün odunsu bitkilerin teşhislerini yapıyorum. 
Türkiye’den toplanmış bitkiler ile bilgimi tazeliyor, bilgi topluyor ve 
zenginleştiriyordum. Dr. Davis, yol gösteriyordu, iki asistanla. İlk Türk 
botanikçiyim ve Edinburgh’ta da Türk yoktu, bildiğim kadarıyla.”  
 
“Benim Fransızcadan dönme İngilizcem, İskoç aksanı, bir İngiliz ve Pakistan’dan 
gelmiş bir botanikçi.  İskoç  şivesini  anlamak bir mesele  ama gayret  var, gençlik! 
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde  Lâtince öğrendim,  Perek’ten ders almıştım. Hep 
Fransızca okumuşum Kabataş’ta. İngilizce için Madam Matilt’ten ders almıştım.  
Şişli’de bir yerde. Elektrik Etüt’te Orhan Yamanlar “Lisanınızı da ilerletin.” 
demişti.” 
 
“Toplanmış bitkileri, dosyadan çıkartırsın, bakarsın, teşhis konulmamış, tanımaya 
çalışırsın, sorarsın, teşhis koyarsan, Lâtince adını yazarsın. Teşhis edenin ismi: F. 
Yaltırık. Kim bilir ne kadar ismim vardır!  Gitsem şimdi, saysam!.. Gitgide âşınâ 
oluyorsun, çok etiket görürsün.” 
 
Babam anlatmaya devam ediyor; “1961, 1962, 1964, 1970, 1974, 1978 yıllarında 7-8 
defa gittim, uzun kaldım. Anneni ve sizleri götürmeye çalıştım, görüşlerinizin 
artmasını istedim.  
 
“Önce, Mark Coode ve Dr. Peter (Hadland) Davis geldi. Türkiye’yi dolaştık,  sonra 
Edinburgh’a davet edildim. 1961’den itibaren hiç irtibatımız kesilmedi. Odunsu 
bitkileri teşhis ile başladım. Başlangıçta Herbarium’da çalıştım. Teşhisler doğru 
olunca, Davis’in asistanlarının olduğu odaya aldılar. Mark Coode, Ian Hedge, 
Jennifer… Dostlarımız oldu.  Çok iyiliklerini gördük.” 
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“1961’de trenle gittim, ilk. Dudley Avenue’de  ev buldum,  3.5 pound haftalık.  
Yan komşumuz  Anne ve Adam Thomson idi. Çok iyi insanlardı. Sonra Edinburgh’a 
çok  gidip geldim trenle, uçakla, mavi metalik 1303 WV arabamla.” 
 
“Bir Royal Botanic Garden olsun memleketimizde ve 300. Yılı kutlansın istemez 
miyim?” diye soruyorsun. İsterim tabiî!.. 1970’de kutlandı, Edinburgh’ta. Dünyanın 
sayılı botanik bahçesidir. Hakikaten muhteşem bir bahçe!  Günde yüzlerce kişi 
gelip, ziyâret eder. Bahçede, çok büyük açılır kapanır seralar, gölet ayrıca 
botanikle ilgili çalışmalar yapılır, bitkiler teşhis edilir, çelik dolaplara yerleştirilir. 
300. Yıl için davetiye mektubu geldi. Fakülteden alınan müsâade ile bu davete 
icâbet ettik. Annenle birlikte dostumuz Thomson’larda kaldık. Bahçeler gezildi. 
Çok kalabalıktı. Bütün Avrupa ülkelerinden botanikçiler geldi. Konuşmalar yapıldı. 
Direktör Fletcher, çok güzel bir tanıtım konuşması yaptı. Nasıl kurulduğunu dile 
getirdi. Çalışan botanikçilerin büyük özveriyle çalıştıklarını ve çok yardımcı 
olduklarını anlatarak, teşekkür etti. Türkiye’yi temsilen ben de konuşmamı 
yaptım.” 
 
“Dr. Davis’in “Türkiye Florası”nı yazması ile yarar sağladığını, Türkiye’den ilk defa 
katılma olanağı yakaladığım için çok şanslıyım, Türkiye adına şükran borçluyum.” 
dedim. Edinburgh Valisi’nin yemeğinde İngiliz protokol görevlisi, masaya vuruyor; 
“dong!”,  “Dr. and Mrs. Yaltırık, Turkey” diyerek içeriye takdim ediliyor. Çok şık bir 
salonda, herkesin yeri ayrılmış. Herkes oturduktan sonra Vali ile pembemsi şapka, 
krep şifondan elbisesiyle eşi geldiler. Unutulmaz bir zarâfet! Her gün bir yeri 
tanıttılar. Edinburgh Kalesi tabiî en başta… Şehrin dışına yakın tepede, Tavus 
kuşu Köşkü’nde muazzam bir yemek verdiler, teraslarda sohbet edildi. 
Otobüslerde herkesin yeri belli. Zengin bir açık büfe. Çok şık sunumlu, lezzetli 
bonfile, biftekler, hep eldivenli personel ile servis edildi. Bahçede dar bir yolla 
varılan köşkte, “Garden party”.  Meşhurdur zâten şık “Bahçe partisi” davetleri. 
Tavus kuşları çok güzeldi.  Ağaçlıklar arasında köşk. Bir yanı düz, bir yanı yamaç, 
ateş böcekleri parlaklığı arasından bahçeye giriliyor, tavus kuşları tüm vakûr 
hâliyle davetlileri karşılıyor… Her gün akşamüstü, aynı filmlerde görüldüğü gibi 
çadırlar kurulmuş, çaylar, kahveler, bisküvi, viski… “5 o’clok tea”;  İngilizlerin 
meşhur, şık beş çayları! Başka bir gün, “Tattoo” ya çıkarttılar, seremoni izledik. 80 
pound verdiler, yarısını hocama getirdim verdim, bana bu imkânı sağladığı için.” 
Prof. Dr. Faik Yaltırık, 2011 
 
“Türk Bitki Sistematikçileri’nin, özellikle yeni yetişen botanikçi kuşağın bilmesini 
istediğim bir konuyu burada müsaadenizle değinmek istiyorum: Bilindiği gibi Prof. 
Dr. P.H. Davis, Flora of Turkey’in I. cildinde, İsviçreli botanikçi Edmond Boissier’in 
klâsik bölgeler taksimatını kullanmıştır. Ben II. cilt için Tilia, Acer, Rhamnus, 
Frangula, Pistacia, Ilex cinslerinin revizyon çalışmasını yapmıştım, henüz baskıya 
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girmemişti. I. ciltteki Boissier’in coğrafi bölgeler taksimatını kullanmak, bir Türk 
botanikçisi olarak bana ters gelmişti. Kendisine iki defa mektup yazmıştım. 
Üçüncü son mektubumda bu taksimat kaldığı sürece, revizyon çalışmalarına 
devam etmeyeceğimi belirtmiştim. O yıl Dr. Davis bitki toplamak için Türkiye’ye 
gelmişti, bir kere de yüz yüze görüştük. Edinburgh’a döndüğünde II. cilt matbaaya 
verilmiş olmasına rağmen, tüm revizyon çalışmalarından eski taksimat çıkartıldı  
ve bilinen “Ülkemizin Coğrafi Bölgeler Taksimatı” monte edildi.  
 
Genç Türk botanikçileri bu olayı bilmez. O günkü sıkıntılı günlerimi bir kere daha 
siz dostlarıma hatırlatmak istedim. Yaptıklarımız geride kaldı. Çok güzel anılarımla 
yaşıyorum.” Prof. Dr. Faik Yaltırık. (07.02.1997 tarihinde Prof. Dr. Tuna Ekim’in 
“Türk Bitki Sistematikçileri meslektaşlarının hislerine tercüman olarak” kaleme 
aldığı yazıya “tam anlamıyla kadirşinaslık örneğidir” diyerek yazdığı mektuptan 
bir paragraf.) 
 
Meslektaşlarının Gözünden Prof. Dr. Faik Yaltırık ve “Flora of Turkey” 
 
“Faik Yaltırık’ın 1961 yılında İngiltere’ye ilk gittiğinde fakültede okuduğu derslerin 
ve o derslerden aldığı notların transkripsiyonu gerekmiş. Dekanlıktan sağladım. O 
kadar kolay oldu ki İngilizce bu bilgileri yazmak; tüm notlar “excellent”. 
“Excellent” kelimesini de ben o zaman öğrendim. İngilizcem yoktu. Ama iki tane 
de “good” yazılı idi. O da iyi demekmiş. Fakültemizin İstanbul Üniversitesi’ne 
bağlandıktan sonra, 1948’den bu yana ondan daha üstün notlara sahip olmuş 
hiçbir mezunu yoktur.” Prof. Dr. Burhan Aytuğ sempozyum konuşma metninden, 
“Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu” 21-23 Eylül 1998 
 
