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 Araştırma materyalini 1999-2001 yıllarında toplanan 500 kadar örnek 

oluşturmuştur. Araştırma alanındaki taksonlara ait bu örnekler üzerinde morfolojik, 

anatomik, palinolojik ve sayısal taksonomik çalışmalar yapılmıştır. 

 Gerçekleştirilen bu araştırmayla İç Anadolu bölgesinden 13 tür ve 1 varyete 

olmak üzere 14 menekşe taksonu belirlenmiş ve bu taksonlar için yeni teşhis anahtarı 

hazırlanmıştır. Her taksonun latince adı, geçerli olarak yayınlandığı kaynak, tip 

örneği, geçtiği flora ve revizyonlar, resminin yer aldığı flora ve revizyonlar, geniş 

betimi, varsa yerel adı, yetişme ortamı ve yüksekliği, Türkiye ve Dünya yayılışları, 

İç Anadolu kayıtları ve taksonla ilgili tartışma verilmiştir. 

 Anatomik çalışmada her tür için kök, gövde, yaprak, yaprak pulu, çiçek sapı 

ve taç yapraktan kesitler alınmış ve anatomik teşhis anahtarı oluşturulmuştur. 

Palinolojik çalışmada her türün polen morfolojisi ayrı ayrı verilmiştir. Nümerik 

çalışmada taksonların özellikleri sayısal olarak sınıflandırılmış ve bilgisayar 

yardımıyla akrabalık ilişkileri belirlenmiştir. 

 Araştırma sonucunda İç Anadolu bölgesinde bulunan 14 taksondan Viola alba 

Besser subsp. alba, V. jordanii Hanry, V. velutina Form. ve V. x wittrockiana Gams 

Türkiye florası için ilk kez bildirilmiştir. V. modesta var. ermenekensis Ş. Yıldırımlı 

et M. Dinç bilim dünyası için yeni bir varyete olarak sunulmuştur. Anatomik olarak 

türler arasında bazı organlarında önemli farklılıklar olduğu görülmüştür. Palinolojik 

olarak seksiyonal bazda farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Nümerik çalışmada 

morfolojik sonuçlara uygun bulgular elde edilmiştir. 
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 Research materials were composed of about 500 samples picked up in 1999-

2001. Morphologic, anatomic, palinologic and numeric studies have been carried out 

on these samples which represent the taxa studied in research area. 

 Through the study, totally 14 Viola taxa (13 species and 1 variety) were 

determined and new diagnosis key was prepared for those. Latin names of each 

taxon, valid references published, type sample, flora and cited revisions, flora and 

revisions which have their figures in, sufficient description, local names if possible, 

growing environment and altitude, their distribution both in Turkey and the World, 

inner Anatolia records and discussion on related taxon were given. 

 In anatomic study, sections were taken from root, stem, leaf, stipule, peduncle 

and petal for each species and then their anatomic diagnosis key was devised. Pollen 

morphology of each species was given in palinologic study section. Lastly, taxon 

properties were classified numerically and their relativeness were determined by help 

of computer programs in numeric study section. 

 Among the 14 taxa, V. alba Besser subsp. alba, V. jordanii Hanry, V. velutina 

Form. and V. x wittrockiana Gams were described for the first time for Turkish flora. 

V. modesta var. ermenekensis Ş. Yıldırımlı et M. Dinç was presented as a new 

variety for the scientific world. Anatomically, appreciable differences of some 

organs have been observed among species studied. Palinologically, sectional 

differences were observed, and in numeric study, similar findings that of 

morphological results were obtained. 

 

Key words: Viola, revision, Inner Anatolia, Flora of Turkey. 
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1. GİRİŞ 

 

Revizyon kelimesi, yeniden gözden geçirerek düzeltme anlamına 

gelmektedir. Belirli bir ülke veya coğrafik bölgedeki bir familyaya ya da bir cinse ait 

türlerin gerek herbaryumlardaki gerekse araştırma gereği toplanan örneklerinin 

taksonomik olarak ayrıntılı biçimde gözden geçirilerek düzenlenmesidir. Böyle bir 

çalışmada temel olan morfolojik araştırmadır. Morfolojik çalışmaya dayalı olarak 

elde edilen bulgular, örneğin yeni türler, aktarım ve basamak değişimleri gibi 

taksonomik işlemler, anatomik, palinolojik, nümerik, DNA dizilimi, protein analizi, 

idiyogram tespiti gibi çalışmalarla olanaklar elverdiği ölçüde desteklenebilmelidir. 

