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Besin Değeri ve Sağlık Açısından Hurma
(Phoenix dactylifera)

ÖZET
Hurma (Phoenix dactylifera), çok eski çağlardan beri insanlar tarafından
kullanılan bir besin kaynağı, inşaat malzemesi ve geleneksel halk
ilacıdır. Bu bitkinin ekonomik değerinin yanında sağlık çalışanları
tarafından besin kaynağı ve sağlıkla ilgili yönlerinin bilinmesi
önemlidir.
Hurmanın besin kaynağı ve sağlık açısından incelenmesi amacıyla bir
literatür derlemesi yapıldı. PubMed’de yayınlanmış makaleler ve
hurmayla ilgili basılı kitaplardan yararlanıldı.
Özellikle yaş hurma besin değeri açısından birçok meyveden üstündür.
Glisemik endeksinin nispeten düşük olması ve lif içeriğinin yüksek
olması gibi nedenlerle sağlık açısından da yararlıdır. Hurmanın
antioksidan ve doğum sonrası kanamayı azaltıcı yönlerini ortaya koyan
deneysel araştırmalar da yapılmıştır. Hurma dikenlerinin batmasına
bağlı yaralanmalar da bildirilmiştir.
Sonuç olarak hurma bitkisi ve meyvesinin sağlıklı bir besin kaynağı
olduğu, tıbbi açılardan halk arasında kullanılan yönlerinin test edilmesi
için çalışmaların gerektiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Hurma, Phoenix dactylifera, Besin Değeri

Nutritive Values and Health Aspects of the Date
Fruit (Phoenix dactylifera)

ABSTRACT
The date fruit (Phoenix dactylifera) is known since the ancient times
and used in the construction of buildings, as a nutrient and also as a
traditional remedy. Besides its economic value, the nutritive values and
health aspects of this fruit should be known by health professionals
A literature search was done in order to investigate the nutritive values
and its implications to human health. Published literature in PubMed
and also printed books were reviewed for this purpose.
Especially raw date fruit is superior to many other fruits by its nutritive
value. Its value in medicine is not just because of its relatively low
glycemic index and high fiber content, there are clinical trials
demonstrating its antioxidant features and usefulness to decrease
postpartum bleeding. There are also reports of injuries caused by the
date horn.
It is concluded that the date fruit is a valuable and healthy nutrient. Its
benefits as a traditional folkloric remedy need to be proven by
appropriate studies.
Key words: Date Fruit, Phoenix dactylifera, Nutritive Value

Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(3):62-68

62

Aktürk Z ve ark.
GİRİŞ
İnsanoğlu için hurmanın çok yönlü önemi vardır. O,
bazen bir besin kaynağı, bazen ilaç, bazen dini bir
motif, bazen inşaat malzemesi, bazen katkı
maddesi, bazen de ticaret malzemesi olmuştur.
Sıcak iklimlerde yetişmesine rağmen dünyanın
hemen her ülkesinde bilinen hurma hakkında doğal
olarak geniş bir literatür birikimi söz konusudur.
Hatta, hurmayla ilgili araştırmaların tartışıldığı
bilimsel toplantılar da yapılmaktadır (1).
Bu kadar yaygın bilinen hurma meyvesini çeşitli
yönleriyle inceleyen bir literatür derlemesi yaptık.
Bu literatür derlemesinde PubMed (2) taraması
başta olmak üzere hurmayla ilgili çeşitli kitaplardan
yararlanıldı.
Genel bilgiler
Bir tür palmiye olan hurma ağacı, botanikte
Arecaceae familyasından bir bitki olarak bilinir.
Latince adı Phoenix dactylifera’dır (3). Meyve
veren P. atlantica ve P. sylvestris gibi türleri
olmakla birlikte ticari değeri olan hurma bitkisi
Phoenix dactylifera’dır (4).
Hurma bitkisinin esas kökeninin Kuzey Afrika veya
Orta Doğu olduğu kabul edilir.
Hurmanın 15 – 30 metre boyunda olabilen tek bir
gövdesi vardır. Dört metre kadar uzun olabilen
yaprakları yaklaşık 7 yıl canlı kalır. Gençlik
döneminde yaprak köklerinden her yıl 12 adet,
tomurcuklanma şeklinde 25-100 cm arasında
olabilen üzeri kaplı bir şekilde püskül tarzı
tohumlar oluşur (Şekil 1a ve 1b). Bunlar
tohumlama amacıyla kullanılır. Hurmanın ömrü
100 yıl kadar olabilmekle birlikte verimli dönemi
20-80 yaşları arasındadır (5). Bu nedenle hurma
ağaçları genellikle verimli dönem sonunda kesilir.