“Biraz evvel Çok Değerli Meslektaşımız, Ağabeyimiz, Hocamız Prof. Dr. Faik 
Yaltırık'ın vefat ettiği haberini aldım. Son derecede  üzüldüğümü ayrıca 
belirtmeme gerek yok ama gene de belirtmeden edemeyeceğim. Faik Hoca, 
birlikte çalıştığımız zaman içinde hepimizin saygısını, sevgisini kazanmış nâdir 
“Hoca”lardan birisi idi. Daha evvelce çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi ormancı 
olmasına rağmen biz onu bir botanikçi gibi görür, kendi hocalarımıza 
gösterdiğimiz sevgi ve saygıyı ona da gösterirdik. Yaptığı toplamalar  ve 
Edinburgh’ta yazılan Floramıza hazırladığı cinsler ile Floramıza yaptığı katkılar 
 “Unutulmaz Bilimsel Çalışmaları”dır. Flora için hazırladığı özellikle Meşe ve 
Akçaağaç cinsleri ile ilgili çalışmaları uzun yıllar unutulmayacak çalışmalar olarak 
daima hatırlanacaktır. Bilimsel erki yanında rahmetli Yaltırık, insan olarak da saygı 
ve sevgiyi hak eden nâdir insanlardan birisi idi. Benim zamanımın akademisyen 
floristik botanikçilerin çoğunun doçentlik sınavımıza da jüri üyesi olarak girmiş ve 
hepimize yaptığı olumlu eleştirilerle ilerideki akademik hayat ve çalışmalarımız için 
yol göstermiştir. Ayrıca yaptığımız sohbetler sırasında verdiği derslerle ve 
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söylemleri ile bizim hayat çizgimizde de önemli işâretler koymuş bir 
Hocamızdı. Hepimizin başı  sağ olsun. Kendisine Allah’tan rahmet dilerken 
Saygıdeğer eşi Güler Hanım başta olmak üzere  ailesine en derin üzüntülerimi ve 
taziyetlerimi sunar,  sabırlar dilerim. Mekânı cennet olsun.” Tuna Ekim 
 
“Sayın Yaltırık ailesi ve değerli meslektaşlarımız, Prof. Dr. Faik Yaltırık,  ülkemizde 
sistematik botanik bilimine emek vermiş değerli hocalarımızdan biridir. 
Edinburgh'ta birlikte çalıştıkları I. Hedge ve J. Lamond'un hocamızla ilgili değerli 
anıları, arâzi çalışmalarımızda pek çok ormancının hoca ile ilgili övücü sözleri ve 
bizlerin kişisel deneyimleri hep aynı konuya işâret  etmektedir; Faik hoca iyi bir 
insan, iyi bir bilim insanı ve eğitimcidir. Faik hocamızı rahmet ve saygı ile anıyor, 
ailesi ve bilim camîasına başsağlığı diliyoruz.” Ali A. Dönmez, Hacettepe 
Üniversitesi 
 
“Rahmetli hocayı ilk kez İstanbul Süleymaniye'de,  sistematik botanik  Doçentlik 
sınavında  jüri üyesi olarak  tanımıştım. Babacan tavırları ile adayları rahatlatırdı. 
Diğer jüri üyeleri H. Demiriz, Betül Tutel, Hayrettin Kayacık ve Saffet Baydar  idi. 
Tek hayatta kalan herhâlde Saffet hoca olmalı.  Allah hepsine rahmet etsin. Son 
kaybımız Faik hocanın yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dilerim. 
“Sonraki yıllarda  Edinburgh'taki Güney Batı Asya toplantısında H. Demiriz ile 
beraber  karşılaşmıştık. Daha sonra da  İzmir'deki bir sempozyumda, Spil  Dağı 
gezisinde  yakından tanımıştım.  Gençlere devamlı çevresindekiler hakkında 
bilgiler verirdi. Allah taksiratlarını affetsin, mekânı cennet olsun.” Sadık Erik, 
Hacettepe Üniversitesi       
 
“I was saddened to learn that Faik was no longer with us.  But he had had a good 
long and productive life. He first came to RBGE way back in the early 1960s and 
was a friend and colleague from then on.  We enjoyed writing together 
the Quercus account for the Flora.   I remember a lot of students gathered around 
him  during one of  the Turkish PLOSWA excursions and listening with interest to 
what he was explaining.  I guess that he was an inspirational teacher. The last 
time I saw him was when I think you organised a get-together of  some of us in 
Istanbul. In his later years he seems to have withdrawn from the botanical world. 
He will always be remembered as a good man with a sense of humour. Please pass 
on my sympathy to Güler and his children. Best wishes,” Ian  Hedge  
 
“1991 yılının Ağustos ayında, Akdeniz Bölgesi’nde Çığlıkara Ormanları’nda 
araştırma gezisinde idik; 28 Ağustos 1991 günü akşam bir bitki konusunda 
gruptaki dostlarımın büyük bölümü ile fikir ayrılığına düşmüştüm, yemekten 
sonra sohbet ederken bu konuyu Faik Hoca’ya sordum. Faik Hoca benim 
düşündüğüm gibi düşündüğünü söyledi. Ardından Prof. Dr. Zohary ile ilgili 
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İngiltere'de başından geçen bir konuyu anlattı. Konu da şu; “Meşe hakkında o 
yıllarda yıldızı parlamış bir bilim adamı olan Zohary’nin çalıştığı Edinburgh Kraliyet 
Botanik Bahçesi’nden bir heyet kendisini davet ederek, Prof. Dr. Zohary’nin 
isimlendirdiği meşe herbaryum örneklerinin  etiketlerini kapatarak,  Faik Hoca'nın 
önüne koyarlar. “Bunları isimlendir.” derler. Faik Hoca, bu işlemi yapar ve heyete 
teslim eder. Heyet, Prof. Zohary'nin üzerini kapatmış olduğu örtüyü kaldırır, 
bakarlar. İsimler;  Zohary Hoca’nın verdiği isimle,  Faik Hoca’nın verdiği isim 
örtüşürse  aynı tarafa, örtüşmez ise başka tarafa koyarlar. İşlem sonunda 
yaptıkları değerlendirme şudur; “Zohary‘e teşekkür edip, yollarına Faik Hoca ile 
(yaptığı isabetli değerlendirmelerden dolayı kutlayarak) devam ederler.”  Ahmet 
İnan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, 2015 
 
I was so very sorry to hear from Adil that you have lost your Faik. I remember so 
well when he first came to Edinburgh; he taught me some easy Turkish, and we 
became good friends. Then he came back with you all, and found the flat in Eildon 
Street, all by himself, by ignoring our advice and asking the little shop that used 
to be on the corner. I have such good memories of travelling with him in Turkey, 
collecting plants for the Flora. We used to encourage Professor Davis to have a 
glass or two of Raki in the evening; we would then all go to a barber's shop for a 
shave and get Prof. Davis to read the local newspaper aloud; he did not 
understand a word of what he was reading, but the result was much enjoyed by 
everyone else! Lots of  laughter everywhere. There is a sad gap in life now that he 
has gone; it was wonderful to meet him again in Adil's  Garden for the conference 
there a few years ago. With my best wishes for you all, and all my sympathy for 
your loss. Best wishes, Mark Coode, 4.8.2016 
 
Dear Rengigul, I am so pleased you have been able to record your father's 
memories, and hope you succeed in publishing them - perhaps with his memories 
of his old boss Prof Kayacik [?correct - Hayrettin Kayacik} who was very kind and 
helpful to us in the 1960s - and perhaps some memories of  Husnu Demiriz also. I 
never knew the Baytops, though met him once. I forgot to mention that once Faik 
invited me to the beach on the Sea of Marmara, somewhere near Silivki perhaps, 
for a family picnic with you all - and I think one of your grandmothers was with us 
too! I think Faik told me he was born in Urfa, while your mother was from 
Afyonkarahisar - is that right? Your family history will make a fascinating story.  
And I enjoyed your Oak tree 'nymph' or 'dryad' as the ancients used to call them! 
You obviously have a great 'interior life'. With very best wishes for your writing 
up the diaries and memories. Yours ever, Mark  
                                                                 
Baba dostu Mark Coode, ifadeleri ile beni ihyâ etti. “Nymph”: Su Perisi. 
“Dryad”: Orman Perisi. 
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Dr. Davis Benim Gözlerimden Nasıldı? 
 
Dr. Davis dendiğinde tabiî ki aklıma Edinburgh, İskoçya gelir. Zarif bir insandı. 
Fazla konuşmayan ya da yerinde konuşan. Sevgisini gözlerindeki pırıltıdan 
anlardınız, gözlüklerinin ardından.  
 
En sevdiğim yerlerden biri idi Royal Botanic Garden ve seraları. Seranın 
kokusu... Bitkiler... Sıcacık bir yer. Babam bana sanırım narin olduğum için hayli 
korumalı ortamda büyüttüğünden “sera çocuğu” der.  Edinburgh ve sonrasında 
yaşadığımız Londra’da sınıf arkadaşlarım, öğretmenlerim bana Rosemary 
dediler ama babamın İskoç, İngiliz dost ve arkadaşları, camiası bana hep 
Rengigül diye hitap ettiler.  
 
Babama gönderdikleri mektup, kart, yılbaşı tebriği mektuplarında (hayli uzun 
olur İngiliz adetinde, tüm yılı anlatır.)  babama “Dear Faik” bazen de “Faik Bey” 
diye hitap ettiler. Bilim dünyası bir yerde araştırma yapıyorsa orayı seviyor, 
benimsiyor, isimlerini de öğreniyor. Bilimsel çalışmalarda kendi ekiplerine 
seçtikleri akademisyenleri milliyeti, dili ve dinine göre ayrıştırmıyorlar. “O, 
ekibin bir parçası” ve “Bu projeye onun katkısı önemli” diye bakıyorlar. Bu 
bakımdan uluslararası bilimsel projelerin “humanities” önemini çok 
önemsiyorum. Aileleri de ailemizden oluyor. Meslektaş, iyi arkadaş, aile dostu... 
Bunlar önemli kavramlar. Tabiî bu hemen bir günde olmuyor. Önce 
deneniyorsunuz ve güven kazanıyorsunuz. Babam ve ailesi güvenlerini, 
sevgilerini, saygılarını kazanmıştı. Ekibin başı ve editörü Dr. Davis başta olmak 
üzere. Bunun kanıtını da makaleme eklediğim belgelerde görebiliriz.  
 