Bir ülkenin florasındaki bütün cinslerin revizyon çalışması yapılmışsa, o 

ülkenin florası sağlıklı bir biçimde ortaya konmuş demektir. Bu noktadan hareketle 

Türk botanikçiler, gerek Türkiye florasının hazırlanması sırasında, gerekse sonradan 

eksikliği görülen taksonlar üzerinde revizyon çalışmalarına yönelmişlerdir. 

Ülkemizdeki revizyon çalışmaları iki şekildedir. Birincisi büyük cinslere ait değişik 

basamaklardaki, örneğin alt cins ve seksiyonlardaki türlerin revizyonu (Aytaç, 1997), 

ikincisi ya ülkenin tümünü içeren (Güner & Peşmen, 1980; İlarslan, 1990; Leblebici, 

1991; Sümbül, 1994; Dönmez, 1997), ya da herhangibir coğrafik bölgesini içeren 

(Öztürk, 1977; Yıldırımlı, 1988; Ertuğrul 1989) revizyon çalışmalarıdır.  

Viola L. cinsi Violaceae familyasına mensuptur. Violaceae familyası 900 

civarında tür içeren, orta büyüklükte, nadiren tek yıllık, büyük bir çoğunlukla çok 

yıllık otsu veya çalı formundaki menekşe ve hercai menekşeleri içeren, kozmopolit, 

ılıman bölgelerde daha çok yayılış göstermekle birlikte tropiklerdeki yayılış alanları 

dağlık kesimlerde sınırlanma eğiliminde olan bir familyadır (Heywood 1993). Viola, 

500-600 civarında hemikriptofit, kamefit ve fanerofit hayat formları gösteren türe 

sahip olup, familyanın en zengin ve evrimli cinsidir (Benson, 1965; Watson & 

Dallwitz 1992-97). Cinsin Arjantin, Doğu Asya (Japonya) ve Doğu Avrupa 

(Balkanlar) olmak üzere üç ana yayılış merkezi bulunmaktadır (Clausen 1929; 

Marcussen 1998).  

Ülkemizde Violaceae familyasından sadece Viola cinsine mensup türler 

yayılış göstermektedir (Coode and Cullen 1965; Davis ve ark. 1988; Yıldırımlı 

2000). Türkiye florasının 1. cildinde 21 menekşe türünün varlığı bildirilmiştir 
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(Coode ve Cullen, 1965). Daha sonra yayınlanan 10. ciltte bu sayıya 4 tür ve iki 

alttür olmak üzere 6 takson ilave olmuştur (Davis ve ark. 1988). Son olarak 

yayınlanan 11. ciltte ise Türkiye florasına 2 yeni tür daha katılmıştır (Yıldırımlı 

2000). Böylece Türkiye florasında bulunan menekşe sayısı 27 tür ve 2 alttür olmak 

üzere 29 taksona yükselmiştir. 

Araştırma konusunu oluşturan revizyon çalışması, Viola L. cinsinin İç 

Anadolu bölgesindeki türlerini kapsamaktadır. Türkiye florasındaki kullanışsız teşhis 

anahtarı, ayırıcı karakterlerin çok az olması ve bazılarının anlaşılamaması, bazı 

türlerin çok az ve eski tarihli örneklerle verilmesi ve herbaryumlardaki Viola 

örneklerinin çoğunun yanlış teşhisli olması göz önüne alınarak, Viola cinsi araştırma 

konusu olarak seçilmiştir. 

Bu çalışmada morfolojik bulgulara destek olarak türlerin anatomi ve 

palinolojileri de çalışılmıştır. Ayrıca her takson için elde edilen morfolojik, anatomik 

ve palinolojik veriler, sayısal analize tabi tutularak, cinsin nümerik taksonomisi 

çıkarılmıştır. Bu araştırma ile ülkemizin üzerinde çok az çalışılmış olan Viola 

cinsinin İç Anadolu bölgesi revizyonu yapılarak, ileride yapılacak çalışmalara temel 

olması ve Türkiye florasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

 Viola cinsine mensup türlerin taksonomik anlamda geçerli olarak ilk 

yayınlandıkları kaynak Linnaéus’un “Bitki Türleri” isimli eseridir (Linnaéus, 1753). 

