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Tıbbi bitkilerin aktarlar tarafından yöre halkına daha çok mide-bağırsak, soğuk algınlığı, gribal 
enfeksiyonlar, romatizma, bronşit ve zayıflama gibi rahatsızlıklar için satıldığı belirlenmiş ve bu 
bitkilerin daha çok infüzyon, dekoksiyon ve toz gibi yöntemlerle kullanıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alaşehir (Manisa), etnobotanik, tıbbi bitkiler, aktar
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Amaç: Çalışmada Erzincan sınırları içerisinde bulunan Üzümlü ilçe merkezi ve çevre köylerinde 
yaşayan halkın gıda amacıyla kullandığı bitkilerin yöresel ve bilimsel adlarının tespiti, bitkilerden 
faydalanma amaçlarının, kullanılan kısımlarının ve kullanım şekillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
İnsanların yüzyıllardır nesilden nesile aktardığı bilgi ve deneyimlerinden oluşan bu kültür giderek 
kaybolmaktadır. Günümüzdeki insanların refah düzeyinin yükselmesi ve ihtiyaçlarının kolayca 
karşılanmasından dolayı oluşan kültür yozlaşması özellikle genç nesillerin doğal bitkilere olan 
ilgisini de azaltmıştır. Bu çalışma da giderek kaybolan bu kültürün yok olup gitmesini önlemek 
amacıyla gerçekleştirilmiş olup Erzincan ilinde yapılan ilk etnobotanik çalışmadır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki numuneleri, 2010 ve 2011 yıllarında uygun vejetasyon dönemlerinde 
Üzümlü ilçe merkezinden ve köylerinden toplanmıştır. Bilgi toplamak için ise ilçe merkezindeki 
ve merkeze bağlı köylerde yaşayan kişiler ile görüşülmüştür. Ayrıca şehir merkezine yerleşmiş 
ancak ilçe ve köyleri ile bağlantısı devam eden yaşlı kişilerle de görüşmeler yapılarak bilgilerinden 
istifade edilmiştir. Toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine uygun şekilde kurutulmuştur. 
Bitki örnekleri temel eserlerden yararlanılarak teşhis edilmiştir. Araştırma bölgesinden toplanan 
taksonların hangi amaçlarla kullanıldığı, yöresel isimleri, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri 
yöre halkıyla yapılan görüşmelerle ve anketlerle belirlenmiştir. Herbaryum kartonlarına yapıştırılan 
ve etiketlenen örnekler, kurulum aşamasında olan Erzincan Üniversitesi Herbaryumu’nda muhafaza 
edilmektedir. 

Bulgular: Araştırma alanındaki bitkilerden 26 familyaya ait 64 türün gıda olarak kullanıldığı 
belirlenmiştir. Bu bitkilerden 31 tanesinin yaprakları, 23 tanesinin meyveleri, 5 tanesinin çiçekleri, 
5 tanesinin tohumları, 5 tanesinin dalları, 5 tanesinin gövdeleri ve 2 tanesinin kökünün gıda olarak 
kullanıldığı ortaya konulmuştur. Bitkilerden bazılarının herhangi bir işlem uygulanmadan gıda 
olarak tüketildiği, bazılarının başta yemeklerde olmak üzere, salata ve börek iç malzemesi olarak 
kullanıldığı ve bazılarının da baharat olarak tüketildiği tespit edilmiştir. Tür sayısı bakımından ilk 
üç familya sırasıyla şunlardır; Rosaceae 12 bitki türü ile ilk sırayı, Asteraceae ve Apiaceae 5’er 
bitki türü ile ikinci sırayı ve Polygonaceae 4 bitki türü ile üçüncü sırayı almaktadır.