Şekil 1a. Yaprak köklerinde ortaya çıkan tohumlar.

Şekil 1b. Erkek (üstte) ve
dişi (altta) tohumlar.

Gerek besin değerinin, gerekse ürün miktarının
fazla olması ve ömrünün uzun olması (100 yıl kadar
olabilir) gibi nedenlerle hurma kutsal kitaplarda da
adı geçen bir bitkidir. İncil’de “yaşam meyvesi” (6)
olarak bilinirken Kuran’da da methedilmiştir (7).
Ondokuzuncu yüzyıl sonuna kadar ağırlıklı olarak
Orta Doğu’da üretilen hurma günümüzde ABD

(Kaliforniya, Arizona, Teksas), Meksika, Brezilya,
Arjantin, Güney Afrika, Avustralya, Namibiya
başta olmak üzere birçok ülkede üretilmektedir.
Yine de en fazla üretim Arap topraklarında
olmaktadır. Ülkelere göre tahmini yıllık üretim
Tablo 1’de verilmiştir (4).
Tablo 1. Ülkelere göre yıllık hurma üretimi (2002)
Ülke
Miktar ( ton)
İran
900.000
Mısır
750.000
Irak
660.000
Suudi Arabistan
600.000
Pakistan
535.000
Cezayir
387.313
Birleşik Arap Emirlikleri
250.000
Sudan
175.000
Umman
135.000
Libya
130.000
ABD
19.050
İsrail
9.760

Mısır, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan’da
üretimin çoğunluğu iç piyasada tüketilirken Irak,
Cezayir, Fas ve Tunus gibi ülkeler daha çok
Avrupa’ya olmak üzere ihracat yapmaktadır.
Hurmanın uluslararası ticaretinin 250 bin ton
civarında olduğu tahmin edilmektedir; üretimin
çoğu iç piyasalarda tüketilmektedir.
2004 yılı tahminlerine göre Suudi Arabistan
ziraatının %72’sini hurma oluşturmaktadır. Ülkede
yaklaşık 18 milyon hurma ağacı vardır ve yıllık
yaklaşık 700 bin ton üretim yapılmaktadır. Suudi
Arabistan’da 400’ün üzerinde hurma ağacı çeşidi
vardır. S. Arabistan’da üretilen hurmanın yaklaşık
%6’sı ihraç edilir (8).
Besin değeri açısından hurma
Taze ve kurutulmuş meyve olarak tüketilmesinin
yanında hurma, çeşitli gıda ürünleri olarak da
kullanılmaktadır. Hurma suyu konsantresi, hurma
şurubu, hurma pekmezi, sirke, organik asitler,
marmelat gibi kullanımların yanında pastacılıkta
katkı maddesi olarak ta kullanılmaktadır. Hurma
üretiminde ortaya çıkan atıklar da kompost (gübre)
üretiminde kullanılmaktadır.
Hurma meyvesinde %44-88 oranında şeker bulunur
(4,9). Potasyumdan zengindir (muzdan 2,5 kat
fazla). Ayrıca, kalsiyum, magnezyum, demir ve
vitaminler (A, B1, B2, niasin, C) bulunur.
Hurmanın etli kısmında %0,2-0,5 yağ bulunurken
çekirdeğindeki yağ oranı %7,7-9,7 arasındadır.
Çekirdeğinde 14 çeşit yağ asidi bulunur. Bunlardan
8’i düşük miktarlarda etli kısımda da bulunur.
Doymamış yağ asitleri arasında “palmitoleic”,
“oleic”, “linoleic” ve “linolenic” asitler vardır.
Hurmada en az 15 çeşit mineral bulunur. Potasyum,
bor, kalsiyum, kobalt, bakır, flor, demir,
magnezyum, manganez, fosfor, sodyum, selenyum
ve çinko bunlardan bazılarıdır. Hurma proteini de
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çok kaliteli olup 23 çeşit aminoasit içerir.
Bunlardan bazıları portakal, elma ve muz gibi
meşhur meyvelerde bile bulunmaz. Ayrıca %0,53,9 oranında sağlık için yararlı bir madde olan
pektin içerir (9). Lif içeriği, kalori oranları ve diğer
özellikleriyle birleştirildiğinde ister istemez
“Hurma insan için ideal besin maddesi midir?”
sorusu akla gelmektedir.
Çeşitli meyvelerle karşılaştırıldığında hurmanın
enerji, lif ve mineral içeriği açısından en zengin
olduğu görülmektedir (Tablo 2) (10).

