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ÖZET 

 
Türkiye Florası’nda C. pulcherrima Willd. var. freynii Sint.’den detaylı olarak bilinmeyen endemik bir 

takson olarak bahsedilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarla bu takson Psephellus Cass. cinsine aktarılmış 

ve Psephellus pulcherrrimus (Willd.) Wagenitz olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada incelenen takson ilk 

adının bahsedildiği tip lokalitesinden toplanmış ve taksonun morfolojik ve anatomik özellikleri detaylı 

olarak incelenmiştir. Kök, gövde ve yaprak enine kesitleri ve yaprak yüzeysel kesitlerini içeren tüm 

anatomik yapılar resimlendirilmiştir. Gövde iletim demetlerinin floem kısmında sklerenkimatik şapka, 

yaprakta isobilateral lamina ve amfistomatik tip stoma tespit edilmiştir. Yaprak yüzeylerinde 1 mm2’deki 

stoma sayıları hesaplanmıştır. Ayrıca doğal habitatından taksonun genel görünüşü de sunulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Psephellus pulcherrimus, Centaurea pulcherrima var. freynii, anatomi, stoma, 
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ABSTRACT 

 
In the Turkish Flora, it had been mentioned that C. pulcherrima Willd. var. freynii Sint. was poorly known 

endemic taxon. Then this taxon was transferred to the genus Psephellus Cass. according to recent studies 

and named as Psephellus pulcherrrimus (Willd.) Wagenitz. In this study, the examined taxon was collected 

from type locality, the first name was mentioned, and morphological and anatomical characteristics were 

investigated in detail. All anatomical structures including transverse sections of the root, stem and leaf, and 

surface sections of the leaves were illustrated. Sclerenchymatic cap in the phloem part of vascular bundles 

of stem and isobilateral lamina and amphistomatic type stomata were detected in the leaf. Numbers of 

stomata per 1 mm2 in the leaf surfaces were calculated. In addition, general appearance of the taxon taken 

in its natural habitat is presented as well.  

Keywords: Psephellus pulcherrimus, Centaurea pulcherrima var. freynii, anatomy, stomata, Turkey 
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GİRİŞ 

Centaurea L. cinsi Akdeniz ve Güney Batı 

Asya’da yaklaşık 600 kadar tür ile temsil 

edilmektedir (Wagenitz ve Hellwig 1996; 

Brummitt 2004). Bu cinste yer alan 

taksonlardan bir kısmı son çalışmalarla 

birlikte Psephellus Cass., Cyanus Mill. ve 

Rhaponticoides Vaill. cinslerine 

aktarılmıştır (Wagenitz ve Hellwig 2000; 

Greuter 2003a-b). Bazı türleri diğer cinslere 

aktarılmakla birlikte, cins halen daha 

Türkiye Florası’nda en çok tür ihtiva eden 

Astragalus ve Verbascum cinslerinin 

ardından 3. sırayı almakta (Davis ve ark. 

1988; Duran ve Duman 2002; Kaya ve ark. 

2010) ve yaklaşık 190 kadar tür ile temsil 

edilmektedir (Uzunhisarcıklı ve ark. 2007; 

Uysal 2008). Cinste endemizm oranı % 

60’dır (Wagenitz 1975; Güner ve ark. 

2000). Yüksek endemizm oranı bu cinsin 

gen merkezlerinden birinin Türkiye 

olduğunu göstermektedir (Uzunhisarcıklı 

ve ark. 2007; Martin ve ark. 2009; Meriç ve 

ark. 2010).  

Centaurea cinsi taksonomik olarak 

problemleri henüz tam anlamıyla 

çözülememiş cinslerden biridir. Özellikle 

geniş tür ihtiva ettiğinden, tür sayısına her 

geçen gün yenileri eklendiğinden (Duran ve 

Duman 2002; Türkoglu ve ark. 2003; Aytaç 

ve Duman 2005; Raimondo ve Spadaro 

2008; Uysal 2008; Dinc ve ark. 2009; 

Uysal ve Köse 2009) içerdiği bazı 

seksiyonların yakın zamanlarda yapılan 

çalışmalarla farklı cinslere aktarılması 

gerekliliği vurgulandığından ve morfolojik 

olarak net ayırt edilemeyen ara formlar 

ihtiva ettiğinden cins üzerinde birçok bilim 

insanı tarafından çalışmalar 

yürütülmektedir (Wagenitz ve Hellwig 

2000; Hidalgo ve ark. 2008; Uysal ve ark. 

