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Bö¤ürtlen
Büldürgen, börtlenge, bumbuka, diken çile¤i,
diken dutu, fiske, fukuku, gürüzüm, kür, karamama, karamanca, karant› dikeni, kedi dutu, mihra,
moloﬂ. Bunlar, bö¤ürtlene verilen isimlerden yaln›zca birkaç›.
Bö¤ürtlen hemen hemen hepimizin kolayca
tan›yabilece¤i bitkilerden biri. Çünkü bunlar› yol
kenarlar›nda, tarlalar›n aras›nda veya ormanlarda
s›kça görebiliyoruz. Ülkemizin Güneydo¤u Anadolu bölgesi d›ﬂ›ndaki tüm bölgelerinde yetiﬂebilen
bu bitki, binlerce y›ld›r sahip oldu¤u ﬂifal› özellikleri nedeniyle kullan›l›yor. En çok bilinen ad› olan
“bö¤ürtlen” ise bö¤ürtmek filinden türetilmiﬂ.
Halk dilinde bö¤ürtmek, az haﬂlamak, bö¤ürttürmekse az piﬂirmek anlam›na geliyor. Bu sözcükler gözönüne al›nd›¤›nda, dikenli bir bitki olan
bö¤ürtlenin, dokundu¤u yerde yanmaya, ‘haﬂlanmaya’ benzer bir ac› uyand›rmas›ndan dolay› bu
ad› ald›¤› anlaﬂ›l›yor. Finli Türkolog Rasan’a göre
de bö¤ürtlen ismi Mo¤olca “bölgercirgene” sözcü¤ünden geliyor. Bilimsel ad› Rubus olan bö¤ürtlen, gülgiller (Rosaceae) ailesinden olup, kuﬂburnu (Rosa canina) ve badem a¤ac›n›n (Pyrus
amgydaliformis) yak›n akrabas›. Latince olan
“Rubus” sözcü¤ü de Keltçe k›rm›z› anlam›na gelen “rub” sözcü¤ünden türetilmiﬂ. Yaklaﬂ›k
100’den fazla türü bulunan bö¤ürtlen bitkisinin
anavatan›n›n Hindistan ve Pakistan oldu¤u ve zamanla do¤uda Türkistan üzerinden Çin’e ve bat›da Horasan üzerinden Avrupa’ya, Kuzey Afrika’ya
ve son olarak da Kuzey Amerika’ya kadar yay›lm›ﬂ oldu¤u kabul ediliyor.
Çok y›ll›k bir çal› türü olan bö¤ürtlen bitkisi
yaﬂad›¤› ortama göre 1-3 metreye kadar büyüyebiliyor. Dallar› yay ﬂeklinde aﬂa¤›ya do¤ru k›vr›lan
bu bitki, oldukça dikenli bir tür. Yatay olarak büyüyen kökleri toprak içinde yan dallar vererek
toprak üstüne yeni bitkilerin ç›kmas›na neden
olurken, toprak üstünde bulunan ve aﬂa¤›ya do¤ru sarkan dallar da topra¤a de¤dikleri yerlerden
kökler oluﬂturarak yeni bireylerin oluﬂmas›n› sa¤l›yor. Bu nedenle bö¤ürtlenler h›zla yay›lma yetene¤ine sahip.. Yapraklar› üç veya beﬂ yaprakç›ktan oluﬂup, kenarlar› ince diﬂlerle kapl›. Yapraklar›n üst yüzleri koyu yeﬂil, alt yüzleri de aç›k yeﬂil renkli olup keçemsi tüylerle örtülü. Bu tüyler
bitkinin yaﬂad›¤› ortama göre de¤iﬂmekle birlikte,
kurak yerlerde yaﬂayanlar›nda çok s›k, serin yerlerde yaﬂayanlar›ndaysa daha az oluyor. Bö¤ürtlenlerin gövde ve dallar› dört köﬂeli olup, üzerlerinde geriye do¤ru k›vr›k dikenler bulunuyor. Bu
dikenlerin amac› bitkinin sahip oldu¤u lezzetli
meyveleri korumak. Bö¤ürtlen çiçekleri beyazpembe renklerde olup nisan ay›ndan baﬂlayarak
eylül ay›na kadar açmaya devam ediyorlar. Ar› ve

çeﬂitli sineklerle tozlaﬂan bu çiçekler, uzun ömürlü olduklar› için kolayca döllenebiliyorlar. Bö¤ürtlen meyveleri de ilginç bir yap›ya sahip. Bö¤ürtlenler bir çiçekte bulunan çok say›daki diﬂi organ›n geliﬂmesiyle ortaya ç›kan küçük meyveciklerin
bir araya gelmesiyle oluﬂuyor ve bu ilginç yap›ya
botanik biliminde “yalanc› meyve” ad› veriliyor.
