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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.
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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.
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Bulgular: Geofit, gövdesi toprak altında oluşan ve değişime uğrayarak besin depo etme özelliği 
kazanmış, soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkilere verilen genel isimdir. Türkiye florasında, 26 cinse 
bağlı 540 geofit türü doğal olarak yetişmektedir. Manisa ve çevresindeki kırsal yerleşim alanlarında 
sürdürülen bu çalışmada 6 familyaya ait 60 geofit taksonun yöre halkı tarafından çeşitli amaçlarla 
kullanıldığı belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda Liliaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Primulaceae 
ve Araceae familyalarına ait geofit bitkiler tespit edilmiştir. Yöre halkının geofit bitkileri, gıda 
olarak çiğ yada pişmiş halde yemeklerde, süs bitkisi olarak saksılarda yada bahçelerde ve çeşitli 
hastalıkların tedavisinde infüzyon-dekoksiyon yada çiğ olarak tükettiği görülmüştür.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Alaşehir ve çevresinde bulunan aktarların, yöre halkına satmış olduğu 
tıbbi bitkileri tespit etmek ve bu bitkilerin insanlar tarafından hangi hastalıklarda kullanıldığını ve 
kullanım yöntemlerini ortaya çıkarmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: 2010-2011 yılları arasında sürdürülen bu çalışmada, Alaşehir (Manisa) ve 
çevresinde bitkisel ürünler satan aktar dükkanları tespit edilmiştir. Araştırma süresince aktarlarda 
bulunan ve çoğunlukla öğütülmüş veya kurutulmuş olarak satılan tıbbi bitkilerden örnekler alınmış 
ve Türkiye florası ile çeşitli farmakognozi eserlerinden faydalanılarak teşhişleri yapılmıştır. 
Teşhisleri yapılan örnekler Alaşehir Meslek Yüksekokulu Botanik Laboratuvarı’nda korunmak 
üzere saklanmıştır.

Bulgular: Aktarlık eskiden; ilaçların yapımında kullanılan bitkisel, hayvansal ve madensel ilkel 
maddeleri satan kişiler olarak tanımlanırken günümüzde sadece tıbbi bitkileri ve baharatları halka 
ulaştıran kişiler olarak bilinmektedir. Alaşehir ve çevresinde yürütülen çalışmalarda dört aktar 
dükkanı tespit edilmiştir. Aktarlarla yapılan görüşmeler sonucunda yörede tıbbi amaçlarla kullanımı 
yaygın olan 29 familyaya ait 52 bitki türü belirlenmiştir. Bu bitkilerin familyaları alfabetik sıraya 
göre dizilerek, bilimsel ve yöresel isimleri, kullanılan kısımları, kullanım yöntemleri ve kullanım 
amaçları tablo halinde gösterilmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda en fazla kullanımı olan türlerin bulunduğu familyaların Lamiaceae 
(%21) olduğu onu Asteraceae (%5.8), Fabaceae (%5.8) ve Zingiberidaceae’nin (% 5.8) izlediği 
görülmüştür. Aktarlarda satışı en fazla olan türler ise bilyalı kekik (Origanum onites L.), 
civanperçemi (Achillea millefolium L.) ve keten (Linum usitatissimum L) olarak tespit edilmiştir. 