2009).  

Centaurea cinsindeki türler halk arasında 

peygamberçiçeği, Akbehmen, Zerdali 

dikeni, Çoban kaldıran, Gökbaş ve 

kotankıran gibi isimlerle anılmakta olup 

(Tuzlacı 2006; Altundağ ve Gürdal 2009) 

ateş düşürücü, kanama dindirici ve yara 

iyileştirici olarak kullanılmaktadır (Baytop 

1999; Altındağ ve Gürdal 2009).  Yine bu 

cinse yakın olan cinsler arasında Psephellus 

türleri tülübaş, Cyanus türleri gökbaş ve 

Rhoponticoides türleri tülüşah olarak 

adlandırılmaktadır (Güner ve ark. 2012). 

Bu cinslerde yer alan taksonların birçok 

bilim insanı tarafından antidiabetik, 

antibakterial, ateş düşürücü olarak ve mide 

rahatsızlıklarında kullanılmaları gibi tıbbi 

önemlerine vurgu yapılmaktadır (Orallo ve 

ark. 1998; Baytop 1999; Arif ve ark. 2004; 

Guven ve ark.  2005). Centaurea cinsinin 

taksonomisi konusunda morfolojik 

çalışmalara ilave olarak, ekolojik  (Köse 

ve Yücel 2007), palinolojik (Pehlivan 

1994-1996; Pinar ve İnceoğlu 1996), 

kimyasal (Oksuz ve Serin 1997; Celik ve 

ark. 2005; Tekeli ve ark. 2010), sitolojik 

(Garcia-Jacas ve ark. 1997; Romaschenko 

ve ark. 2004; Inceer ve ark. 2007; Martin 

ve ark. 2009) ve anatomik bazı çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu tür çalışmalar 

sistematik açıdan oldukça önemli veriler 

sağlamakta ve taksonomik çalışmalarda 

yaygın şekilde kullanılmaktadır 

(Ogunkunle ve Oladele 2008; Araújo ve 

ark. 2010; Gomes ve Lombardi 2010; Jiang 

ve ark. 2010; Inceer ve Ozcan 2011; Liu ve 

Zhu 2011). Centaurea cinsi konusunda 

yapılan anatomik çalışmalar arasında, Esau 

(1977), Metcalfe ve Chalk (1950, 1979), 

Uysal (1991), Bhattacharya ve Johri (1998), 

Kaya ve ark.  (2000), Celik ve ark. (2005), 

Uysal ve ark. (2005), Celik ve ark. (2008) 

ve Altundağ ve Gürdal (2009) verilebilir. 

Centaurea cinsi yanında Psephellus 

cinsinde de bazı morfolojik incelemeler 

(Duran ve Hamzaoğlu 2005; Duran ve ark. 

2009) ve palinolojik çalışmalar 

yürütülmektedir (Özler ve ark. 2009). 

Wagenitz ve Hellwig (2000) yapmış 

oldukları çalışmalar sonucu Centaurea 

cinsindeki bazı seksiyonları (12 seksiyon) 

Psephellus cinsine aktarmış ve Türkiye ve 

İran’da toplam 35 tür Psephellus cinsi 

altında işlenmiştir. Son zamanlarda yapılan 
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çalışmalarla Psephellus cinsine ilave bazı 

türler de floramıza eklenmiştir (Duran ve 

Hamzaoğlu 2005; Duran ve ark. 2009). Bu 

çalışmaya konu olan Centaurea 

pulcherrima türü Türkiye Florası’na göre 

Aethopappus seksiyonu altında işlenirken, 

Wagenitz ve Hellwig (2000)’in yapmış 

olduğu çalışmalarla Psephellus cinsine 

aktarılmıştır. Ardından ülkemize özgü 

endemik bir varyete olan ve 

Gümüşhane’den Sintenis tarafından 1894 

yılında bilim dünyasına tanıtılan Centaurea 

pulcherrima var. freynii’nin endemiklik 

durumu bozulmuş ve Psephellus 

pulcherrimus (zarif tülübaş) türünün 

sinonimi olarak kabul edilmiştir (Greuter 

2006-2009). 

Çalışmamız öncelikle Centaurea cinsi ile 

ilişkili taksonların morfolojik-anatomik 

verilerini genişletmeye hizmet etmektedir. 