Sonuç ve Tartışma: Üzümlü ilçesinde ve köylerinde halk tarafından gıda amaçlı olarak kullanılan 
26 familyaya ait 64 doğal bitki türü belirlenmiştir. Bu bitkiler çoğunlukla Rosaceae, Asteraceae, 
Apiaceae ve Polygonaceae familyalarına aittir. Çalışmada bitkilerin bilimsel adlarının yanı sıra 
yöresel isimleri, kullanım amaçları, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri belirlenmiştir. Bölge 
insanı genellikle konargöçer olduğu, yerleşik düzeni olmadığından yerleşik tarım yapamamıştır. 
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Bu nedenle bitkilere ve çiçeklere sınırlı sayıda isim koymuşlardır. Kullandıkları bitkileri 
isimlendirdikleri halde kullanmadıkları bitkilere ot, yabancı ot ya da pancar demekle yetinmişlerdir. 
En kısa yolla tarif etmek istediklerinde şu dağdaki mor çiçek, kayanın dibindeki sarı ot, ya da 
sarı kokulu çiçek diye isimlendirmişlerdir. Bu yüzden faydalı bitkilerin tanıtımı amacıyla yapılan 
etnobotanik çalışmalar yok olup giden bu kültürün kayıt altına alınması bakımından çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Üzümlü, Erzincan, Faydalı bitkiler, Gıda bitkileri
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Amaç: Çalışmamızda Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanmış Ramalina Ach. cinsine ait bazı 
türlerin filogenetik farklılıklarının ortaya çıkarılması ve soy ağaçlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılmak üzere Isparta, İzmit ve Bolu illerinden Ramalina 
cinsine ait örnekler toplanmıştır. Toplanan liken örneklerinin klasik yöntemlerle tür tayini 
yapılmıştır. İncelenecek olan R. calicaris, R. canariensis, R. capitata, R. chondrina, R. farinacea, 
R. fraxinea ve R. polymorpha türlerinden DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Hedef DNA bölgesi 
ITS1F-ITS4 primerleri kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile çoğaltılmıştır. Dizileme 
cihazı ile hedef DNA bölgelerine ait diziler elde edilmiştir. Hedef diziler çeşitli biyoinformatik 
programlar kullanılarak analiz edilmiştir. Türler arasındaki evrimsel yakınlık ve genetik akrabalık 
oluşturulan farklı dendrogramlarla ortaya çıkarılmıştır. 

Bulgular: Filogenetik analiz sonuçlarına göre Neighbour Joining ile çizilen filogramda R. chondrina 
ve R. canariensis; R. farinacea ve R. calicaris kendi aralarında gruplaşmışlardır. Ramalina 
polymorpha filogramda diğer türlerden uzaklaşmıştır. Türkiye’den toplanan R. chondrina ile 
İspanya’dan toplanan R. chondrina örneklerinin dendrogramda farklı türlerle gruplar oluşturdukları 
ve genetik olarak uzaklaştıkları görülmüştür. GenBank’tan indirilen veriler kullanılarak Türkiye’den 
toplanan örneklerin familya ve cins içindeki yeri belirlenmiştir. İncelediğimiz Ramalina cinsine ait 
Türkiye örneklerinin familya içinde bir araya gelerek gruplaştıkları görülmüştür. Türlerin her biri 
cins içindeki diğer türlerle farklı gruplaşmalar gösterirken, R. polymorpha cins içinde hiçbir türle 
gruplaşma göstermemiştir.

Sonuç: İncelediğimiz liken örneklerine ait hedef diziler, GenBank’dan temin edilen verilerle 
kıyaslanmış ve filogenetik ağaç (soy ağacı) oluşturmak için analiz edilmiştir. Ramalinaceae 
familyası ve Ramalina cinsi içindeki türler arası ilişki çizilen dendrogramlarla ortaya çıkarılmıştır. 
Bu çalışma sayesinde Türkiye’den toplanan örneklere ait diziler GenBank’a yeni veri olarak 
kaydedilecektir. Bu tür araştırmalar Türkiye’deki zengin gen potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve 
korunmasına katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.
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