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Turgutlu ve Çevresinin (Manisa) 
Etnobotanik Açıdan Değerli Bitkileri

Nebahat Mengütemür, Mehmet Sağıroğlu
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sakarya, 

nebusmengu@hotmail.com

Amaç: Turgutlu ve çevresinde halkın etnobotanik amaçlı kullandığı bitkiler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanına (8 köy ve Turgutlu merkez) 2011 yılı Mayıs-Eylül 
ayları arasında 10 kez gidilmiştir. Araştırma alanında bilgi sahibi olan 33 kaynak kişiyle yüz yüze 
görüşülmüş; edinilen bilgiler ışığında bitkiler toplanarak herbaryum materyali haline getirilmiştir. 
Flora kitaplarından yararlanılarak teşhis edilmiştir.

Bulgular: Turgutlu ve çevresinde (Manisa) doğal olarak yayılış gösteren bitkilerden yöre halkı 
tarafından tıbbi, gıda ve yem amaçlı kullanılan 34 familyaya ait 71 tür tespit edilmiştir. Bu 
bitkilerden 53’ü tıbbi olarak, 28’si gıda olarak ve 6’sı da yem olarak kullanılmaktadır.

Sonuç: Çalışmada yöre halkının tıbbi amaçla kullandığı 53 bitki türü yerel adları, kullanılan 
kısımları ve kullanım şekilleri ile beraber belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Turgutlu, Manisa
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Elazığ Şehir Merkezinden Etnobotanik Notlar

Narin Sadıkoğlu
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Malatya, narin@inonu.edu.tr

Amaç: Zengin bitki çeşitliliğimizle halk kültürümüzün birleşmesi sonucu, etnobotanik açıdan 
oldukça kapsamlı bir bilgi hazinemiz bulunmaktadır. Daha çok kırsal kesimlerde görülmekle 
beraber şehirlerde de bu tarz kullanımlara rastlanmaktadır. Bu çalışmada Elazığ şehir merkezinde 
bitkilerden halk ilacı olarak yararlanılması ile ilgili bilgiler kayıtlara geçirilmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Elazığ Merkez’de halk ilacı olarak kullanılan bitkileri tespit edebilmek 
amacıyla bu bitkileri tanıyan ve kullanan yöre insanları ile görüşülmüştür. Araştırma bölgesinde 
bitkilerden halk ilacı yapıp bunu hastalıkların tedavisinde uygulayan kişiler belirlenip kullanılan 
bitkilerle ilgili bilgiler sözlü aktarımla bir deftere kaydedilmiştir. Bu kişiler bitkileri doğadan 
toplamayıp aktardan temin ettikleri için çalışmanın materyalini oluşturan bitkiler Elazığ 
şehir merkezindeki aktarlardan alınmış ve Türkiye Florası’ndan yararlanılarak bilimsel adları 
saptanmıştır.

Bulgular: Elazığ şehir merkezinde geleneksel yöntemlerle halk ilacı yapan kişilerin uyguladıkları 
yönteme göre ilk önce hastalığın tespiti yapılmakta ve buna göre ilacın terkibindeki maddeler 
temin edilerek uygun bir şekilde karıştırılmaktadır. Hastaya nasıl kullanacağı tarif edilmekte, bazı 
hallerde uyarılarda bulunmaktadırlar. 