Dr. Davis ve ekibinin evlerinde de ağırlandık. Onlar da bizim evlerimizde 
ağırlandı. 1961 yılından babam vefat edinceye kadar dostluk sürdü. Yazılardan 
da anlaşıldığı gibi. Her mesleğin kendine has terminolojisi, esprisi, benzetmeleri 
oluyor. Bunlara şahit olmak güzeldi. Bir espri yaparken botanik konusuna atıf 
beni daima tebessüm ettirmiştir. Kendi aralarında gülüşmeleri hoşuma gitmiştir.  
 
Dr. Davis ve ekibi dendiğinde tabiî ki babamla ülkemizi konuları gereği 
neredeyse karış karış dolaşmaları, yöresel yemeklerin tadımı, bazı Türkçe 
kelimeler, teşhisler gibi nice detay aklıma gelir. Ülkeler arasındaki kültürel fark 
ve zenginlikler...   
 
Dr. Davis, Edinburgh’ta tipik bir İskoç evinde yaşardı. Salonu büyük bir cam ile iç 
bahçeye açılırdı. Tipik bir koltuğu vardı, minderli. Klasik müzik dinlerdi. Gerek 
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salonunda gerek üst kattaki koridorlardaki duvarlarda kıymetli, kendi zevkini 
yansıtan tablolar vardı. Ama Dr. Davis dendiğinde botanik tutkusunun yanında 
kediler bence en hoşlandığı varlıklardı. Salonda oturup çay ya da kahvelerimizi 
yudumlarken her bir kedisini anlatışındaki mutluluğu gözlerim bir video olsaydı 
da şimdi seyredebilseydik.  
 
Bu anım Edinburgh’taki çocukluk, Londra’dan tatillerimizde gittiğimiz genç 
kızlık anım ile örtüşür ancak daha sonraki 1978-79 uzun yaz dönemimizi kapsar. 
Babamın Wolksvagen ile neredeyse tüm Avrupa’yı molalarla kat ederek Londra 
Kew Garden’dan sonra Edinburgh ziyaretimizdir. Bu ziyaretimizde kadim 
dostlarımız Anne ve Adam’ın (Thomson) Dudley Avenue’deki evlerinde 
kalmıştık. 1961 yılından beri Edinburgh’taki Dr. Davis ve ekibi haricinde 
komşularımız da dostlarımız oldular. Birbirimizi ülkelerimizde ziyaret ettik, 
evlerimizi birbirimize açtık. Hatta öyle ki Amerikalı botanikçi Sally Taylor ile 
Anne ve Adam bizim Levent’teki evimizde tanışıp çok iyi dost oldular. 
Birbirlerini ziyaret ettiler.  
 
Uzunca bir parantez bilgiden sonra döneyim Dr. Davis ve kedilerine:  
Salondan bahçeye açılan kocaman camdan bahçedeki birçok güzel kedi insana 
mutluluk veriyordu. İçerideki koltuğun üzerindeki tüylerden de bazılarının 
içeride yaşadıkları belli idi tabiî. Dr. Davis annemin tüye alerjisi olduğunu ve 
sürekli hapşırdığını bildiği için annemi hiç kedi oturmamış bir koltukta 
başköşede ağırladı.  
 
Aslında annem de kedilerle büyümüştü ve çok severdi ama bazen alerjisi tutardı 
ve ardı ardına bitmeyen hapşırığı olurdu. Babam da kedileri pek severdi. Gerçi 
doğadaki her paydaşımızı severiz ama kimi ile evlerimizde yaşarız, bunlardan en 
yaygını da tatlı, sevimli kediler.  
 
Dr. Davis ve “Flora of Turkey” arşivim RE Books Arts Yayınevi Rengigül Ural 
Kitaplığı’nda geleceğe aktarılmak üzere kayıtlı. Bu külliyat babamın çekmiş 
olduğu dialar, fotoğraflar, yazılar, belgeler, mektuplar, kartvizitler, amblemli 
basılı materyaller, dosyalar olmak üzere hayli kıymetli ve hacimli yer 
tutmaktadır. Düzenlemelerim bittiğinde bilim, edebiyat, sanat kültür ve 
fotoğraf tarihi araştırmaları yapan akademik insanlara çalışmalarında destek 
olmayı düşünüyorum.  
 
1857 yılında Osmanlı Dönemi kurulan orman mektebini, babamın dedesi Tayyıp 
Ural’ın bu mektepten orman mühendis muavini olarak sertifika alması ile ülke 
ormanlarında Osmanlı ve ilk Cumhuriyet yıllarında atı ile hizmet vermesini ve 
topraklarımızın verimini düşünecek olursam; 1961 yılında babamın Edinburgh’ta 
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Dr. Davis’in “Flora of Turkey”deki ekibe dahil edilmesi bir şanstır ancak 
ülkemizde yazılamaz mıydı sorusunu da kendi kendime sormadan edemiyorum.  
 
Dr. Davis ile ilgili bu makaleye girebilecek tadımlık dokümanları iliştirmeden 
önce Prof. Dr. Tuna Ekim’in “Türkiye Florası Yazılırken” makalesini (pdf, Kebikeç 
18, 2004) tekrar okudum. Arşivimdeki bu belgede Tuna Ağabey’in babamla ilgili 
paragrafı da mevcut. Kısaca aktarmak isterim:  
 
“Flora yazımına katkıda bulunan meslektaşlarımız arasında 3’ünden özellikle 
bahsetmek gerekir. Bunlardan birisi halen emekliliğin sefasını süren Faik 
Yaltırık’dır. Yaltırık halen E’yi en çok ziyaret eden Türk botanikçisi unvanına 
sahiptir. Sanırım ilki 1960 yılında olmak üzere 6 belki 7 defa Edinburgh’a 
gitmiştir. Hem de her seferinde değerli eşi ile birlikte. Kendisi ve eşi sıcakkanlı 
ve sosyal yapıları da çok kuvvetli oldukları için ülkemizi iyi temsil etmişler ve bir 
sürü dost kazanmışlar orada.”,  
“Faik Hoca’nın dediği gibi gelecekte, gençler (sistemetikçiler tabiî) hakikaten o 
kişiye minnettar olacaktır. Bir gün, bizden sonraki jenerasyon ulusal 
herbaryumumuzu kurar ve Huber-Morath’ınki ile birlikte, gene eş örnekleri E 
herbaryumunun altında bir depoda, Türkiye millî herbaryumun kurulmasını 
bekleyen Davis’in tam koleksiyonunu da ülkemize getirmeyi başarırsa hem 
ülkemiz hem de kendilerinden sonraki jenerasyon için paha biçilmez bir iş 
yapmış olurlar.”  
 
Tuna ağabeyden başka RBGE’ye gelenleri sıralayacak olursam kimleri yazarım 
diye düşündüm. İlk gittiğimiz yıllarda babamın hocası (beni kızı olarak seven, 
nikah şahidim) Prof. Dr. Hayrettin Kayacık. Fotoğraflarımız da var tıpkı Prof. Dr. 
Hüsnü Demiriz Amca gibi. Hüsnü Amca, eşi Ümran Teyze ve  oğlu Mete (Prof. 
Dr.) de gelmişlerdi. Hatta Mete, o gün bugündür bana Rosemary der.  
 
“Sevgili Rosemary,  
“Bu adı sana Edinburgh'ta Rengigül'ün tercümesi olarak takmışlardı.  
Yazını dün gece odama geldiğimde bir çırpıda okudum. Okurken üslubunun 
inceliğine hayran kaldım. Kalemine bayıldım. Sara Hanım ile tek hâtıram babamın 
40. doğum gününden: 4.12.1963, ben 11 yaşındayım. Sara Hanım bana sordu: 
"Baban çok mu çalışıyor?" diye. Cevap: "Hayır, eve gelince uyuyor." Sara Hanım ve 
diğer kulak misafirleri çok gülmüşlerdi bu cevaba. Babam çok üzülmüştü 
 tabiatıyla. Aslında son derece titizlikle çalışan, çok çalışkan ve iyi bir 
araştırmacıydı. Her akşam eve geldiğinde hemen yemeğe oturulur, arkasından 
babam salondaki kanepede bir müddet kestirir, sonra geç saatlere kadar çalışır 
(gece bire ikiye kadar) sabah da çok erken kalkıp, çalışmaya  devam ederdi.” Prof. 
Dr. Mete Demiriz 
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“Sevgili Rosemary,  
Sanki bütün bu anlattıklarını beyninin bir yerine video gibi çekmişsin zamânında. 
Şimdi seyredip anlatıyorsun. Evet. Bir Märklin trenim vardı. Hâlâ duruyor. Dağlar, 
tüneller, köprüler  filan yapardım. Ne de olsa bir Demiriz'im.”  
 
British Council’in lokalinde pek güzel anılarımız var. Tabiî İstanbul’da 
Gümüşsuyu, Caddebostan’da da... Hüsnü Amca ve babamın düzenlediği ve tez 
(üniversite bitirme raporu) konularımdan biri olan “International Symposium on 
the Problems of Balkan Flora and Vegetation” simpozyumunda botanik 
konusunun turizme yansımasını işlemiştim.  
 
Dr. Davis’in (wikipedia) özgeçmişinde de yazar bu simpozyum:  
Peter Hadland Davis (18 Haziran 1918 - 5 Mart 1992) Türkiye florası otoritesi 
İngiliz botanikçi. Bitki bilim mahlası P.H.Davis'tir. Davis, 18 Haziran 1918'de 
Weston-super-Mare'de doğdu. Başlangıçta Burnham-on-Sea'de eğitim gördü ve 
ardından Bradfield College'da ve daha sonra Maiden Erlegh'de eğitimine devam 
etti.  
 