Potasyum (mg)

Kalsiyum (mg)

Demir (mg)

Besin değeriHata! Yer
işareti
tanımlanmamış.*

Taze
Kayısı (165 g)
82
79
Yabanmersini (95 g) 74
44
Hurma (138 g)
80
390
İncir (100 g)
83
74
Üzüm (154 g)
84
109
Erik (66 g)
87
36
Kurutulmuş
Kayısı (40 g)
16
95
Yabanmersini (40 g) 2
123
Hurma (40 g)
8
110
İncir (40 g)
11
102
Üzüm (40 g)
7
120
Erik (40 g)
22
96
* Besin değerleri açısından sıralama
değerini ifade etmektedir).

Lif (g)

Su

Meyve
(miktar)

Enerji (kcal)

Tablo 2. Besin değerleri açısından çeşitli meyvelerin
karşılaştırılması.

3,3
4,4
5,5
2,9
1,5
2,0

427
81
932
232
285
114

21,4
7,6
67,0
35,0
16,9
3,0

0,6
0,2
1,4
0,4
0,4
0,1

2
5
1
3
4
6

3,6
2,3
3,0
4,9
1,6
2,8
(düşük

551 18,0 1,9 1
16
4,0 0,2 6
261 12,8 0,5 5
285 57,6 0,9 1
300 19,6 0,8 4
298 20,4 1,0 3
rakam yüksek besin

Rutab cinsi hurma için ağırlığının %1,22’sinin
protein olduğu hesaplanmıştır (11).
Tıbbi açıdan hurma
Hurma her şeyden önce önemli bir besin
kaynağıdır. Özellikle üretildiği ülkelerde temel
besin maddelerinden biri olan hurmanın sindirime
olumlu katkısı vardır. Said Suphi ve arkadaşlarının
yaptığı araştırmada hurmanın nişasta ve sukrozun
glukoz ve fruktoza parçalanmasında rolü olduğu
saptanmıştır (12). Bu nedenle pasta ve unlu
mamüller gibi nişasta ve sukroz içeren besinlere
hurma katkısı yapılması bu mamüllerin daha kolay
sindirilmesini sağlayacaktır. Sindirime katkı, asit
ortama sahip midede olmayıp, daha yüksek pH
değerlerine sahip bağırsaklarda gerçekleşmektedir.
Hurma meyvesinin sindirime olan bir etkisi de
bağırsağın boşalma zamanını yavaşlatmasıyla
ilgilidir. Hurma verilen farelerde bağırsak boşalma
süresinin %4-24 arasında azaldığı bulunmuştur
(13).
Hücrelerimiz sürekli “oksidasyon” denilen yıkıcı
streslere maruz kalır. Bu yıkıcı oksidasyondan
koruyan ve dolayısıyla yaşlanmayı yavaşlatıcı,
kanserden ve birçok hastalıktan koruyucu faydalar

