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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. 
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Tıbbi bitkilerin aktarlar tarafından yöre halkına daha çok mide-bağırsak, soğuk algınlığı, gribal 
enfeksiyonlar, romatizma, bronşit ve zayıflama gibi rahatsızlıklar için satıldığı belirlenmiş ve bu 
bitkilerin daha çok infüzyon, dekoksiyon ve toz gibi yöntemlerle kullanıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alaşehir (Manisa), etnobotanik, tıbbi bitkiler, aktar
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Amaç: Çalışmada Erzincan sınırları içerisinde bulunan Üzümlü ilçe merkezi ve çevre köylerinde 
yaşayan halkın gıda amacıyla kullandığı bitkilerin yöresel ve bilimsel adlarının tespiti, bitkilerden 
faydalanma amaçlarının, kullanılan kısımlarının ve kullanım şekillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
İnsanların yüzyıllardır nesilden nesile aktardığı bilgi ve deneyimlerinden oluşan bu kültür giderek 
kaybolmaktadır. Günümüzdeki insanların refah düzeyinin yükselmesi ve ihtiyaçlarının kolayca 
karşılanmasından dolayı oluşan kültür yozlaşması özellikle genç nesillerin doğal bitkilere olan 
ilgisini de azaltmıştır. Bu çalışma da giderek kaybolan bu kültürün yok olup gitmesini önlemek 
amacıyla gerçekleştirilmiş olup Erzincan ilinde yapılan ilk etnobotanik çalışmadır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki numuneleri, 2010 ve 2011 yıllarında uygun vejetasyon dönemlerinde 
Üzümlü ilçe merkezinden ve köylerinden toplanmıştır. Bilgi toplamak için ise ilçe merkezindeki 
ve merkeze bağlı köylerde yaşayan kişiler ile görüşülmüştür. Ayrıca şehir merkezine yerleşmiş 
ancak ilçe ve köyleri ile bağlantısı devam eden yaşlı kişilerle de görüşmeler yapılarak bilgilerinden 
istifade edilmiştir. Toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine uygun şekilde kurutulmuştur. 
Bitki örnekleri temel eserlerden yararlanılarak teşhis edilmiştir. Araştırma bölgesinden toplanan 
taksonların hangi amaçlarla kullanıldığı, yöresel isimleri, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri 
yöre halkıyla yapılan görüşmelerle ve anketlerle belirlenmiştir. Herbaryum kartonlarına yapıştırılan 
ve etiketlenen örnekler, kurulum aşamasında olan Erzincan Üniversitesi Herbaryumu’nda muhafaza 
edilmektedir. 

Bulgular: Araştırma alanındaki bitkilerden 26 familyaya ait 64 türün gıda olarak kullanıldığı 
belirlenmiştir. Bu bitkilerden 31 tanesinin yaprakları, 23 tanesinin meyveleri, 5 tanesinin çiçekleri, 
5 tanesinin tohumları, 5 tanesinin dalları, 5 tanesinin gövdeleri ve 2 tanesinin kökünün gıda olarak 
kullanıldığı ortaya konulmuştur. Bitkilerden bazılarının herhangi bir işlem uygulanmadan gıda 
olarak tüketildiği, bazılarının başta yemeklerde olmak üzere, salata ve börek iç malzemesi olarak 
kullanıldığı ve bazılarının da baharat olarak tüketildiği tespit edilmiştir. Tür sayısı bakımından ilk 
üç familya sırasıyla şunlardır; Rosaceae 12 bitki türü ile ilk sırayı, Asteraceae ve Apiaceae 5’er 
bitki türü ile ikinci sırayı ve Polygonaceae 4 bitki türü ile üçüncü sırayı almaktadır.

Sonuç ve Tartışma: Üzümlü ilçesinde ve köylerinde halk tarafından gıda amaçlı olarak kullanılan 
26 familyaya ait 64 doğal bitki türü belirlenmiştir. Bu bitkiler çoğunlukla Rosaceae, Asteraceae, 
Apiaceae ve Polygonaceae familyalarına aittir. Çalışmada bitkilerin bilimsel adlarının yanı sıra 
yöresel isimleri, kullanım amaçları, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri belirlenmiştir. Bölge 
insanı genellikle konargöçer olduğu, yerleşik düzeni olmadığından yerleşik tarım yapamamıştır. 