1937'de Ingwersen'in East Grinstead'deki Alpine Plant Nursery adlı kurumunda 
eğitime ve botanik ile ilgilenmeye başladı. 1938'de kendi inisiyatifiyle amatör 
olarak da olsa ilk botanik gezisine çıktı. Orta Doğu ve Türkiye'yi ziyaret etti; 
ancak II. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle 1939'da orduya çağrıldı ve asker 
olarak 1945'e kadar görev yaptı. Ordudaki son iki yılını Kahire'de geçirdi. Terhis 
edildikten hemen sonra Davis, Edinburgh Üniversitesi’nde  botanik öğrenimi 
için İskoçya'ya taşındı.  
 
1950'de, daha sonra Flora of Turkey and the East Aegean Islands adlı esere 
dönüşecek olan araştırma projesine başladı. 1952'de Taxonomy of Middle East 
Flora adlı tezi ile doktorasını aldı. 1950'lerde Davis, Kuzey Irak, Rusya ve Orta 
Doğu'da çok sayıda bitki örneği topladı. 1959'da Kuzey Irak'a yaptığı keşif gezisi 
nedeniyle Kraliyet Coğrafya Derneği'nin Cuthbert Peek Ödülü'ne layık 
görüldü.1955'te, William Wright Smith, Alexander Nelson, John Anthony ve 
Brian Burtt'ın önerileri ile Edinburgh Kraliyet Cemiyeti'ne üye seçildi.  
 
1961'den itibaren 1985'te tamamlanacak olan Flora of Turkey üzerine yoğun 
biçimde çalıştı. 1963'te "Contributions to the flora of Turkey" adlı tezi ile 
Edinburg Üniversitesinden D.Sc. ünvanı aldı.  
 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_floras%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Botanik%C3%A7i
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Do%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kahire
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sko%C3%A7ya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kraliyet_Co%C4%9Frafya_Derne%C4%9Fi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuthbert_Peek_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC&action=edit&redlink=1
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“Flora Europaea” projesinde Türkiye danışmanı olarak hizmet vermek üzere 
davet edildi. International Symposium on the Problems of Balkan Flora and 
Vegetation sempozyumunda, sempozyum madalyası ile ödüllendirildi ve bilim 
alanındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
onurlandırıldı. Daha sonra Londra Linne Derneği'nin altın madalyasını aldı. 
1980'lerde bitki taksonomisine yaptığı katkılardan dolayı Edinburgh Kraliyet 
Cemiyeti'nin Neill Madalyası ile ödüllendirildi.  

5 Mart 1992'de Edinburgh'da öldü. Vasiyeti gereğince mirası, öğrencilere 
yurtdışında biyolojik saha çalışması yapmalarında yardımcı olmak için Davis 
Expedition Fund'a bırakıldı. Biarum davisii, Symphytum davisii, Atriplex davisii, 
Vicia davisii, Fritillaria davisii,  Digitalis davisiana, Papaver davisii ve Alopecurus 
davissii onuruna adlandırılmıştır. Eserleri: “Flora of Turkey and the East Aegean 
Islands”, Edinburgh University Press. (on cilt), “Principles of Angiosperm 
Taxonomy”, Oliver & Boyd. 1963., “The Identification of Flowering Plant 
Families: Including a Key to Those Cultivated in North Temperate Regions”, 
Cambridge University Press. 1989., “Plant life of South-West Asia”, 1971. 

 
Royal Botanic Garden’ın 300. Kuruluş Yılı 
 
Babam da Royal Botanic Garden’ın 300. Kuruluş Yılı’nı pdf olarak yazmış. Yine 
orijinali arşivimde. “Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi’nin Kuruluşunun 300. 
Yılından İzlenimler (1670-1970)”’de konunun önemini detaylarıyla aktarmış. 
“Batının büyük kentleri, opera ve tiyatro binaları, müzeler, kütüphaneler, 
hayvanat ve botanik bahçeleri, arboretumlar, herbaryumlar gibi insanları ruhen 
ve fikren geliştiren, olgunlaştıran, canlı varlıklara karşı ilgi ve sevgiyi artıran 
kuruluşlara sahip olmakla ün yaparlar ve bu kentlerde yaşayanlar da haklı olarak 
bunların varlığı ve eskiliği ile övünürler. (Yaltırık, 1969)  
 
Denebilir ki kente “büyüklük” damgasını vuran nüfusun yoğunluğu değil, büyük 
sanatkârların, düşünürlerin ve yetkin idarecilerin ona kazandırdığı, idamesi fikri 
ve maddi zenginlik isteyen kuruluş ve yapıtlarıdır. İskoçya’nın sanat ve kültür 
merkezi sayılan Edinburgh şehri, yukarıda sayılan olanaklara fazlasıyla sahip, 
mutlu şehirlerden biridir.  
 
Bu şehrin sakinleri 1-7 Haziran 1970 tarihleri arasında, Oxford (1621) dan sonra 
İngiltere’nin en eski botanik bahçesine sahip olmanın gururu içerisinde, 
kuruluşunun (1670) 300. Yılını büyük ve muhteşem bir törenle kutladı. 
Edinburgh’un günlük gazetelerinden Evening News (30 Mayıs 1970) “Within the 
City, a Wonderful Heaven” (Şehir içinde Cennet) başlığı altında bir sayfayı 
kaplayan yazı ve resimlerle halkın hissiyatına tercüman olmuştur.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Londra_Linne_Derne%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksonomi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Edinburgh
https://archive.org/details/principlesofangi0000davi
https://archive.org/details/principlesofangi0000davi
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Avrupa’nın eski botanik bahçelerinin çoğunda olduğu gibi, Edinburgh Kraliyet 
Botanik Bahçesi de “tıbbi bitkiler” yetiştirmek gayesiyle kurulmuştur. 1670 
yılında Edinburgh Üniversitesi’nde iki tıp profesörü olan Dr. Robert Sibbal ve 
arkadaşı Dr. Andrew Balfour şehrin Holyrood denen semtinde 40 x 40 ayaklık 
avuç içi kadar küçük bir arazi parçası üzerinde tıbbi bitkiler yetiştirmeye 
başlamışlar ve böylece hiçbir şeyden habersiz, bugünkü muhteşem bahçenin 
temelleri atmışlardır. “ diye başlayan makale hayli uzun.  
 
Şöyle devam ediyor:  
“Bahçeye doğu ve batıdan iki büyük kapı ile girilmektedir. Bahçenin ortasında, 
yüksekçe bir sırt üzerinde yer alan, modern resimlerin sergilendiği “Modern 
Sanat Galerisi” ziyaretçilere ayrı bir meşgale ve cazibe olmakta, galerinin 
yakınındaki kafeteryada yorgunluklarını gidermektedirler. 1969 yılındaki 
istatistiğe göre, bahçeyi bir yılda 436.000 kişi ziyaret etmiş bulunmaktadır. 
(Evening News 1970)  
 
Bugün Türkiye Florası (Flora of Turkey)in içerisinde hazırlandığı, bir bakıma Türk 
botanikçilerinin “Mekke”si sayılan Edinburgh Herbaryumu, Türkiye bitkileri 
bakımından, dünyanın en zengin koleksiyonuna sahiptir. Kesin bir rakam 
vermek mümkün değilse de koleksiyonun 80-100 bin örnek üzerinde olduğu 
tahmin edilebilir. Bugün Türkiye’nin bütün herbaryumlarındaki örneklerin 
toplam mevcudu bu miktarın altındadır. (Demiriz, 1969) 
 
Edinburgh Herbaryumu’nda çalışan ilk Türk botanikçisi olmak şansı ve 
bahtiyarlığına eriştiğim 1961 yılında, herbaryum küçük bir taş bina ile bahçenin 
içerisine serpiştirilmiş tahta barakalardan ibaretti. Bugün zihinlerde hatırası 
kalan “Turkish Hut” (Türk Kulübesi), içerisinde Türkiye’nin odunsu cinsleri 
üzerinde taksonomik çalışmalar yaptığım tahta barakalardan birine verilen addı. 
Bu barakaların yetersizliği anlaşılmış olacak ki, 1964 yılında Kraliçe Elizabeth II 
tarafından muhteşem bir törenle açılan bugünkü yeni herbaryum binası üç katlı 
olup, birinci kat kütüphane olarak ayrılmıştır.  
 
Kutlama töreni, 1 Haziran 1970 Pazartesi günü, Kraliyet Botanik Bahçesi’nin 
tören için özel olarak yeniden düzenlenmiş konferans salonunda, dünyanın dört 
bir tarafından davet edilmiş botanikçilerin ve eşlerinin huzurunda Edinburgh 
Kenti Belediye Başkanı (Lord Provost) James W. McKay’in açış konuşmasıyla 
başladı. Bunu Kraliyet Botanik Bahçesi Müdürü Dr. H. R. Fletcher’in esprili 
konuşması izledi; bahçenin tarihçesini ve gelişimini anlattı.  
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1964 yılında Edinburgh’ta düzenlenmiş olan X. Milletlerarası Botanik 
Kongresi’nden sonra bu kadar çok sayıdaki botanikçi ve tabiatseveri bir kere 
daha bir arada görmek, yeni simalarla tanışmak, eskilerle yeniden buluşup 
görüşmek, tartışmak törenin diğer bir ilginç yanını teşkil ediyordu.”  
 