Linnaéus bu eserinde Viola cinsine bağlı türleri Acaules ve Caulescentes olmak üzere 

iki gruba ayırmıştır. Araştırıcı, Acaules grubuna bağlı sekiz, Caulescentes grubuna 

bağlı 11 tür tanımlayarak türaltı kategorileri α ve β simgeleriyle vermiştir. 

Tanımlanan bu türlerin çoğu bugün için de geçerlidir. Bu eserde, ülkemizde de doğal 

yayılış gösteren Viola odorata L., Viola canina L. ve Viola tricolor L. türleri ilk kez 

yayınlanmış ve isimleri bugün için de geçerlidir.  

 Sibthorp ve Smith (1806), “Yunanistan Florasına Giriş” isimli eserlerinde 

ülkemizde de doğal yayılış gösteren V. odorata ve V. gracilis Sibth. & Sm.’in kısa 

betimlerini vermişlerdir. Araştırıcılar eserlerinde ilk kez tanımladıkları V. gracilis’in 

tip lokalitesini Bursa Uludağ olarak vermişlerdir. 

Boissier (1849), “Yeni Doğu Bitkilerinin Ayırıcı Özellikleri” isimli eserinde, 

Antalya ilimizden ilk kez tanımladığı ve bugün için de kullanılan Melanium Ging. 

seksiyonuna dahil ettiği V. heldreichiana Boiss.’i betimleyerek, bu türü V. parvula ve 

artık V. modesta Fenzl’in sinonimi olan V. ebracteolatae Fenzl’e yaklaştırmıştır. 

Boissier (1867), “Flora Orientalis” isimli eserinde bazıları araştırma sahamızda da 

bulunan 46 Viola türünü Nomimium Ging. ve Melanium Ging. olmak üzere iki 

seksiyona ayırarak vermiştir. V. odorata L., V. alba Besser, Viola crassifolia Fenzl, 

V. odontocalycina Boiss., V. altaica Ker.-Gawl., V. gracilis Sibth. & Sm., V. tricolor 

L., V. heldreichiana Boiss., V. occulta Lehm., V. modesta Fenzl ve V. parvula Tineo, 

Türkiye ile ilgilidir. Bunlardan V. odorata, V. alba, Viola crassifolia, V. 

heldreichiana, V. occulta, V. modesta ve V. parvula araştırma bölgesinde de 

bulunmaktadır. 

Becker (1910, 1917, 1924, 1925), Viola cinsini günümüzde de kabul edilen ve 

ülkemizde de yayılış gösteren Nomimium ve Melanium seksiyonlarının da dahil 

olduğu 14 seksiyona ayırarak vermiştir. Ülkemizde de yayılış gösteren türleri 

Nomimium ve Melanium seksiyonları içinde sınıflandırmıştır. Yazar, araştırma 

bölgesinde de yayılış gösteren V. odorata V. alba, V. sieheana ve V. jordanii Hanry’i 

Nomimium seksiyonunda, V. crassifolia, V. parvula, V. occulta, V. heldreichiana ve 
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V. kitaibeliana Roem. & Schult.’ı ise Melanium seksiyonunda vermiştir. Aynı 

araştırıcı, Viola seksiyonunu, 18 altseksiyona ayımıştır. Ülkemizde bu alt 

seksiyonlardan Viola ve Rostratae Kupffer.’e mensup türler yayılış göstermektedir.  

Hayek (1925), Balkan yarımadasında 62 menekşe türünün bulunduğunu 

bildirmiştir. Cins altı sınıflandırma yapmaksızın verdiği türlerden 6 tanesi 

bölgemizden, toplam 9 tanesi de ülkemizden bilinmektedir. 

