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Bulgular: Araştırma alanının florası, 312 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 38 familya, 110 
cins ve tür, alttür ve varyete seviyesinde toplam 149 takson tespit edilmiştir. Endemik bitkilerin 
sayısı 3 (%2)’tür. İçerdikleri takson sayısına göre en büyük üç familya şöyledir: Asteraceae 23 
takson (%16), Poaceae 16 takson (%11) ve Fabaceae 13 takson (%9). Taksonların fitocoğrafik 
bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: Akdeniz elementleri 49 takson (%33), Avrupa-Sibirya 
elementleri 7 takson (%5), İran-Turan elementleri 5 takson (%3), Kozmopolitler 5 takson (%3), 
geniş ve bilinmeyen 83 takson (%56).Yapılan literatür taramaları sonucu teşhisi yapılmış 149 
takson’dan 79 takson’un gıda, tıbbi ve diğer farklı amaçlar için kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Kullanım amaçları değerlendirildiğinde 79 taksondan 30 tanesi sadece tıbbi amaçlı, 27 tanesi 
ağırlıklı olarak gıda amaçlı olmakla birlikte tıbbi amaçlı da kullanılmaktadır. Sadece gıda amaçlı 
kullanılan takson sayısı ise 9’dur. Gıda ve tıbbi kullanım dışında 13 takson, hayvan yemi ve diğer 
amaçlarla kullanılmaktadır.

Sonuç: Araştırma alanının florasında yer alan 149 taksonun yarısından fazlasının insanlar 
tarafından çeşitli amaçlarla kullanılması gerek Tatarlı Höyük ve çevresinin gerekse de Türkiye’nin 
etnobotaniksel açıdan çok zengin olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışma sonucunda yalnızca 
insanların bitkilerle olan ilişkileri ortaya konulmamış ayrıca biyoçeşitliliğin korunmasına, 
kullanılan bitkilerden tehlike altındaki türlerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınabilmesine ve 
özellikle tıbbi amaçlı olarak hastalıklarda kullanılan bitkilerin neler olduğunun belirlenmesiyle 
gerekli durumlarda bu bitkilerin kültüre alınabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Karaisalı dağ köylerinde yaşayan halkın etnobotanik kültürüne ilişkin 
birikimi ortaya koymaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırma, 2009–2010 yıllarında değişik dönemlerde üçer günlük 16 ayrı 
gezi düzenlenerek; 32 köyden 355 kişiyle röportaj yolu ile bilgiler derlenmiş, bitkilerin yöresel adları, 
kullanım amaçları ve şekilleri yazılarak, materyalleri toplanmıştır. Kullanılan taksonların doğal 
fotoğrafları çekilmiş, herbaryum materyali haline getirilmiş ve bilimsel adlandırılmaları yapılmıştır.

Bulgular: Karaisalı (Adana) ilçesinde yapılan bu araştırmada bölge halkı tarafından tıbbi, gıda, 
araç-gereç, boya ve farklı amaçlı (oyuncak, eşya, süs vb.) kullanımı olan bitkiler belirlenmeye 
çalışılmış ve sonuç da doğal olarak yetişen ve halk tarafından kullanılan 52 familyaya ait 112 
takson tespit edilmiştir. Bu bitkilerden; 85’inin tıbbi amaçlı, 67’sinin gıda olarak, 21’nin farklı 
amaçlar için, 13’nün araç-gereç yapımında ve 10’nun boyar madde olarak kullanıldığı saptanmıştır.

Sonuç: Adana’nın Karaisalı ilçesinin dağ köylerinde yaşayan insanların etnobotanik birikimlerinin 
ortaya çıkarılmasına yönelik bu araştırma ile daha önce bu konuda bilimsel bir çalışma yapılmamış 
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olan yörenin etnobotanik kültürü ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar TÜBA-TÜKSEK Veri 
Tabanına önemli katkılar sağlamıştır. Karaisalı yöresinin Etnobotanik bilgi birikimi yazılı hale 
getirilerek bilim dünyasına kazandırılmıştır.
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Teşekkür: Bu çalışma, “Karaisalı (Adana) Dağ Köylerinin Etnobotanik Özellikleri İle Florasının 
Belirlenmesi” adlı ve 109T505 nolu proje kapsamında ortaya konulmuştur. Çalışmanın 
yürütülmesinde görev alan yüksek lisans öğrencilerimize burs veren, araştırma için gerekli araç-
gereç ve maddi olanak sağlayan TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi sunarız.
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Objectives:This study was aimed to ascertain the present situation of the traditional knowledge on 
plant utilization to treat diabetes in Turkey.

Materials and Methods: The present study surveyed the plant species that are commonly used 
to treat diabetes mellitus in Turkey. Sixty one ethnobotanical surveys and interviews with local 
people performed in the country; the species used to treat diabetes were listed. For species cited 
in the studies, scientific data related to antidiabetic activity were searched in the ISI Knowledge 
database. The scientific binomial of each species was used as keywords, and data found in review 
papers were also included.

Results: Total 199 plant species in 53 families were recorded as an antidiabetic in Turkey. The 
most important families were Rosaceae, Asteraceae and Lamiaceae. The species most frequently 
mentioned for (cure in diabetes) use with diabetes were Urtica dioica L. (Urticaceae), Rosa canina 
L. (Rosaceae) and Teucrium polium L. (Lamiaceae). According to the study, the leave, the fruit 
and the aerial part were mostly used parts of plants and the most common preparation method is 
decoction.

Conclusion: A considerable number of plant species are traditionally used for the treatment of 
diabetes mellitus in Turkey. There has been no study on the majority of those plants yet. This fact 
highlights the importance of phytochemical and preclinical studies with these plants.
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