3 Haziran Çarşamba günü Dr. P. H. Davis “Anadolu florası ve endemizm” 
konusunda tebliğ vermiş. Oturum başkanı: I.C. Hedge. 4 Haziran’da Dr. P.H. 
Davis oturum başkanlığı yapmış. 5 Haziran’da Prof. D. Zohary “Güneybatı Asya 
hububatının (Buğday, arpa, yulaf) orijinali” tebliğini vermiş. 6 Haziran Cumartesi 
günü Doç. Dr. Faik Yaltırık  “Türk ormancılığının genel görünüşü, orman koruma 
problemleri ve milli parklar” konusunda tebliğ vermiş. Başka bilim adamları da 
tebliğ vermiş tabii. Babam şöyle devam ediyor: 
 
“Dünyanın en zengin flora ve vejetasyon merkezlerinden birisi sayılan 
Türkiye’mizde henüz bugüne kadar batılı anlamda bakımlı, teşkilatlı modern bir 
botanik bahçesine sahip olmamamızın acı gerçeğini ve üzüntüsünü 300. 
Kutlama yılı vesilesiyle bir kere daha derinden duydum ve itiraf etmek gerekirse, 
batının bu alandaki sabırlı çalışmasını kıskandım.  
 
Bugünkü fonksiyonu sadece çelenk, buket ve sepet hazırlama ve biraz belirli bir 
alanı yeşil örtü ile kaplanmaktan öteye gidemeyen tarihi Yıldız Parkı’nı, bir  araya 
gelerek kuracağımız bir organizasyon ile dünyanın gözbebeği, memleketimizin 
kültür ve sanat şehri İstanbul’a yaraşır bir “Botanik Bahçesi” olarak 
kazandırmak imkânımız dahilinde değil midir? Belki bu istek daha önce de bir 
fikir olarak ortaya atılmış ve gerçekleştirilememiş olabilir. Bugünkü Türk 
botanikçileri ve tabiatseverleri olarak düne nazaran sayı ve kalite olarak 
ilerdeyiz; bir botanik bahçesi kurabilecek güçteyiz.  
 
“Güneybatı Asya’nın Bitki Hayatı” konulu simpozyum vesilesiyle Dr. Fletcher’in 
bana “Bu konuda ikinci simpozyumu artık İstanbul’da düzenlersiniz.” iltifatına 
olumlu cevap verebilmeyi çok isterdim. Soruyu “olabilir” diye savuşturdum. 
 
Yıldız Parkı, botanik bahçesi olarak ciddi bir şekilde ele alınır, içinde herbaryum, 
taksonomik kütüphane, seralar, demonstrasyon bahçeleri, taş bahçeleri v.s. 
ihtiva edecek hale getirilirse, Yakındoğu’da, bütün botanikçilerin ve 
tabiatseverlerin dikkatini üzerine çekecek, en muteber bir bilim merkezi 
olacağına inancımız büyüktür. Böylece Dr. Fletcher’in isteğinden daha ileri bir 
adım atmış oluruz. “ Faik Yaltırık, Türk Biyoloji Dergisi 20. Yılı 
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Başkaca daha sonraki yıllarda RBGE’ta “Flora of Turkey” ekibinde yer almış ya 
da kendi konularında etüt etmiş bilim adamlarımız vardır. Yine aklıma geliveren 
Prof. Dr. Adil Güner Ağabey, Prof. Dr. Neriman Özhatay Abla, Prof. Dr. Necmi 
Aksoy. Hafızam beni yanıltmasın diye incelediğimde şöyle bir detay karşıma 
çıktı:  
 
“Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. P. H. Davis’in anıtsal eseri Türkiye ve Doğu 
Ege Adaları Florası’nın 2001 yılında Edinburgh University Press tarafından 
basılan 2. eki (Vol.11)’nin dört editoründen biridir. Diğer editorler: Prof.Dr.  Adil 
Güner, Prof.Dr.Tuna Ekim ve Prof.Dr. Neriman Özhatay.” KHCB 
 
Tuna Ekim Ağabey’in yukarıdaki bahsettiğim makalesinde bu konudan şöyle 
bahseder:  
“Bilindiği gibi Davis ülkemizde 1938-1982 yılları arasında 12 floristik gezi yapmış 
ve bu gezilerden 1950-60 yılları arasında gerçekleştirilen 3’üne 4 Türk 
botanikçisi; 1949’da Kamil Bilger (sonra Karamanoğlu) ve Ahmet Atilla, 1954’de 
Rıza Çelik ve 1960’da ise Faik Yaltırık kendisine eşlik etmişlerdir. 1982’de British 
Council’den elde ettiğim bir burs ile tekrar İskoçya’ya gitme şansı yakaladım. 
Şubat ayı sonlarında E’ye ulaştığımda bahçe ve herbaryumun Türk 
botanikçilerinin istilasına uğradığını fark ettim. Davis’in yanında doktora yapan 
M. Doğan ile birlikte o sıralarda Selçuk Üniversitesi’nde çalışan M. Vural, 
Samsun’dan gelen A. Engin, Hacettepe’den A. Güner. Benden biraz sonra da  
gene Hacettepe’den S. Erik geldi. Böylece o tarihlerde aynı anda, 1. Ve 2. 
PloSWA (Plant Life of South West Asia) toplantısı hariç, en çok Türk 
botanikçisinin çalıştığı devre olarak bilinen bu yerde aynı anda 6 Türk 
botanikçisi çalıştığından E çalışanları için bu duruma “Turkish invasion” (Türk 
istilası) adını vermişlerdi.” Ayrıca Tuna Ağabey’den öğrendiğim; Dr. Davis’in son 
floristik gezisinin 1982 yazında Türkiye’de yapmış olduğu. Bu geziyi Tuna 
Hoca’nın kaleme aldığı. 
 
Flora of Turkey’in ciltleri de pek güzeldir. Dış sert kapağı “British blue”, iç 
kapağı “English green”dir. Mavi ve yeşilin belki de en asili diyebilirim. “Flora” 
yazısı da öyle. Zarafet, asalet sadelikte gizli… 
 

   1918 doğumlu I. Dünya Savaşı içine doğmuş, II. Dünya 
Savaşı’nı yaşamış botanikçi Dr. Davis’e ait belgelere geçmek istiyorum.  
Sonra da 1861 doğumlu Aznavur’a tabiî.  
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Dr. Davis’in babama yazdığı kartvizitin arkası.  

Kitapta: Azn.: G. V. Aznavur. D.: P.H. Davis. Yalt.: F. Yaltırık; üçü bir arada olduğu için özellikle seçtim. 
 

 
“In deference to the wishes of the Turkish Government,  I have discarded the traditional 
place names used for summerising international distributions in Volume I”. Dr. Davis, 
babamın ısrarı ve açıklaması ile II. ciltte Türkiye’nin taksimatını değiştirmiştir. Faik Yaltırık’ın 
Türk Botanik Tarihi’ndeki önemini vurgulayan kıymetli bir belgedir. Yazışmaları RE Books Arts 
Yayınevi – Rengigül Ural Kitaplığı arşivindedir.  
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Jeniffer (Wood), ne iyi bir dosttur. Dr. Davis 5 Mart 1992 tarihinde vefat ediyor 
ve seremonisi yapılıyor. 11 Mart’ta Jenifer bir mektupla “senin de yanımızda 
olmanı isterdik” diyerek Davis’in mutlu olacağını düşündükleri tarzda  yapılmış 
anmayı anlatıyor. Dikkat ederseniz anma programında kedi figürü kullanılmış. 
Müzik: Bach, Schubert, Rimsky-Korsakov dinletisi bir yansıma olarak davetiyede 
yer almakta. Ian Hedge (Royal Botanic Garden, Edinburgh)  ve Philip Simith 
(University of Edinburgh) konuşma yapmış. Inverleith House, tarihi bir mekân.  
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“The RBGE herbarium has been continually growing ever since its creation. Over the years, 
numerous private collections and permanent loans from other British universities have been 
added, including historic collections from George Forrest, John Hutton Balfour and George 
Walker Arnott. The latter includes specimens collected by Charles Darwin, who studied at the 
University of Edinburgh between 1825 and 1827, during his Beagle voyage. Collections created 
since the early 20th century have been mostly acquired by RBGE staff and reflect modern 
research interests. Around 11,000 specimens are added to the collection each year. 

One of RBGE’s most distinguished plant collectors was Peter Hadland Davis (1918–1992), who 
was both a student and a professor at the University of Edinburgh. His monumental lifetime 
achievement is the ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands’, a 10-volume book series, 
describing the entire plant world of its title. Davis took part in numerous field trips around the 
world and went on at least 10 expeditions to Turkey, resulting in an outstanding collection of 
Turkish plants at the RBGE herbarium. 

 

 
 
 
The herbarium seen within the botanic garden. ©RBGE 
Celebrated for his extraordinary achievements, he received a plethora of awards, including the 
Royal Society of Edinburgh Neill Medal, the Gold Medal of the Linnean Society and the 
Certificate of Merit from the Turkish Minister of State. 

Two of Davis’s fellow travellers, the internationally renowned botanists Ian Hedge (BSc Botany 
1951) and Dr James Ratter, still work at RGBE today. 

“Peter was a great botanist,” Mr Hedge says. “Over his life time, he collected more than 70,000 
specimens, which in a global context is enormous.” 

Davis’s passion for plants was evoked by an apprenticeship at Ingwersen’s Alpine Plant Nursery 
in East Grinstead, West Sussex, in 1937, at the age of 19. The following year, he went on a 
self-initiated amateur expedition to western Anatolia, Turkey, to explore the local flora. Deeply 
fascinated by the countryside and plant diversity, Davis decided to become a botanist. He 
committed to an enormous undertaking: to collect and describe the entire native plant life of 
Turkey. 

The outbreak of the Second World War put his plans on hold and he served in the armed forces 
until 1945, but immediately after the war, he took the first step towards his dream of becoming a 
plant collector. He joined the University of Edinburgh to study botany and graduated with first 
class honours in 1949. The University appointed him lecturer of botany, even before completion 
of his PhD on the Taxonomy of Middle East Flora in 1952. Moving through the academic ranks, 
he eventually held a Personal Chair in Plant Taxonomy from 1979. 
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Supported by six research assistants, Davis and his collaborators completed the 'Flora of 
Turkey' over 20 years. “Part of his success was in the assistants he had,” Dr Ratter remembers. 
“The first two were absolutely exceptional – James Cullen and Mark Coode. They did a 
magnificent job, though with a considerable amount of arguing with Peter! He tended to have 
rather romantic ideas about things and they used to bring him down to earth.” 

