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Bulgular: Cordia myxa kökeni tartışmalı, ülkemizde sadece Hatay ilinden kaydı bulunan 
doğallaşmış ağaç formunda bir bitkidir. Kıbrıs’ta da yayılış gösterir. Sebesten, serbesten, ökse 
ağacı ya da dabk adlarıyla bilinir. Ülkemizin diğer illerinden herhangi bir kaydına rastlanmadığı 
gibi etnobotanik kullanımına dair bir yayına da rastlanmamıştır. Hatay’da ise, olgun meyveleri, 
kuş yakalamak için zamk yapımında kullanılmakta ayrıca taze olarak yenmektedir. Türkiye’de 
pek bilinmemesine karşın dünyada pek çok farklı kullanımı vardır: Çeşitli ülkelerde, meyvaları 
taze olarak tüketildiği gibi, meyva, yaprak ve ağaç kabukları halk hekimliğinde pek çok hastalığın 
tedavisinde kullanılır. Ayrıca Hatay’daki gibi zamk elde etmek amacıyla kullanıldığı ülkeler de 
vardır. Bitkinin Roma döneminde de kullanılmakta olduğunu hatta ticari değeri bulunduğunu 
gösteren arkeolojik çalışmalar da mevcuttur. Bitkinin çeşitli organlarından elde edilen ekstraktların 
antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkiler başta olmak üzere pek çok biyolojik etkisi 
olduğuna ve meyvaların besleyici değerinin oldukça yüksek olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. 
Bazı çalışmalardaki çelişkili sonuçlar, bitkinin biyolojik etkilerinin daha detaylı çalışılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Şöyle ki: hepatoprotektif etkilerininden bahseden çalışma olduğu 
gibi Çin tıbbında kullanılan diğer pek çok bitkide de rastlandığı üzere hepatotoksik ve tümörojenik 
bileşikler içerdiğine, dolayısıyla doz ayarlaması yapılarak tüketilmesi gerektiğine dair çalışma da 
mevcuttur. 

Sonuç: Cordia myxa gerek biyolojik özellikleri gerekse ekonomik kullanım potansiyeli açısından 
ilgi çekici bir bitkidir. Yeni bir gıda kaynağı olarak, tıbbi bitki olarak ya da doğal bir yapıştırıcı 
madde elde etmek amacıyla detaylı bir şekilde araştırılması önerilir.
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Amaç: Geçitli (Hakkari) ve çevresindeki köylerde bitkilerin halk arasındaki kullanımlarını tespit 
etmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, bitkilerin kullanım amaçları, kullanılan 
kısımları, kullanım şekilleri ve yöresel adları verilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini 2008-2010 yılları arasında Geçitli ve çevresinde 
vejetasyon döneminin başından sonuna kadar toplanan bitki örnekleri oluşturmaktadır. Bitkilerin 
kullanımı ile ilgili bilgiler yöre halkı ile birebir yapılan görüşmeler ve okullarda yapılan anket 
çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. Toplanan bitki örnekleri herbaryum materyali haline getirilip 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumun’da (VANF) muhafaza 
edilmektedir. Bu bitkilerin teşhisinde temel kaynak olarak flora “Flora of Turkey and the East 
Aegean Islands” adlı eserden yararlanılmıştır.

Bulgular: Geçitli ve çevre köylerinde (Işık, Kamışlı, Cevizdibi, Elmacık, Kaval, Olgunlar ve 
Üzümcü) yapılan çalışmalar sonucunda 45 familyaya ait 156 bitki taksonunun kullanımı tespit 
edilmiştir. Bunlardan; 83’ü (%39.15) gıda ve baharat, 70’i (%33.01) tedavi, 13’ü (%6.13) yem, 
11’i (%5.18) yakacak, 10’u (%4.76) ekonomik (toplanıp gelir amaçlı satılan), 10’u (%4.76) el 
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sanatı, 6’sı (%2.83) boyar amaçlı ve 9’u (%4.24) farklı amaçlarla (süs, yapıştırıcı, süpürge vs.) 
kullanılmaktadır. Araştırma alanında kullanımı belirlenen bitkilerden en fazla takson içeren ilk 
beş familya Asteraceae 29 (%18,1), Apiaceae 22 (%14,2), Rosaceae 12 (%7,7), Lamiaceae 11 
(%7,1) ve Liliaceae 9 (%5,8)’dur. Araştırma alanında yer alan okullarda yaptığımız anketlerde ve 
birebir görüşmelerde en çok değinilen ilk beş bitki; Diplotaenia cachrydifolia Boiss., Ferulago 
stellata Boiss., Chaerophyllum macrospermum (Spreng.) Fisch. & C.A.Mey., Arum conophalloides 
Kotschy ex Schott var. conophalloides ve Pelargonium quercetorum Agnew’dir. 

Çalışmalar sırasında bitkilerin kullanımını tespit etmek amacıyla 51 kaynak kişiyle yüz yüze 
görüşülmüştür. Bilgi alınan şahısların 15’i (%29,41) bayan, 36’sı (%70,58) ise erkek’tir. 
Kullanıcılardan 21’i 31-49 arasında değişen yaşlarda; 30’u ise 50 yaş üstünde olup, yaş ortalaması 
52’dir. 

Sonuç: Araştırma sahamız olan Geçitli ve çevresinde şu ana kadar herhangi bir etnobotanik çalışma 
yapılmamıştır. Çalışma sahasında 51 kaynak kişi ile yapılan görüşmeler sonucunda 45 familyaya 
ait 156 bitki taksonu ve bunlara ait yerel bilgiler (yöresel adı, kullanım amacı, kullanım şekli ve 
kullanılan kısmı) toplanmıştır. Taranan literatürlerde 47 taksonun kullanımı ile ilgili herhangi bir 
bilgi olmayıp; bunlarla ilgili kullanım bilgileri ilk defa tarafımızdan tespit edilmiştir. 40 taksonun 
da bugüne kadar bilinen kullanımlarından kısmen veya tamamen farklı amaç veya şekilde araştırma 
bölgemizde kullanıldıkları belirlenmiştir. 

Topladığımız bitkilerden 50 taksonun her biri birden çok farklı amaç için kullanılmakta, ayrıca tedavi 
amacıyla kullanılan 25 taksonun her biri de yine birden çok farklı rahatsızlık için kullanılmaktadır. 
Bunun yanında bazen aynı amaç için birden çok farklı takson da kullanılabilmektedir. Bölgede 23 
farklı takson ortak yöresel isimle adlandırılırken, 10 takson ise farklı köylerde birden çok farklı 
isimle adlandırılmaktadır.

Geçitli ve çevre köylerinde yapılan bu çalışmada tespit edilen bitkilerin zenginliği ve özgün oluşu 
yöre halkının bitki kullanım kültürüne halen bağlı olduğunu gösterir. Yaptığımız bu çalışma ile 
bölgenin bitki kullanım kültürü hakkında önemli veriler elde edilmesine rağmen bu bilgilerin 
özellikle orta yaş ve ileri yaştaki kaynak kişilerden toplanması, genç kuşağın çok azının bu tür 
kullanımlar hakkında bilgi sahibi olması da düşündürücüdür. Hakkari’nin diğer kesimleri, hatta 
bölgemiz (Doğu Anadolu) ve Türkiye’nin etnobotanik açıdan teferruatlı araştırılıp bilgileri kayıt 
altına alınarak, toplu bir envanter haline getirilmeli ve yapılacak araştırmalar için bir müracaat 
kaynağı haline getirilmelidir. 
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