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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.
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Sonuç: Kadınhanı (Konya) ve çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri ilk kez bu 
çalışma ile ortaya konulmuş ve araştırmamızda son yıllarda yapılan tezlerde yer almayan tıbbi 
amaçlı olarak kullanılan bir bitki tespit edilmiştir. Compositae familyasından Inula montbretiana 
DC.’dir. Hayvanların derileri üzerinde meydana gelen yaralarda antiseptik özelliğinden faydalanılır. 
Bitkinin çiçek ve yaprakları suda haşlandıktan süzülür ve bu su hayvanın yarası üzerine ılık bir 
sıcaklıkta dökülür.

Anahtar Kelimeler: Bitki-İnsan İlişkileri, Etnobotanik, Kadınhanı

Teşekkür: Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) tarafından 
desteklenmiştir (Proje No:10201029).
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Dalaman (Muğla) ve Çevresinde Etnobotanik Bir Çalışma 

Serap Dalgıç, Sezen Toksoy, Mehmet Sağıroğlu
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sakarya, 

ser_ap_1990@hotmail.com

Amaç: Dalaman (Muğla) ve çevresinde halkın etnobotanik amaçlı kullandığı bitkiler tespit 
edilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 2011 yılı Şubat-Kasım ayları arasında 10 köy ve 10 mahalleye gidilmiş, 
50 kaynak kişiyle görüşülmüştür. Etnobotanik özellikleri belirlenen bitkiler toplanıp, kurutularak 
herbaryum materyali haline getirilmiştir ve bitkiler flora kitaplarından yararlanılarak teşhis 
edilmiştir.

Bulgular: Dalaman ve çevresinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından tıbbi, gıda, yem 
vb. amaçlar için kullanılan 53 familyaya ait 136 takson ve 11 endemik bitki tespit edilmiştir Bu 
bitkilerin etnobotanik kullanımları ayrı ayrı belirtilmiştir. Belirlenen türlerin 65’i gıda, 42’si yem, 
97’si halk ilacı ve 74’ü diğer amaçlarla kullanılmaktadır. 

Sonuç: Halk ilacı olarak kullanılan bitkilerin kullanım şekli, yöresel adları ve fotoğrafları, gıda, 
yem ve diğer amaçlarla kullanılan bitkilerin de yöresel ve bilimsel isimleri ayrı ayrı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Dalaman, Muğla