sağlayan maddeler “antioksidan maddeler” olarak
bilinir (14). Bilinen en iyi antioksidan besinlerden
birisi de hurmadır (15). Vinson ve arkadaşlarının
çeşitli meyvelerde yaptıkları bir araştırmada
hurmanın antioksidan içeriğinin en fazla olduğu
saptanmıştır (Tablo 3) (10).
Hurmanın Fard, Khasab ve Khalas türlerinin
karşılaştırıldığı bir araştırmada da hepsinin
antioksidan özelliğinin yüksek olduğu, ancak en
fazla antioksidanın Khalas türünde bulunduğu
saptanmıştır (16). Halk arasında da en iyi hurma
olarak bilinen Khalas türü, şeker, selenyum ve
kalori içeriği açısından da diğer hurmalardan daha
zengindir (17).
Hurmanın mide ülserini iyileştirici özelliğinin de
antioksidan etkisiyle olduğu düşünülmektedir (18).
Tablo 3. Çeşitli meyvelerdeki toplam antioksidan fenol
miktarı.
Toplam fenol içeriği (100
Taze
gramdaki catechin miktarı)
Kayısı
266
Yabanmersini
663
Hurma
2546
İncir
486
Üzüm (yeşil)
195
Erik
228
Kurutulmuş
Kayısı
402
Yabanmersini
870
Hurma
1959
İncir
320
Kuru üzüm
551
Kuru erik
788

Meyve ve sebzelerin kanserden koruyucu etkisi
başka bilimsel araştırmalar tarafından da
ispatlanmıştır.
Birçok
kanserde
sebzeler
meyvelerden daha koruyucu bulunurken akciğer
kanseri için meyvelerin daha yararlı olduğu
bulunmuştur (19). Prostat kanserinde ise
kurutulmuş meyvelerin daha faydalı olduğu
bulunmuştur (20).
Hurmanın antioksidan ve mutasyondan koruyucu
etkilerinin yenilen miktarla ilişkili olduğu
bilinmektedir. Laboratuvar ortamında 4 mg/ml
yoğunluktaki hurmanın superoksit ve hidroksil
radikallerini tamamen temizlediği saptanmıştır (21).
Glisemik endeks tıpta son zamanlarda önemi
giderek artan bir kavramdır. Vücudumuzun şeker ve
yağ düzenlemesi büyük oranda insülin hormonuna
bağlıdır. İnsülin salgısı ise kanımızdaki şeker
miktarından etkilenmektedir. Kan şekerinin
yükselmesi
insülin
salgısının
artmasını
gerektirecektir. Bu da kan şekerini düşürürken
yağların depolanmasını sağlayacaktır. Bu düzenin
şişmanlık ve şeker hastalığı oluşmasında önemli
rolleri vardır. Alınan besinlerin kan şekerini
yükseltme derecesi glisemik endeks olarak bilinir.
Besinlerin glisemik endekslerinin düşük olması,
yani kan şekerini ani olarak yükseltmemeleri tercih
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anneye de 50 gram Deglet Noor hurması yedirilmiş.
Doğumu takip eden 3. saat sonunda hurma verilen
annelerde kanama miktarının daha az olduğu
saptanmıştır (Grafik 1) (28).
250

Vajinal kanama miktarı (ml)