‹lk zamanlar›nda yeﬂil olan bu meyveler, sonradan k›rm›z›ya, olgunlaﬂt›klar›ndaysa siyaha dönüﬂüyorlar.
Ülkemizde en s›k rastlanan bö¤ürtlenler; Rubus caesius ve Rubus santus türleri. Rubus sanctus ad› verilen Anadolu bö¤ürtleni di¤er türden,
çiçekte yer alan erkek organlar›nda bulunan tüyler arac›l›¤›yla ay›rdedilebiliyor.
Ahududu da asl›nda bir çeﬂit bö¤ürtlen. Ancak bö¤ürtlenler içerisinde sadece Rubus ideaus
türüne ahududu ismi veriliyor. Ülkemizde do¤al
olarak ço¤unlukla Karadeniz bölgesinde yetiﬂen
bu tür, meyvelerinin olgunlaﬂt›¤›nda k›rm›z› renkli ve hoﬂ kokulu olmas›yla di¤er türlerden kolayl›kla ay›rdedilebiliyor.
Meyveleri bol miktara malik asit, sitrik asit ve

C vitamini içeren bö¤ürtlen bitkisi çok uzun y›llardan beri ilaç olarak kullan›l›yor. Eski kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre, Hipokrat bö¤ürtlen meyvelerini, iltihapl› ve kolay kanayan yaralar›n tedavisinde kullan›yordu. Dioskorides, diﬂ etlerini
güçlendirmek için bö¤ürtlen yapra¤›n›n çi¤nenmesini tavsiye ediyor. Do¤a tarihçisi Plinus, Do¤a
Tarihi adl› ansiklopedisinde bö¤ürtlen suyu, mersin, safran ve baldan yap›lan ﬂurubun her türlü
hastal›¤› tedavi etti¤ini yaz›yor. Ünlü Ortaça¤ hekim ve botanikçisi Matthiolus da bö¤ürtlen yapraklar›n›n ezilerek kar›na serildi¤inde aﬂ›r› kusmaya engel oldu¤unu ifade ediyor.
Bö¤ürtlenin meyveleri d›ﬂ›nda genç sürgünleri de besin olarak kullan›labiliyor. Sürgünler toplanarak soyuluyor ve salata ﬂeklinde yenebildi¤i
gibi, yumurtayla kavrularak yeme¤i de yap›labiliyor. Kökleriyse kurutulup toz haline getirilerek
diﬂ macunu yerine kullan›labiliyor. Bu tozla çeﬂitli nedenlerden dolay› sararm›ﬂ diﬂlerinizi k›sa sürede beyazlatabilirsiniz.
Bö¤ürtlen meyvelerinden elde edilen s›v› da
boya olarak kullan›l›yor. Olgunlaﬂm›ﬂ meyvelerden elde etti¤iniz suyla mordan maviye kadar çeﬂitli renkler elde edilebilir ya da saçlar›n›z› bö¤ürtlen suyuyla siyaha boyayabilirsiniz.
Bö¤ürtlenin dallar›ndan elde edilen liflerden
ka¤›t ve sicim yap›labiliyor. Ka¤›t yapmak için,
yaz aylar›nda meyveler topland›ktan sonra kesilen
bö¤ürtlen dallar› yapraklar›ndan temizleniyor ve
lifleri ayr›lana kadar haﬂlan›yor. Daha sonra iki
saat küllü suyla piﬂirilen lifler tahta bir sopayla 34 saat kadar dövülürek aç›k kahverengi bir ka¤›t
elde ediliyor.
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