Davis’s colleagues have fond memories. “He had a considerable sense of humour,” Dr Ratter 
recalls. “He’d tell a joke and then giggle for a long time after it – with his mouth making all sorts 
of performances. It’s a pity it’s not on film.” 

Both Mr Hedge and Dr Ratter also recall that Davis was a challenging character. “He was an 
impatient person in some ways [and] he was very insistent,” Dr Ratter says. “He always wanted 
things to be done instantly.” 

Mr Hedge, who contributed significant accounts to the Flora, accompanied Davis on an 
adventurous seven-month expedition to Turkey in 1957. 

“He really was obsessed with collecting – we collected in huge quantities,” Mr Hedge says. “It 
was tough going: I got jaundice and lost a stone.” 

Davis’s legacy is kept alive by the Turkish botanists his work inspired and the ongoing research 
his estate facilitates at RBGE. “When the first volume of ‘Flora of Turkey’ was published in 1965, 
only three Turkish botanists contributed,” Mr Hedge says. “But now, there are scores and scores 
of very confident Turkish botanists. And what contributed to that? The ‘Flora of Turkey’.” 

When Davis died in 1992, he left one-third of his estate to fund research at RBGE, and the 
remainder founded the Davis Expedition Fund, to provide University of Edinburgh students with 
travelling grants for field trips to non-European countries.” https://www.ed.ac.uk/edit-
magazine/editions/issue-1/discoveries-cut-dried 
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J. V. Aznavur (1861-1920) 

İstanbul Bitkileri Koleksiyonu ve Yayınları 

Asuman Baytop, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi emekli 

öğretim üyesi. Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIII/2 (2012) 

Jorj Vensan Aznavur (1861-1920), İstanbullu amatör bir botanisttir. İstanbul'da 

doğmuş, burada yaşamış, bu şehirde ölmüştür. İstanbul ve dolaylarında gezmiş, 

bitki örnekleri toplamış, zengin bir İstanbul koleksiyonu oluşturmuştur. 

Örneklerini tayin etmek için gerekli kaynakları temin etmiş, kendini bir botanist 

olarak yetiştirmiştir. Yeni olarak nitelendirdiği taksonları isimlendirmiş, 

betimlemiş, batılı botanistlerle temas etmiş, çalışmalarını Bulletin de la Société 

Botanique de France, Magyar Botanikai Lapok ve Bulletin de l’Herbier Boissier 

dergilerinde yayımlamıştır. Bu arada Prodrome de la Flore de Constantinople 

(İstanbul Florasına Giriş) adını verdiği Fransızca bir kitabın müsveddelerini 

hazırlamıştır.  

Aznavur’un İstanbul bitkileri koleksiyonu ve bu manüskri, halen Cenevre’de 

Conservatoire Botanique’de (G) saklıdır. Koleksiyonu, İstanbul florasının 

tanınmasına büyük yardımda bulunmuş, Edinburgh’da Flora of Turkey and the 

East Aegean Islands adlı eseri hazırlamış olan P.H.Davis (1918-1992) ve çalışma 

arkadaşları tarafından incelenmiştir. Aznavur’un örneklerinin çoğu bu eser 

içinde kayıtlıdır. Yaşam öyküsü İstanbullu botanistler, İstanbul florası uzmanı 

olan Aznavur’u ve onun etkinliklerini tanımak için, onun hakkında araştırma 

yapmışlar ve yayımlamışlardır. Prof. Hüsnü Demiriz (1920-1999), 1950 yılından 

itibaren Aznavur’un yaşam öyküsü üzerinde uzun süren araştırmalarda 

bulunmuş ve sonuçlarını bir makale içinde yayımlamıştır (Demiriz 1964).  

Prof. Dr. Turhan Baytop (1920-2002) da aynı konuda araştırmalar yapmış ve elde 

ettiği bilgileri İstanbul Florası Araştırmaları adlı ve 2002 tarihli kitabında 

açıklamıştır (T.Baytop 2002). Prof. Dr. Asuman Baytop ise, makalesinde 

Aznavur’un İstanbul florasına yaptığı katkıları ortaya koymuştur (A.Baytop 

1961). H. Demiriz, Aznavur hakkında bilgi toplamaya Şubat 1950’de, 

Beyoğlu’ndaki Aznavur Pasajı sahiplerinin kapısını çalmakla başlamış, aile 

mensupları ile tanışmış, onlardan ve daha 20’ye yakın kişiden bilgi, belge ve 

resim temin etmiştir.  
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H. Demiriz’e göre, Aznavurlar eski bir Katolik Ermeni kökenli aileye mensup 

olup, Türkiye’ye Gürcistan’dan gelmişler, evvela Ulaş’a (Sivas ilçesi), ve sonra 

1709’da İstanbul’a yerleşmişlerdir. Jorj Vensan 18 Aralık 1861’de İstanbul’da 

doğdu. Babası Darphane’de muhasebeci idi.  

Galatasaray Lisesi’nde okudu. Botanik yanında, astronomi ve müziğe meraklı 

idi. Zayıf ve hassas bir bünyesi vardı. Önceleri Havuzlu Han’da, sonraları 

Aşirefendi’de ecza ve kimyevi ilaçlar ithal eden “Aznavur Biraderler” firmasında 

defter tutma işini, bitki toplamaları ile birlikte sürdürdü. 1905-1910 arasında 

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 11 Kasım 1920’de, 59 

yaşında iken, İstanbul’da vefat etti. Mezarı Mecidiyekoy’de, Katolik Ermeni 

Kabristanı’ndadır. Evlenmemiştir.  

Bitki koleksiyonu ve yayınları Aznavur’un bitki koleksiyonu hakkında ilk bilgileri 

elde etmek için, Flora of Turkey içindeki örnek kayıtlarını taradık. Aşağıda 

sıraladığımız 7 örnek dışında, Aznavur’un bütün örnekleri bugün İstanbul ili 

içinde bulunan yerlerden toplanmıştır. 5:187 B4 Ankara: Ankara Station, 

Azn.284. 7:150 A3 Bolu: Abant G., 17.VII.1940, Azn. 7:392 A6 Tokat: Tokat, 

20.IX.1895, Azn. 7:489 C5 Konya: Ereğli,VIII.1905, Azn. 8:418 A5 Samsun: 

Merzifon, tarihsiz, Azn. 9:528 A6 Tokat: Tokat, 30.IV.1912, Azn. 9:609 A2(A) 

Bursa: İznik, 4. XI.1917, Azn. 9:610 A2(A) Bursa: İznik, 1912, Azn. İstanbul 

dışından toplanmış olan ve Aznavur’a atfedilmiş bu örneklerin kayıtlarında hata 

olabileceği düşüncesiyle, onları sayım dışı bıraktık. Aşağıdaki iki örnek kaydı, 

yukarıdaki listedeki toplayıcısı şüpheli örneklerin, Aznavur’a getirilmiş örnekler 

olduğunu kanıtlamaktadır. 5:266 C5 Konya: Ereğli, Allahverdi (Azn.). 5:326 C5 

Konya: Ereğli, VII.1905 Allahverdi. Bu iki örneğin toplayıcısı olan Allahverdi, 

İstanbul’daki Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi’nde ve aynı zamanda Orman 

Mekteb-i Alisi’nde muallim olan Apraham Allahverdi’dir (Etker 2009-2010).  

Aznavur’un Flora of Turkey’e girmiş İstanbul örneklerinin (tipörnekler dahil) 

toplam adedini 1601 olarak saydık. Bu sayıyı yuvarlak olarak 1600 kabul 

edebiliriz. Bu örnekler arasından 32’si tip, sintip veya lektotip durumundadır. Bu 

tipörnekler 20 yeni taksonu temsil etmektedir. Aznavur’un İstanbul florasına 

kattığı bu yeni taksonların adlarını Flora of Turkey’deki cilt ve sayfa sırasına göre 

dizerek ve yayınlandıkları yılı da ekleyerek aşağıda veriyoruz. J.V. Aznavur (1861-

1920), İstanbul Bitkileri Koleksiyonu ve Yayınları 33 Aznavur’un İstanbul 

florasına kattığı yeni taksonlar ve yayın tarihleri 1:192 Ranunculus thracicus 

Azn.,1899. 1:300 Isatis arenaria Azn., 1899. 2.398 Hypericum aviculariifolium 
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Jaub. et Spach subsp. byzantinum (Azn.) Robson, 1967 = H.byzantinum 

Azn.,1897. 2:429 Linum tauricum Willd. subsp. bosphori Davis, 1967. 2:440 

Linum hirsutum L. subsp. byzantinum Azn.,1899. 3:406 Trifolium pachycalyx 

Zoh.,1969. 3:438 Trifolium apertum Bobrov var. kilaeum Zoh. et Lern.,1969. 

4:403 Bupleurum pendicum Snogerup,1971. 5:445 Jurinea kilaea Azn.,1897. 

5:809 Taraxacum aznavourii van Soest,1968. 5:810 Taraxacum 

pseudobrachyglossum van Soest,1968. 5:810 Taraxacum turcicum van 

Soest,1968. 6:352 Onosma proponticum Azn.,1899. 6:383 Symphytum 

pseudobulbosum Azn.,1903. 7:141 Lamium purpureum L.var. aznavourii Gand. 

ex Azn.,1899. 7:365 Thymus aznavourii Velen.,1904. 8:129 Allium peroninianum 

Azn.,1897. 10:54 Erysimum degenianum Azn.,1907. 11:237 Ornithogalum 

euxinum Speta,1990. 11:256 Colchicum chalcedonicum Azn.,1897.  