edilir. Glisemik endeks sınıflamasında 40’ın altı
düşük, 40-60 arası orta ve 60-100 arası yüksek
olarak kabul edilir (22,23).
Hurmanın şeker içeriğinin çok yüksek olmasına
rağmen beklenenin aksine glisemik endeksi
düşüktür. Khalas, Bahri ve Ma’an türleri için
glisemik endeks değerleri sırasıyla 35.5, 49.7 ve
30.5 olarak hesaplanmıştır (24).
Başka bir araştırmada da Rutab, Rutab’lı-yoğurt ve
Tamer’lı yoğurt ürünleri için glisemik endeks
değerleri sırasıyla 47.2, 37.3 ve 28.9 olarak
bulunmuştur (11). Görüldüğü gibi, tek başına veya
yoğurtla karışık ürün şeklindeki hurmaların
glisemik endeksi düşük düzeydedir. 300 kalorilik
klasik bir Suudi kahvaltısı için glisemik endeks
değeri çok daha yüksek olup 79.0’dur (25).
Ahmed (24) ve Lock (26) tarafından yapılan
araştırmalarda ise Khalas için glisemik endeks
değeri daha yüksek bulunmuştır (sırasıyla 57.7 ve
61.1).
Ölümlerin
büyük
oranda
kalp
damar
hastalıklarından olduğu çağımızda şişmanlık,
kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı önemli
sağlık sorunlarıdır. Glisemik endeks açısından
hurma bu sağlık sorunlarına uygun bir besin olarak
gözükmektedir. Bununla birlikte, hurma ağırlığının
yüzde 50’sinin şeker olduğunu ve dolayısıyla kalori
içeriğinin de yüksek olduğunu unutmamalıyız.
Fazla miktarlarda tüketilmesi halinde günlük enerji
ihtiyacından fazla kalori alınması söz konusu
olabilir. 400-500 gram hurma yenmesi halinde 50
kiloluk bir insanın günlük enerji ihtiyacı tamamen
karşılanmış olacaktır. İnsanın günlük enerji ve
mineral ihtiyacını karşılayabilmesi ve şeker
hastalarında da güvenle kullanılabilmesi açısından
hurmanın diyet önerilerinde dikkate alınması doğru
olacaktır.
Hurmanın bilinen diğer tıbbi faydaları da gebelikle
ilgilidir. Yüksek demir ve mineral içeriği açısından
gebelikte iyi bir besin olmasının yanında hurmanın
doğuma yardımcı olabileceğini ve doğumdan sonra
da faydalarının devam edeceğini gösteren
araştırmalar vardır. Gebelik ve doğumla ilgili
faydaların içerdiği bitkisel kaynaklı östrojenler ve
oksitosin
benzeri
etkisinden
kaynaklandığı
düşünülmektedir. Thigpen ve arkadaşlarının
farelerde yaptığı bir deneyde hurmayla beslenen
farelerde diğer farelere göre vajinal açıklığın daha
çabuk geliştiği bulunmuştur (27).
Doğum sonrası kanama, doğumun önemli
komplikasyonlarından biridir. Birçok anne doğum
sonu
kanama
nedeniyle
kaybedilmektedir.
Oksitosin bu amaçla 1930’lu yıllardan beri
kullanılmakta olan etkili bir ilaçtır. Bununla birlikte
oksitosin kullanımının riskleri de vardır. Deglet
Noor hurmaları kullanılarak yapılan bir araştırmada
hurmanın doğumdan sonraki kanamayı azalttığı
saptanmıştır. Bu araştırmada 31 anneye doğumdan
hemen sonra 10 ünite oksitosin iğnesi yapılırken 31

220,7

200
162,4
141,6

150

Hurma
104

Oksitosin

100
57,4
41,3

50

17 21,7

0
1. saat

2. saat

3. saat

Toplam

Doğum sonrası zam an

Grafik 1. Oksitosin ve Deglet Noor hurmasının doğum
sonrası kanamayı azaltma açısından karşılaştırılması.

Son zamanlarda yaşlanmayı yavaşlatıcı bakım
ürünlerinde
(antiaging)
bitkisel
kaynaklı
hormonlara (fitohormonlar) daha çok önem
verilmektedir. Hurma çekirdeği de fitohormonlar
açısından zengindir. Bu nedenle hurmanın
hormonal etkilerinden güzellik sektöründe de
yararlanılmaktadır. Bir araştırmada 46-58 yaş arası
bayanlara göz etrafındaki kırışıklıklar için hurma
çekirdeği kremi önerilmiştir. Beş haftalık bir
deneme süresi sonunda kırışıklık yüzeyinde %27,6,
kırışıklıkların derinliklerinde ise %3,52 oranında bir
azalma saptanmıştır. Bayanların %60’ında gözle
görülür iyileşmeler sağlanmıştır (29).
Hurmanın bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu
etkileri
vardır.
Hurma
tüketimi
hücresel
immuniteden ziyade özellikle humoral immunite
olarak bilinen antikorlar aracılığıyla sağlanan
bağışıklığı olumlu etkiler (30).
Hurmanın bilinen çok sayıdaki yararının yanında
hurma ağacına bağlı yaralanmalar ve alerjiler gibi
riskler de söz konusudur (31). Bangladeş’te yapılan
bir araştırmada polen döneminde havadaki polen
yükünün %14-16’sından palmiyelerin sorumlu
olduğu saptanmıştır (32). Alerjen immunoterapisi
hurmaya bağlı alerjilerin tedavisinde etkili
bulunmuştur (33). Hurma poleni alerjilerinin
yaygınlığı nedeniyle hurma üretimi yapılan
ülkelerde alerji testlerine hurma poleninin de
eklenmesi önerilmiştir (34).
Safra kesesi taşı gelişen Suudi Arabistanlı
bayanların beslenme alışkanlıkları incelendiğinde
Kabsah ve Modabi hurmalarının bu hanımlarda
safra kesesi taşı olmayan yaşıtlarına göre daha fazla
tüketildiği saptanmıştır (35).
Hurma meyvesinde çeşitli bakteri ve mantarlar
(Penicillium spp., Cladosporium spp., Lactobacillus
delbrueckii subsp. delbrueckii, Lactobacillus
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fructivorans,
Lactobacillus
collinoides,
Lactobacillus
salivarius,
Zygosaccharomyces
mellis, Zygosaccharomyces rouxii, Candida
sphaerica, Candida rugosa, Candida colliculosa,
Candida pelliculosa, Candida famata, Pichia
anomala, Aspergillus niger, Penicillium spp)
bulunabilir (36). Bir araştırmada hurmada
Cladosporium cladosporioides ve Sporobolomyces
roseus türü mantarlar bulunmuştur (37). Bu
mantarların sağlıklı kişiler için zararlı olmayıp
bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda deri
enfeksiyonlarına yol açabildiği bilinmektedir. Bu
nedenle hurma yendikten sonra ellerin yıkanması
önemlidir.
Hurma hasadı ağaca çıkılarak yapıldığından
düşmeye
bağlı
yaralanmalara
da
sık
rastlanılmaktadır.
Diğer
taraftan
hurma
yapraklarının üzerinde 10-15 cm uzunluğunda
olabilen sivri ve sert dikenler bulunmaktadır (Şekil
6).