Psephellus pulcherrimus’un anatomisi 

konusunda herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışma ile adı geçen 

türün detaylı morfolojik ve anatomik 

özelliklerinin ortaya konması 

amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOT 

Çalışmada kullanılan bitki materyalleri; A7 

Gümüşhane: Torul, Gülaçar Köyü, Artabel 

Gölleri yolu, yol kenarları, aşınmış 

topraklar, 40º23'08.4''N, 39º06'07.6''E, 

2500 m’den toplanmıştır (M. Özcan 585). 

Tür teşhisi, herbaryum materyali haline 

getirilen örneklerden Grierson (1975)’a 

göre yapılmıştır. Kurutulmuş bitki örnekleri 

Artvin Çoruh Üniversitesi herbaryumunda 

saklanmıştır.  

Anatomik incelemeler için örnekler % 

70’lik alkolde stok edilmiştir. Kesitler el ile 

alınmış, hematoksilen ile boyanarak 

gliserinli su içinde yarı daimi preparatları 

hazırlanmıştır (Algan 1981). İyi boyanmış 

preparatların Axiocam ERC 5S dijital 

mikroskobu ile fotoğrafları çekilmiştir. Her 

bir doku için en az üç farklı bireyden beş 

enine kesitin mikrometrik oküler 

kullanılarak ölçümleri yapılmıştır. Farklı 

kesitler arasındaki ortalama ve standart hata 

değerleri belirlenmiştir. Yüzeysel kesitler 

için alt ve üst yüzeyler ayrı olmak üzere 10 

kesit değerlendirilmiş ve toplam 100 stoma 

ölçülmüştür. Ölçümler 40’lık objektif 

büyütmesi altında mikrometrik oküler 

kullanarak gerçekleştirildi. Stoma 

indeksleri Meidner ve Mansfield (1968) 

tarafından geliştirilen metoda göre 

hesaplanmıştır. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışma ile Psephellus pulcherrimus 

türünün morfolojik özellikleri incelenmiş 

ve detaylı anatomik özellikleri verilmiştir.  

Morfoloji 

Çok yıllık, tabanı odunsu, rozet şeklinde, 1-

8 gövdeli. Gövdeler genellikle basit, bazen 

1-3, dik veya yükselici, 12-44 cm 

uzunluğunda, yapraklar üst ve alt 

yüzeylerde basık gri-tomentoz tüylü, taban 

yaprakları veya alt yapraklar petiolat, 

oldukça değişken, lanseolat, kenarları dişli, 

1-2 loblu veya geniş terminal segmentli 

liyrattan pinnat parçalıya kadar değişim 

göstermektedir. Üst yapraklar daha küçük 

ve genellikle parçalı değil. İnvolukrum 24-

42 x 15-21 mm büyüklüğünde, subgloboz. 

Apendiçler oldukça geniş, 10-11.5 mm 

uzunluğunda ve bütün olarak fillarinin 

taban kısmı ile ilişkili, zarımsı: dıştakiler 

lanseolat, beyazımsı-kirli sarı renkli, 

ortadakiler ovat, açık kahve renkli ve uçta 

2-3 mm silli. Çiçek rengi gülkurusu-mor, 

kenardakiler belirgin şekilde radiyant. 

Akenler 6-6.5 mm, pappus 11-16 mm 

uzunluğunda, barbellat-plumoz tüylü, en 

içte yer alanlar farklılaşmamıştır (Şekil 1). 

Çiçeklenme zamanı:  Temmuz-Ağustos.  

Yayılış alanı: Kayalık yamaçlar ve etekleri, 

2000-2800 m. 

 

 



Türkiye’ de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae)’ un 

Morfolojik ve Anatomik Özellikleri  

107 |  AÇÜ O rma n Fa k.  D er g.  14(1) :1 04 - 112

Anatomi 

Kök: En dışta epidermis hücreleri, hemen 

alt kısmında oval şekilli parankimatik 

korteks hücreleri yer almaktadır. Parankima 

hücreleri 16-30 x 16-26.5μm 

büyüklüğündedir. Korteks kalınlığı 

ortalama 214 ± 8.79 μm’dir. Endodermis 

belirgin olup hemen dışındaki hücreler arası 

boşluklarda salgı maddesi birikmiş 

durumdadır. 