Aznavur örneklerinin üzerindeki etiket kayıtları, el yazısı veya matbu olarak, 

düzgün bir şekilde yazılmıştır. Hiç birinde örnek numarası yoktur. Fakat hemen 

hepsinde tarih; gün, ay ve yıl olarak bildirilmiştir. Örneğin toplandığı yer, her 

birinde açıkça kaydedilmiştir. Numara bulunmadığına göre, koleksiyondaki 

örnek sayısı hakkında, yaklaşık bile olsa, bir fikir elde edinilememektedir (T. 

Baytop 2002:56-57). H. Demiriz, Aznavur’un koleksiyonunda, ailesinin verdiği 

bilgilere göre, 20.000 örnek bulunduğunu açıklamıştır (Demiriz 1964).  

Gene Demiriz, aynı makalesinde, Aznavur’un ölüm haberini veren dergiye atfen, 

bu miktarın 15.000 olduğunu kaydetmiştir (Magyar Botanikai Lapok 1920:49-

50). Aznavur İstanbul yörelerinden bitki toplamaya 1885 yılında başlamış, sağlığı 

elverdiği sürece, yaşamının sonuna kadar örnek toplamaya, onları tayin etmeye 

ve yayımlamaya devam etmiştir. İstanbul florası ile ilgili olarak, 1897- 1913 

arasında 12 makale yazmış, ilk ikisini 1897 ve 1899’da Bull. Soc. Bot. France’da, 

üçüncüsünü 1903’te Bull. Herb. Boissier’de, diğerlerini 1902-1907, 1911 ve 1913 

yıllarında Mag. Bot. Lap.’ta yayımlamıştır. Bu 12 makale içinde Aznavur, yeni 

olarak 22 tür, 3 alttür, 35 varyete, 8 altvaryete, 12 form ve 1 ucube 

(monstruosite) adlandırmıştır. Görülüyor ki, Aznavur en ince teferruata önem 

veren bir botanist gözüyle örneklerini incelemiştir. Aznavur’un İstanbul 34 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIII/2 (2012) florası ile ilgili bu 12 yayını ve bu 

yayınların özetleri aşağıda sıralanmıştır. Burada adı geçen türlerin bir kısmı Flora 

of Turkey’de eşanlamlığa düşürülmüş, alt kademeli taksonların büyük bir kısmı 

da, aynı eser tarafından makbul görülmemiştir. Aznavur’un İstanbul florası ile 

ilgili yayınları (1897-1913) 1897. Note sur la flore des environs de Constantinople, 
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Bull.Soc.Bot. France 44:164 - 177. ---Yeni olarak 10 tür, 5 varyete ve 3 form 

adlandırılmıştır. Listede toplam 439 bitki adı vardır. 1899. Nouvelle contribution  

à la flore des environs de Constantinople, ibid. 46:135- 163. ---Yeni olarak 7 tür, 1 

alttür, 10 varyete, 1 altvaryete adlandırılmıştır. Listede toplam 129 bitki adı 

vardır. 1903. Un Symphytum nouveau, Bull.Herb.Boissier, 2.série 3(7):588-589. --

- Bahis konusu olan bitki S.pseudobulbosum' dur. 1902. Énumération d'espèces 

nouvelles pour la flore de Constantinople, accompagnée de quelques notes sur 

quelques plantes peu connues ou insuffisamment décrites qui se rencontrent à 

l'état spontané aux environs de cette ville, Mag.Bot.Lap. 1(10):292-304. --- Yeni 

olarak 1 alttür, 3 varyete, 1 altvaryete, 2 form ve 1 ucube (monstruosite) 

adlandırılmıştır. Listede toplam 24 bitki adı vardır. 1903. Énumération ... (suite), 

ibid. 2(5):137-144. ---Yeni olarak 1 tür ve 3 varyete adlandırılmıştır. Listede toplam 

28 bitki adı vardır. 1904. Énumération ... (suite), ibid. 3(1-2):2-9. --- Yeni olarak 3 

varyete ve 1 form adlandırılmıştır. Listede toplam 33 bitki adı kayıtlıdır. 1905. 

Énumération ... (suite), ibid. 4(6-7):136-143. --- Yeni olarak 1 tür ve 1 varyete 

adlandırılmıştır. Bunlara ilaveten listede 25 bitki adı vardır. 1906. Énumération ... 

(suite), ibid. 5(5-7):156-169. ---  

Yeni olarak 2 varyete adlandırılmış ve bunlara ilaveten 18 bitki kaydedilmiştir. Bu 

çalışma, Aznavur'un İstanbul Platanus'ları hakkındaki izlenimlerini içermektedir. 

1911. Énumération ... (suite et fin), ibid. 10(1-3):10-21. --- Yeni olarak 1 varyete, 1 

altvaryete ve 2 form adlandırılmıştır. Toplam 62 bitki adı kaydedilmiştir. 1907. 

Deux plantes nouvelles de la flore constantinopolitaine, ibid. 6(1-4): 7-11. --- 

Bahis konusu olan bitkiler Erysimum degenianum ve Xeranthemum 

cylindraceum subsp. giganteum' dur. 1911. Une graminée nouvelle de la flore 

constantinopolitaine, ibid. 10(8-10):277-278. --- Bahis konusu olan bitki 

Alopecurus neglectus'dur. 1913. Nouveaux matériaux pour la flore de 

Constantinople, ibid. 12(6-7):156-185. --- Yeni olarak 7 varyete, 3 altvaryete ve 4 

form adlandırılmıştır. Toplam 179 bitki adı vardır. Çalışma, Sherardia arvensis 

türünün çeşitli varyete ve formlarının tartışmasını içermektedir. Aznavur, 

topladığı örnekleri kendi tayin etmiş, bu arada Degen, Bornmüller, Post gibi 

botanistlerden yardım görmüştür, hatta onlarla birlikte J.V.Aznavur (1861-1920), 

İstanbul Bitkileri Koleksiyonu ve Yayınları 35 yayımlanmış tür adları vardır, 

örneğin Thymbra sintenisii Bornm. Et Aznav. (vol. 7:384). Bu bilginlere ve, 

bitkilere yakın ilgi gösteren Manissadjian, Lobry ve Tchitouny gibi tanıdıklarına 

yeni türler ithaf etmiştir. Bu tip türlerden birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 10:54 

Erysimum degenianum Azn. 7:73 Teucrium degenianum Azn. (= T.lamiifolium 
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d’Urv.) 5:454 Serratula bornmülleri Azn. 2:478 Erodium bertramii Azn. (= 

E.hoefftianum C.A.Meyer) 6:23 Campanula bertramii Azn. 7:542 Thesium 

bertramii Azn. 8:353 Merendera manissadjianii Azn. (= M.trigyna (Steven ex 

Adam) Stapf) 8:305 Tulipa tchitounyi Azn. (= T.sylvestris L.) 7:413 Salvia 

lobryana Azn. (= S.fruticosa Miller) A.von Degen (1866-1934), bir Macar 

botanisttir. J.Bornmüller (1862- 1948), bir Alman botanist ve toplayıcıdır. 

Anadolu florası ile yakından ilgilidir.  

Bertram Van Dyck Post (1871-1960), İstanbul Amerikan Koleji’nde öğretmen ve 

hekimdir. İstanbul ve Anadolu’dan toplanmış bitkileri vardır. J.Manissadjian 

(1868-1942), Merzifon Anadolu Koleji'nde öğretmendir. Okulunda Merzifon, 

Amasya, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kayseri, Saimbeyli, Gaziantep bölgeleri 

bitkilerinden bir koleksiyon oluşturmuştur. D.Tchitouny, Van ve yakınlarından 

1901-1908’de örnek toplamış ve “Herbier artistique” adını verdiği bir koleksiyon 

tertiplemiştir. F.X.Lobry, İstanbul’da Saint-Benoît ve SaintePulchérie Fransız 

okullarında müdürlük yapmış bir rahiptir. Bitkilere meraklıdır ve 1891’de 

Aznavur’a Syra adasından örnek getirmiştir. Aznavur, bütün gayretiyle İstanbul 

florası üzerinde çalışmış olmakla beraber, kendisine Anadolu'dan veya başka 

yerlerden getirilen koleksiyonları da incelemiş ve sonuçlarını yayımlamıştır. Bu 

konuda, 1902-1918 arasında, Bull.Herb.Boissier, Feddes Repert. ve Mag.Bot.Lap. 

dergilerinde yayımlanmış 7 makalesi vardır. Bunları aşağıda sunuyoruz:  

Aznavur’un İstanbul dışı bitkiler ile ilgili yayınları (1902-1918) 1902. Plantes 

recueillies par M. F.X.Lobry dans l'île de Syra, Mag.Bot.Lap., 7:1-3. 1907. Un 

Linum nouveau d'Anatolie, Bull.Herb.Boissier, 2.série, 7(4):314. 1908. Un 

nouveau Merendera d'Anatolie, ibid., 8(4):248-250 et une figure. 1912. Une 

plante nouvelle d'Anatolie, Feddes Repert. 11(21-25):397-398. 1917. Étude sur 

l'Herbier Artistique Tchitouny (Plantes d'Orient), Mag.Bot.Lap. 16(1- 12):1-37. 

