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Yazır Köyü’nde (Selçuklu/Konya) Gıda Olarak 

Kullanılan Doğal Bitkiler 

Emine KOÇER, Osman TUGAY, Deniz 
SUCUOĞLU, Feyza Tuba GÜNEY 

Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kampus/Konya 

otugay@selcuk.edu.tr 
 
 Yazır Köyü Konya İli’nin Selçuklu İlçesi 
sınırları içerisinde yer alan küçük bir yerleşim 
merkezidir. Bu köy özellikle son yıllarda Konya 
şehir merkezi ile Selçuk Üniversitesi Kampusu 
arasındaki yeni yapılanmalardan dolayı şehirle 
birleşmiş durumdadır. Bu bakımdan halkın bitki 
kullanımı gitgide azalmış birkaç nesil sonra yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 
Şehirleşmenin büyük etkisinde kalan Yazır 
Köyü’nde halkın değişik alanlardaki bitki 
kullanımlarını belirlemek amacıyla 2007 yılı Mart 
ayında etnobotanik çalışmalara başlanmıştır. 
Şimdiye kadar çalışma alanında 13 kişiyle 
görüşülmüş ve 123 bitki örneği toplanmıştır. Bu 
bitkilere ait yerel isimler ve kullanım şekilleri not 
edilmiştir. Elde edilen verilere göre gıda olarak 
kullanılan 26 doğal bitki tespit edilmiştir. Bu 
bitkilerin bilimsel isimleri belirlenmiş olup 
resimleri ayrı ayrı çekilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğal gıda bitkileri, Yazır 
Köyü, Selçuklu, Konya. 
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Akdeniz Bölgesi’nin Bazı Yerleşim Birimlerinde 

Etnobotanik Amaçla Kullanılan Bitkiler 

Işıl ŞİMŞEK1, Galip AKAYDIN2, Z.Ceren 
ARITULUK3, Erdem YEŞİLADA4 

1Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, 06500 
Beşevler / Ankara 
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Beytepe / Ankara 
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Sıhhıye / Ankara 

4Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 34755 
Kayışdağı / İstanbul 
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 Bu araştırmada, Akdeniz Bölgesi’nin farklı 
yerleşim birimlerinde ikamet eden ve araştırmaya 
gönüllü olarak katılmayı kabul 336 birey ile yüz 
yüze anket yöntemi ile görüşülmüş ve hazırlanan 
anket formlarında yer alan sorular yardımı ile 
araştırma için gerekli bilgiler alınmıştır. Alınan bu 
bilgiler doğrultusunda, hangi bitkilerin hangi 
kısımlarının, ne gibi amaçlarla kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin 
hangi rahatsızlıklarda kullanıldığı ve hazırlanış 
şekilleri (dekoksiyon, infüzyon, lapa, merhem vb.) 
sorgulanarak kaydedilmiştir. Tüketildiği belirlenen 
yabani bitkiler kurallara uygun şekilde toplanarak 
herbaryum materyalleri hazırlanmış ve bilimsel 
tanımları yapılmıştır.  
 Çalışmada etnobotanik olarak kullanıldığı 
tespit edilen 33 familyaya ait 71 takson tanımlanmış 
ve bunların çoğunluğunun Rosaceae, Asteraceae, 
Brassicaceae ve Lamiaceae familyalarına ait olduğu 
görülmüştür.  
 Tanımlanan bitkiler arasında tedavi 
amacıyla kullanılan bitkilerin; sindirim sistemi, üst 
solunum yolu, üriner sistem rahatsızlıklarına, 
diyabete ve diğer rahatsızlıklara karşı kullanıldığı 
tespit edilmiştir.     
 
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, halk ilaçları, 
Akdeniz Bölgesi. 
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Baskil İlçesinin (Elazığ) Etnobotanik Değeri 
Olan Bazı Bitkileri 
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2Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen ve 
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 Bitkiler halk arasında hastalıkların 
tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkilerin yan 
etkisinin olmayacağı düşüncesi bitkilere olan 
talebini arttırmaktadır. Türkiye, halk ilacı ve besin 
olarak kullanılabilecek bitkiler açısından zengin bir 
floraya sahiptir. Bu çalışma 2001-2003 yılları 
arasında, Baskil ilçesi (Elazığ) ile Altınkürek Köyü 
(Keban) arasındaki yüksek sahada yapılmıştır. 
Araştırma alanından toplanan 3223 bitki örneğinin 
değerlendirilmesi yapılmış 71 familyaya ait 341 
cins ve 801 takson tespit edilmiştir. Bunlardan 104 
(%13) endemiktir. İçerdiği takson sayısı 
bakımından araştırma alanında bulunan başlıca 
büyük familyalar: Asteraceae (110), Fabaceae (90), 
Lamiaceae (67), Brassicaceae (54), Poaceae (53), 
Caryophyllaceae (45), Boraginaceae (31), Apiaceae 
(29), Liliaceae (29), Rosaceae (27) şeklindedir. 
Fitocoğrafik elementlerin dağılımı İran-Turan 
elementleri 306 (%38.25), Akdeniz elementleri 36 
(%4.5), Avrupa-Sibirya elementleri 28 (%3.5) dir. 
 Toplanan bitkilerden etnobotanik değer 
taşıyanların yöresel isimleri ve kullanım şekilleri 
verilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Etnobotanik, Baskil, Elazığ.  


