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PB–168

Bingöl Yerel Pazarlarında Satılan 
Yabani Bitkilerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi

Rıdvan Polata, Mikail Açarb

aBingöl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bingöl
bBalıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Kampüsü, Balıkesir, 

mikailacar27@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmada Bingöl ilinin kırsal kesimlerinde yaşayan yöre halkının dağlardan topladığı ve 
yöredeki yerel pazarlarda satışa sunduğu yabani bitkiler incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 2010-2011 yılları arasında sürdürülen bu çalışmada, Bingöl çevresinde 
kurulan yerel pazarlar gezilerek satışı yapılan yabani bitkiler belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 
satıcılarla beraber arazi çalışmaları yapılmış ve etnobotanik kullanımı olan yabani bitkilerle ilgili çok 
sayıda fotoğraf çekilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında yerel pazarlarda satışı tespit edilen bitkilerin 
toplandığı lokalitelerden örnekler alınarak Türkiye Florası’na göre teşhisleri gerçekleştirilmiştir. 
Teşhis edilen bitkiler herbaryum örneği haline getirilerek korunmak üzere saklanmıştır.

Bulgular: Yerel pazarlarda satılan yabani bitkilerin çoğunlukla merkeze yakın çevre köylerden 
toplandığı ve bazı aracılar vasıtasıyla yerel pazarlara getirildiği gözlemlenmiştir Bingöl ve çevresi 
yerel pazarlarda yürütülen çalışmalarda satışı yapılan 32 yabani bitki taksonu tespit edilmiştir. 
Yerel pazarlarda satışı yapılan yabani bitkilerin ağırlıklı olarak gıda ve tıbbi amaçlarla satıldığı 
belirlenmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda Rosaceae, Lamiaceae, Asteraceae ve Brassicaceae familyalarına ait 
32 yabani bitki taksonu tespit edilmiştir. Yöre halkının yabani bitkileri bitkileri, gıda olarak çiğ ya 
da pişmiş halde yemeklerde, veya bazen meyve olarak tükettiği belirlenmiştir. Bununla beraber 
bazı tıbbi bitkilerin çeşitli hastalıkların tedavisinde infüzyon-dekoksiyon yada çiğ olarak tükettiği 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bingöl, etnobotanik, yabani bitki, tıbbi
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Alaşehir (Manisa) İlçesinde Şifa Amaçlı Kullanılan Tıbbi Bitkiler 
Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma

Seyid Ahmet Sargina, Ekrem Akçiçekb

aCelal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, 
Alaşehir, Manisa

bBalıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, Balıkesir, 
eakcicek@yahoo.com

Amaç: Bu çalışmada Alaşehir ve çevresindeki köylerde yaşayan yöre halkının dağlardan topladığı 
ve şifa amaçlı kullandığı tıbbi bitkiler araştırılmıştır. 
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Gereçler ve Yöntemler: 2009–2011 yılları arasında sürdürülen bu çalışmada, Alaşehir ve 
çevresindeki bazı köylere gidilerek köylülerin şifa amacıyla dağlardan toplayıp kullandığı bitkiler 
tespit edilmiştir. Alınan bitki örneklerinin Türkiye Florası’na göre teşhisleri gerçekleştirilmiştir. 
Teşhis edilen bitkiler herbaryum örneği haline getirilerek Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek 
Yüksekokulu Botanik Laboratuvarı’nda korunmak üzere saklanmıştır.

Bulgular: Etnobotanik, geniş anlamda insan-bitki ilişkileri; dar anlamda ise bir yörede yaşayan 
halkın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yararlanma bilgisi 
ve o bitkiler üzerine etkileri olarak özetlenebilir. Alaşehir ve çevresindeki kırsal yerleşim alanlarında 
sürdürülen bu çalışmada 35 köye, önceden belirlenmiş zamanlarda ziyaretler gerçekleştirilmiş 
ve köylülerin çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullandığı 58 familyaya ait 241 tıbbi bitki tespit 
edilmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda şifalı bitkilerin köylüler tarafından en fazla; dahilen gribal 
enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, mide-bağırsak, böbrek taşı, diyabet (Tip II), tansiyon ve romatizma 
haricen ise yara ve hemoroit tedavisinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Köylülerin bu bitkileri 
infüzyon, dekoksiyon ve lapa uygulama yöntemiyle tükettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alaşehir (Manisa), Etnobotanik, Tıbbi bitki, Şifa.

Teşekkür: Arazi çalışmaları sırasındaki katkılarından dolayı Dr. Selami Selvi’ye teşekkür ederiz.
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Kadınhanı (Konya) ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin 
Etnobotanik Özellikleri 

Yavuz Bağcı, Levent Keskin
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Selçuklu, Konya, ybagci@selcuk.edu.tr

Amaç: Kadınhanı (Konya) ve çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri ilk kez bu 
çalışma ile ortaya konularak bilim dünyasına sunulmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma Kadınhanı Bölgesi (Konya) sınırları içerisinde yapılmıştır. 
2009–2011 yılları arasında çalışma alanında bilgi toplamak için 19 köy ve ilçe merkezinde bulunan 
153 kişiyle etnobotanik anket yapılmış ve bu bilgiler kayıt altına alınmıştır. Periyodik dönemlerde 
araştırma alanında arazi çalışması bitkilerin ilk sürgün verme, çiçeklenme, meyve verme ve tohuma 
kalma dönemlerinde yapılarak bu dönemlerde bitkilerin toplanması, preslenmesi ve kurutulmasının 
yanında özellikle bu dönemlere ait fotoğrafları özenle çekilmiştir. Toplanan bitki numuneleri çeşitli 
eserlerden faydalanılarak teşhis edilmiştir. 

Bulgular: Yapılan araştırma sonucu farklı kullanımlara ait yaklaşık 107 bitki tespit edilmiştir. 
Toplamda 39 familyaya ait 87 cins tespit edilmiştir. Bu bitkilerden 75 tanesi gıda, 56 tanesi tıbbi, 
13 tanesi eşya, 9 tanesi yakacak, 2 tanesi inanç, 2 tanesi de süs bitkisi olarak kullanıldığı tarafımızca 
tespit olunmuştur. Araştırmamızda gıda olarak kullanılan bitkiler 10 farklı şekilde, tıbbi amaçlı olan 
bitkiler 30 farklı rahatsızlık için kullanıldığı görülmüştür. Diğerleri ise yakacak, eşya, inanç ve süs 
bitkisi olarak kullanılmıştır. Halk ilacı olarak kullanılan farklı Farmakolojik etkiye sahip 56 bitkinin 
değişik rahatsızlıklarda, enfeksiyonlarda, çıbanların tedavisinde, ağrı kesici olarak, diabet, diare, 
hemoroit gibi hastalıklarda kullanıldığı tespit edilmiştir.


