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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. 
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Tıbbi amaçlarla kullanılan bitkilerin, bilimsel ve yöresel adları, kullanım şekilleri ile birlikte 
saptanmıştır. Her zaman bir bitkinin tek başına kullanımı söz konusu değildir. Bazı halk 
ilaçları bitkisel ve bitkisel olmayan bazı materyallerin karışım halinde bir araya getirilmesiyle 
uygulanmaktadır. Bitkisel olmayan maddelerin bal, şeker, inek sütü ve kuyruk yağı olduğu tespit 
edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elazığ barajların etkisi ile ılıman bir 
iklime geçiş yapmıştır, mevcut ormanlar bakımsız olup yoğun bir şekilde erozyona maruz kalmıştır. 
Bunun doğal sonucu olarak halk önceden kullandığı bitkileri artık doğada bulamadığından alıştığı 
kullanım şekillerinden vazgeçmiş, kimileri de şehirdeki aktarlardan bir kısmını temin etme yoluna 
gitmiştir. Ayrıca zamanla halk ilaçları “kocakarı ilacı” olarak nitelendirilip küçümsenmiştir. 
Atalardan kalma bilgiler ya değişikliğe uğramış ya da öğrenmeye ilgi duyulmadığından kimseye 
aktarılamadan kaybolmuştur. 

Bitkilerin karışımından hazırlanan ilaçları hastalıkların tedavisinde kullanan kişiler tedavinin büyük 
oranda hastanın bünyesine bağlı olarak olumlu yönde sonuçlandığını belirtmektedirler. Bu noktada 
hastanın psikolojik durumu önemli rol oynamaktadır. Kullanacağı halk ilacının hastalığını tedavi 
edeceğine inanan hasta bazen gerçekten bu yüzden iyileşmektedir. Görüşülen kaynak kişilerin 
hepsi Elazığ’da ikamet etmektedir ve sahip oldukları bilgileri atalarından öğrenmişlerdir. 

Toplam 80 tarif içinde 74 adet bitkinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 
en çok kullanılan bitkilerin anason, üzüm ve sarımsak olduğu saptanmıştır. Halk arasında sağlık 
alanında kullanılan bitkiler hastalıklara göre gruplandırılmıştır. Bitkiler en çok sindirim sistemi 
(33), deri hastalıkları (27) ve kalp-damar rahatsızlıklarının (18) tedavisinde kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Elazığ, etnobotanik, Türkiye
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Manisa ve Çevresinde Yetişen Bazı 
Geofitlerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi

Seyid Ahmet Sargına, Ekrem Akçiçekb, Selami Selvic

aCelal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, 
Alaşehir, Manisa, sasargin@yahoo.com

2Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, Balıkesir
3Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, 

Edremit, Balıkesir

Amaç: Bu çalışmada Manisa’nın (Türkiye) kırsal kesimlerinde yaşayan yöre halkının dağlardan 
topladığı yada bahçesinde yetiştirdiği geofit bitkiler ile bu bitkilerin hangi amaçlarla kullanıldığı 
belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 2009-2011 yılları arasında sürdürülen bu çalışmada, Manisa ve çevresinde 
belirlenmiş köy ve beldelere gidilerek halkın çeşitli amaçlarla kullandığı geofit bitkiler tespit 
edilmiştir. Tespit edilen bitkilerin toplandığı lokalitelerden örnekler alınarak laboratuvara getirilmiş ve 
Türkiye Florası’na göre teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Teşhis edilen bitkiler herbaryum örneği haline 
getirilerek Alaşehir Meslek Yüksekokulu Botanik Laboratuvarı’nda korunmak üzere saklanmıştır.