Şekil 6. Hurma yaprakları ve dikenler.

Bu dikenlerin batmasına bağlı yaralanmalara da
sıkça rastlanmaktadır. Özellikle dikenin ekleme
batması halinde sinovite yol açabilmektedir (38,39).
Hurmayla ilgili diğer araştırmalar
Balıkların hurma içerikli besinlerle beslenmeleri
halinde hem büyüme hızlarının, hem de protein
kalitelerinin daha iyi olduğu bulunmuştur (40).
Hurma çekirdeğinin de hayvan beslenmesinde
kullanılabileceği gösterilmiştir. Hurma çekirdeği
unu verilen farelerin selülozla beslenenlere göre
daha fazla kilo aldıkları saptanmıştır (41). Biyolojik
değeri düşük olmakla birlikte, hurma çekirdeğinin
protein içeriğinin %7,13-10,36, yağ içeriğinin ise
%6,32-9,28 arasında olduğu bilinmektedir (42).
Bakır, manganez ve çinko, bitkiler tarafından az
miktarlarda kullanılmakla birlikte çinko, kadmiyum
ve kromun bitki beslenmesinde yeri yoktur. Bu
metallerin çevrede fazla bulunması insanlarda,
böbrek, karaciğer ve beyin hücreleri dâhil, birçok
organı etkileyebilen önemli zararlara yol açabilir.
Bitkilerde bu metallerin bulunma durumu
incelenerek insan ve hayvanlar için çevresel açıdan
ne kadar risk bulunduğu tahmin edilebilir. Buna
“biyolojik monitorizasyon” denmektedir. Hurma
ağacı eser ağır metal iyonlarına bağlı kirlenmeyi
göstermede önemli bir belirteçtir (43). Denizli’de
yapılan bir araştırmada da hurma yapraklarının
trafikten kaynaklanan atmosfer ve ağır metal
zehirlenmesini saptamada biyomonitör olarak
kullanılabileceği gösterilmiştir (44).
Hurma çekirdeği atıklarından elde edilen aktif
karbon, zehirli bir madde olan kromun sıvılardan
temizlenmesinde kullanılmaktadır (45). Arındırma
sanayisindeki başka bir çalışma da hurma liflerinin
atık
suların
süzülmesinde
(filtrasyon)
kullanılmasıyla ilgilidir. Hurma liflerinden üretilen
arındırma sisteminin sudaki turbiditeyi (%80,6),
fosforu (%54,9) ve parazit yumurtaları gibi organik
maddeleri (%98) başarılı ve ekonomik bir şekilde
temizleyebilmesi hurma ve yan ürünlerinin evde ve
sanayinin çeşitli alanlarında kullanılabileceğini
göstermektedir (46).
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