 

Şekil 1 Psephellus pulcherrimus’un doğal görünümü 

Ksilemin uçlarına doğru lümenleri iyice 

daralmış sklerenkima hücreleri mevcuttur. 

Trake çapı 26.96 ±0.85 μm’dir. Floem dar 

bir alan işgal etmekte ve yer yer 

sklerenkima hücreleri içermektedir. Öz 

hücreleri sklerenkimatiktir (Şekil 2). 

Gövde: Enine kesitlerde gövde, iki tanesi 

daha belirgin şekilde olmak üzere, 5-7 

köşelidir. Koruyucu doku olan epidermis 

tek tabakalı olup, yuvarlak veya oval şekilli 

hücrelerden oluşmaktadır. Epidermis 

hücreleri 16.63±0.99 x 13.93±0.46 μm 

büyüklüğündedir.  Epidermis hücreleri 

dışarıdan kalın kütikula ile çevrilidir. 

Epidermisten dışarı doğru ince tabanlı, çok 

hücreli basit tüyler ve salgı tüyleri 

yükselmektedir. Stomalar gövde 

epidermisinde belirgindir. Epidermisin 

hemen altında köşelere denk gelen yerlerde 

7-11 sıra halinde ve ortalama 144.8±5.27 

μm kalınlığında, geniş yer kaplayan 

kollenkima hücreleri görülmektedir. 

Korteks, köşelerdeki kollenkimaların yanı 

sıra, 12-15 sıra klorenkimatik hücrelerden 

oluşmaktadır. Korteks kalınlığı köşelere 

denk gelen yerlerde ortalama 220.8±9.27 

μm’dir. Kambiyum belirsizdir. Gövdede 

irili ufaklı 17-26 adet demet görülmektedir. 

Demetlerin hemen dışına konumlanmış çok 
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sayıda salgı kanalı bulunmaktadır. 

Demetlerin özellikle floem kısmında 

121.07±10.11 μm kalınlığında 

sklerenkimatik şapka mevcuttur. Öz bölgesi 

oval şekilli ve 97.83±2.47 μm çapında iri 

parankima hücrelerinden oluşmaktadır 

(Şekil 2). 

Yaprak: Orta damar bölgesi üst yüzeyde 

düz - konkav iken, alt yüzeyde konveks 

şekildedir. Adaksiyal  (yaprak üst yüzeyi) 

yüzeylerde kütikula kalınlığı 2.96±0.04 μm, 

abaksiyal (yaprak alt yüzeyi) yüzeylerde 

2.75±0.11 μm’dir. Epidermis hücreleri 

düzgün oval şekilli, üst yüzeylerde 

ortalama 26.0±1.74 x 17.0±0.57 μm, alt 

yüzeylerde ise 22.33±0.71 x 14.97±0.76 

μm büyüklüklerindedir. Üst ve alt 

epidermisten dışarı çok hücreli uniseriat 

basit tüyler ve salgı tüyleri uzanmaktadır. 

Orta damar doğrultusunda üst ve alt 

epidermis altında kollenkima tabakası 

vardır. Orta damar mezofil kalınlığı 

ortalama 764.0±46.19 μm, lamina mezofil 

kalınlığı ise 182.67±06.56 μm’dir. Orta 

damarda 3 tanesi daha büyük olmak üzere 

5-6 adet iletim demeti bulunmaktadır. 

İletim demetlerinin floem kısmına yakın 

konumlanmış 1-3 adet salgı kanalı 

bulunmaktadır. Yaprak ekvifasiyal 

(izobilateral lamina)’dir ve üst epidermis ile 

alt epidermis altında ikişer sıra palisat ve 

iki palisat tabakası arasında iki sıra halinde 

sünger parankiması bulunmaktadır. 

Trakeler düzgün sıra halinde dizilim 

sergilemektedir (Şekil 2).  

Yüzeysel kesitlerde üst ve alt epidermis 

hücreleri poligonal şekilli, düz antiklinal 

duvarlıdır. Yapraklar amfistomatik ve 

stomalar anomositik-anizositik olup her iki 

yüzeyde de bulunur. Stomalar adaksiyal 

yüzeylerde komşu epidermis hücreleri ile 

aynı hizada, abaksiyal yüzeylerde ise 

epidermisten dışarı doğru konumlanmıştır 

(Şekil 3). Stoma uzunluğu adaksiyal 

yüzeylerde 24.98±0.30 μm, abaksiyal 

yüzeylerde ortalama 24.70±0.24 μm’dir. 