1918. Excursions botaniques du Dr.B.V.D.Post au mont Ararat et aux environs 

de Rizé, ibid., 17(1-12):1-26. 1918. Quelques herborisations du Dr.B.V.D.Post aux 

environs de Konya, ibid., 17(1- 12):64-68. 36 Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIII/2 

(2012) Bu makalelerde Aznavur, Lobry’nin 1891’de Syra adasından (Ege 

denizindeki Oniki Adalardan biri) topladığı bitki örneklerini listelemiş; 

R.P.Gaudens’in 1906’da Konya’dan topladığı bir Linum türünü, Manissadjian’ın 

1907’de Merzifon yakınından topladığı bir Merendera türünü ve 1908’de G.ve B. 

Post’un Darende’den topladıkları bir Serratula türünü, yeni türler olarak 

yayımlamış; Tchitouny’nin 1901-1908 arasında Van ve çevresinden toplayarak 
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oluşturduğu artistik koleksiyondaki bitki örneklerini tayin etmiş; B.Post’un 1910' 

da Rize, Van ve Ağrı dağından, ve 1913' te Konya’dan topladığı örnekleri tayin 

ederek açıklamıştır. Flora of Turkey, Tchitouny koleksiyonundan, 12’si Van’dan, 

2’si Ankara’dan olmak üzere 14 örnek almıştır. Bunların arasında en yüksek 

örnek numarası 287 olduğuna göre, Tchitouny koleksiyonunda 300’e yakın 

örnek bulunduğunu söyleyebiliriz. Van örnekleri arasında onun bir tipus’u göze 

çarpmaktadır: Sedum polystriatum R.T. Clausen, 1946. Aznavur’un, 1900 

başlarında Ankara’dan örnek toplamış olan “Les Frères des Écoles Chrétiennes” 

ile de teması olmuştur. Flora of Turkey’de, biri Ankara’dan (vol.7:596), diğeri 

Sakız adasından (vol.7:595) toplamış oldukları iki örneğin Hb. Azn.’da saklı 

bulunduğu kaydı, bu hususu kanıtlamaktadır. Hb. Azn., halen Cenevre’de G 

(Conservatoire Botanique) içinde saklıdır. Aznavur’un, yukarıda listelenen 19 

makalesi dışında, bir çalışması daha vardır: Prodrome de la flore de 

Constantinople. Üzerinde uzun yıllar çalıştığı İstanbul bitkileri hakkında 

kazandığı bilgileri aksettiren bu eserini Aznavur sağlığında bastıramamıştır.  

1920' deki ölümünden sonra, elyazma halindeki bu flora ile herbaryum ve 

belgeler, Istanbul Amerikan Koleji biyoloji öğretmeni B.Post’un aracılığı ile, bu 

kolejin mülkiyetine geçmiştir (Demiriz 1964, T.Baytop 2002). Bertram Post, eşi 

Anne Post ile birlikte, Aznavur’un müsveddelerinden faydalanarak, esere 

A.Post'un çizdiği renkli bitki resimlerini de ekleyerek, La Flore du Bosphore et 

des environs (Boğaziçi ve dolayları florası) adını verdiği Fransızca bir kitap 

yazmağa başlamıştır. B.Post ve eşi, Fransızca metni yazdıkça, yazılan kısımları 

Doç. Mehpare Başarman’a (1908- 1993) getirmişler, M.Başarman bu kısımların 

Türkçesini hazırlamış ve Türkçe metin formalar halinde basılmıştır. Bu şekilde, 

çevirinin ilk 208 sayfası, 28x20 cm ebadında, 13 forma halinde Boğaziçi ve 

Dolayları Florası adı altında, 1946 yılında yayımlanmıştır. Bu çeviri, “İstanbul 

Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri (Tabii İlimler Kısmı)” adını taşıyan 

serinin 7 nci sayısını teşkil etmektedir. Basılan kısım, sadece Dicotyledonae 

sınıfının Sympetalae altsınıfına kadar erişen bölümüdür. Eser, bu şekli ile, yarım 

kalmış, tamamlanamamıştır. Bu kısmın başında, A.Post'un çizmiş olduğu renkli 4 

bitki resmini bir sayfa üzerinde taşıyan, kuşe kağıda basılı bir levha 

bulunmaktadır. Buna karşılık, Fransızca ana metin, La Flore du Bosphore et des 

Environs, (par Anne Post et Bertram Van Dyck Post) adı altında, Türkçe 

çeviriden daha sonraki bir tarihte, 1960 yılında, gene 28x20 sm ebadında, 2 cilt 

ve 288 +315 sayfa (indeks, kısaltmalar listesi ve önsöz dışında), ve her ciltten 

400 adet olarak, İstanbul’da Çituris Biraderler Matbaası'nda basılmıştır. Ancak 
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kitap satışa çıkarılamamıştır ve stokun akıbetinin ne olduğu bilinmemektedir. T. 

Baytop, Ağustos 1981’de, bu kitabın bazı formalarının Cenevre’de Conservatoire 

Botanique’in Kitaplığında mevcut olduğunu öğrenmiş, İstanbul’da arayıp 

bulduğu basılı formalara, kendinde eksik olan formaların Cenevre'den temin 

ettiği fotokopilerini eklemiş, Cenevre’de eksik olan formaların fotokopilerini 

oraya göndermiş, ve bu şekilde halen biri kendinde, biri de Conservatoire 

Botanique Kitaplığında bulunan iki ciltlik iki nüsha oluşturmaya muvaffak 

olmuştur (T.Baytop 2002, A.Baytop 2004, Burdet 1982, Demiriz 1964). Kitabın 

Türkçe’ye çeviri işlemi sona ermeden, Post çifti Cenevre'ye gitmiş, Aznavur'un 

koleksiyonunu ve diğer belgelerini beraberinde götürmüş ve İsviçre'ye 

yerleşmiştir. Aznavur'a ait koleksiyon ve dokümanlar, halen Cenevre’de 

Conservatoire Botanique’te (G) saklıdır.  

Bu koleksiyon, Edinburgh’ta P.H.Davis’in vaktiyle yürüttüğü Flora of Turkey 

projesinin gelişme süresinde Edinburgh’da kalmış olsa bile, işi bittikten sonra 

Cenevre’ye iade edilmiştir. Kayıtlara göre, İstanbul’da Avusturya Lisesi’nde 400 

kadar (T.Baytop 2002) ve Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde 500 kadar (Demiriz 

1964) Aznavur örneği vardır. Lanjouw ve Stafleu (1954), Aznavur’un örneklerini 

barındıran dış ülke herbaryumlarını şu şekilde sıralamıştır: BP (Budapest, 

Hungary), G (Cenevre, İsviçre), GB (Göteborg, Isveç), GH (Gray herbarium, 

Massachussets, U.S.A.), LY (Lyon, Fransa), MANCH (Manchester, İngiltere), NH 

(Durban, Güney Afrika), W (Viyana, Avusturya). Aynı yazarlar (1954), 

Aznavur’un original koleksiyonunun Rumelihisar’daki (İstanbul) Robert Kolej’in 

herbaryumunda saklı olduğunu yazmış olmakla beraber, bugün bu durum 

doğru değildir. Aznavur’un original koleksiyonu halen Cenevre’deki G’de 

saklıdır. Aznavur'a atfedilmiş bir cins adı yoktur, fakat buna karşılık tür ve 

varyete adlarında, niteleyici olarak onun adına rastlamaktayız. Bugün statüsünü 

korumuş olan ve Aznavur’a atfedilmiş bulunan türlerden birkaçını aşağıda 

veriyoruz. 5:458 Serratula aznavouriana Bornm., 1906. 5:809 Taraxacum 

aznavourii van Soest, 1968. 7:141 Lamium purpureum L.var.aznavourii Gand.ex 

Azn.,1899. 7:365 Thymus aznavourii Velen.,1904. 11:41 Erysimum aznavourii 

Polatschek, 1994. 38 Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIII/2 (2012) Kaynaklar x 

Baytop,A. 1961. G.V.Aznavur ve İstanbul florası, Türk Biologi Dergisi 11(3):87-95. 

x Baytop,A. 2004. Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları, TÜBİTAK Yayınları, 

Akademik Dizi 3, Ankara, s.321. x Baytop,T. 2002. İstanbul Florası Araştırmaları, 

Eren Yayıncılık, İstanbul, s.20-22 ve s.63-73. Resimler s.40-43 ve 56-57. x 

Burdet,H.M. 1982. La flore du Bosphore de B.V.D.Post et A.Post ou de 
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G.V.Aznavour, Candollea 37(2):596. x Davis,P.H.(ed.). 1965-1985. Flora of Turkey 

and the East Aegean Islands, vols. 1-9, Edinburgh. x Davis,P.H. et al. (eds.). 

1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol.10, Fırst Supplement, 

Edinburgh. x Demiriz,H. 1964. Jorj Vensan Aznavur,1861-1920. Hayatı ve İstanbul 

florasına hizmeti, Türk Biologi Dergisi 14(2):49-64. x Etker, Ş. 2009-2010. 

Ormancılık ve Ziraat Okulları için İlm-i Nebatat: Mıgırdıç Hekimyan, 1880 ve 

Apraham Allahverdi (Hüdaverdi), 1911-1913, Osmanlı Bilimi Araştırmaları XI (1-2): 

305-319. x Güner,A. et al. (eds.). 2000. Flora of Turkey and the East Aegean 

Islands, vol.11, Second Supplement, Edinburgh. x Lanjouw,J., Stafleu, F.A. 1954. 

Index Herbariorum, Part II(1): Collectors, Utrecht, s.46. G.V.Aznavour (1861-

1920), his Plant Collection and his Publications Georges Vincent Aznavour (1861-

1920)  

*** 

 

Nur içinde yatsınlar.  

Botanik tarihine bir damla katkım olabilirse ne mutlu bana.  

Nice 23 Nisan kutlamaları dilerim. 

 

Saygı ile, 

Rengigül Ural, Suadiye, 23.04.2021 

 

 
 
 