Stoma indeksi ise adaksiyal yüzeylerde 

09.02±0.61, abaksiyal yüzeylerde 

10.82±0.30’dir. 1 mm2’ye düşen stoma 

sayısı adaksiyal yüzeylerde 150.0±13.67, 

abaksiyal yüzeylerde 225.0±13.67’dir. 

Bu çalışma ile Psephellus pulcherrimus’un 

morfolojik ve anatomik özellikleri ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Tespit edilen 

morfolojik özellikler Türkiye Florası’nda 

sinonim adı altında belirtilen C. pucherrima 

var. freynii’ nin morfolojik özellikleriyle 

uygunluk göstermektedir. Psephellus 

pulcherrimus kök öz bölgesinin 

sklerenkimatik oluşu, gövde köşelerine 

denk gelen yerlerde kollenkima hücre 

grubu bulunması, demetlerin hemen dışında 

salgı kanalları, yaprakların adaksiyal ve 

abaksiyal yüzeylerinde anomositik tipte 

stomaların bulunması ve yaprağın mezofil 

tabakasına göre ekvifasiyal tip yaprak 

olması anatomik olarak tespit edilen önemli 

özelliklerdir (Şekil 2 ve 3). Bu cinse en 

yakın cins olan Centaurea cinsinin 

anatomisi ile ilgili ilk çalışmalar Metcalfe 

ve Chalk (1979)’a kadar uzanmaktadır. 

Metcalfe ve Chalk (1979) Asteraceae 

familyasının genel anatomik özelliklerinden 

bahsederken, Kaya (1987), Celik ve ark. 

(2005) ve Kaya ve ark.  (2010) Centaurea 

cinsindeki çeşitli taksonlar üzerine 

yaptıkları araştırmalarda gövde köşelerine 

denk gelen yerlerde sklerenkima ve 

kollenkima hücre gruplarının varlığından, 

demetlere yakın konumlanmış salgı 

kanallarından, yaprakların amfistomatik 

oluşundan ve yaprakların mezofil 

tabakasına göre bifasial veya ekvifasial 

olabileceğinden bahsetmişlerdir. Ayrıca 

çalışılan taksonlardan C. glastifolia 

(Altundağ ve Gürdal 2009)’nın gövde enine 

kesitlerinde, yaprak anatomik yapısına 

benzeyen kanat şekli ile öz kısmında geniş 

boşluk oluşumu rapor edilmiştir. Bu 

çalışmada incelenen tür genel anatomik 

özellikleriyle Centaurea cinsindeki 

taksonlarla benzerlik göstermesine rağmen, 

gövdesinde kanat veya öz bölgesinde 

boşluk oluşumu söz konusu değildir. 

Çalışmada kök, gövde ve yaprak anatomik 

ölçümlerinde elde edilen veriler yanında, 
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yaprak yüzeysel kesitleri anatomik olarak 

önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Stoma 

uzunluğu ve stoma indekslerinin üst ve alt 

yaprak yüzeylerinde benzer değerlerde 

olduğu, bununla beraber taksonun abaksiyal 

yüzeyinde mm2’ye düşen stoma sayısının 

adaksiyal yüzeye göre oldukça fazla olduğu 

göze çarpmaktadır (Şekil 3). Bu durum 

kurak ortama karşı oluşturduğu bir 

adaptasyon şeklinde yorumlanabilir. 

 

Şekil 2 Psephellus pulcherrimus. a, b: kökten enine kesit, c, d: gövdeden enine kesit, e, f: yapraktan 

enine kesit. ae: alt epidermis, e: epidermis, en: endodermis, fl: floem, id: iletim demeti, kl: kollenkima, 

kp: korteks parankiması, ks: ksilem, pp: palisat parankiması, sk: salgı kanalı, se: sklerenkima, skş: 

sklerenkimatik şapka, sp: sünger parankiması, tk: trikom, tr: trake, üe: üst epidermis. Ölçek = 100 µm 

a 

c 

b 

d 

e f 

ks 
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Şekil 3 Psephellus pulcherrimus’un yaprağından yüzeysel kesit. a: adaksiyal yaprak yüzeyi, b: 

abaksiyal yaprak yüzeyi, c: basit trikom, d: salgı trikomu. st: stoma, btk: basit trikom, stk: salgı 

trikomu. Ölçek = a, b: 50 µm, c, d: 20 µm 
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