Clausen (1929), Becker’in tanımladığı ve bugün de geçerli olan 14 

seksiyondan 5 tanesinin, cinsin muhtemelen orijini olan, nispeten ilkel ve daha çok 

kamefit formları içeren Arjantin endemikleri olduğunu belirtmiştir. Araştırıcıya göre 

Kuzey yarımkürede bulunan sarı çiçekli, gövdeli ve en ilkel grup olan 

Chamaemelanium Ging. ülkemizde de yayılış gösteren Viola (=Nomimium) ve 

Melanium seksiyonlarının atasıdır ve bu haliyle ilkel Güney Amerika menekşeleriyle 

daha gelişmiş kabul edilen Kuzey yarımküre menekşeleri arasında bir geçiş hattı 

oluşturmaktadır.  

 Melchior (1939), Muğla ili Sandras dağı 3000 m’den Schwarz tarafından 

toplanan örneği, Viola sandrasea Melchior ismiyle yeni bir tür olarak bilim 

dünyasına kazandırmıştır. Araştırıcı bu türün, Pireneler, Alp dağları, Balkanlar, 

Kafkaslar ve Atlas dağlarında yayılış gösteren Viola pyrenaica Ram.’a yakın 

olduğunu belirterek, Nomimium seksiyonunun Uncinatae W. Becker (Eflagellatae) 

serisi altında sınıflandırmıştır. Bu grup günümüzde altcins Viola ya da Viola sect. 

Viola subsect. Viola şeklinde ele alınmaktadır.  

Erdtman 1943 yılında Viola mauiensis Mann. polenlerinin kutupsal 

görünümde 40μ, ekvatoral görünümde 36 x 38μ, polen tipinin sferoidal, polen 

şeklinin tricolpate, polendeki her kırışığın ekvatoral çimlenme porlu ve eksininin düz 

ve granulat yapılı olduğunu belirtmiştir. Viola palustris L. polenlerinin ise ekvatoral 

görünümde 37 x 27μ ölçüsüne sahip olduğunu bildirmiştir. 

Yuzepchuk ve Klokov (1949), SSCB Viola türlerinin revizyonunu yaparak 

106 türün varlığını bildirmişlerdir. Araştırıcılar türleri sınıflandırırken, Becker (1910-

1925) tarafından seksiyon kategorisinde ele alınan gruplar için alt cins kategorisini 

kullanarak, araştırma bölgemizden de bilinen Viola cinsinin türlerini Viola L., 

Dischidium Ging., Melanium Ging. ve Chamaemelanium Ging. olmak üzere 4 alt 

cins altında ele almışlardır. Bu türlerden Viola ve Melanium altcinslerine mensup 
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olan 13 tanesi ülkemizden ve 8 tanesi de araştırma bölgemizden bilinmektedir. 

Bunlar, Viola odorata, Viola alba, Viola sieheana, V. jordanii, Viola kitaibeliana, 

Viola parvula, Viola modesta ve Viola occulta’dır. 

Viola cinsi üyelerinin anatomik yapısı ile ilgili genel bilgiler Metcalfe ve 

Chalk (1950) tarafından verilmiştir. Araştırıcılara göre yapraklar genellikle 

dorsiventraldır. Stomalar, Cruciferous ve Rubiaceous tipin geçiş özelliğindedir. 

Tüyler basit, tek hücreli veya tek sıra üzerinde dizilmiş hücrelerden oluşmaktadır. 

Ayrıca glandular yaprak dişleri vardır. Epiderma çoğunlukla musilajlı (zamklı)dır ve 

hücrelerden bazıları kahverengi içeriklidir. Kalsiyum oksalat genelikle tek veya 

kümelenmiş kristaller halinde bulunur. Floem genellikle sklerankimadan yoksunken 

ksilem az sayıda küçük çaplı boru içermektedir. Viola’nın bazı türleri floem ve 

ksilemin kapalı dairelerine sahiptir. Cinsin diğer üyeleri, biri diğerinden geniş 

luminalı prosenkimatik elementlerden oluşmuş dar şeritlerle ayrılan belirgin iletim 

demetlerine sahiptirler. Organizasyondaki bu farklılık, belirli bir türün otsu veya 

odunsu olup olmadığını tam olarak belirlemez. Viola’nın bazı türleri perisıklda 

mekanik elementlerden yoksunken çoğunlukla perisıklda gruplar halinde veya hemen 

hemen sürekli şeritler halinde sklerankima mevcuttur. Öz, ağaçsı türlerde katı iken, 

otsularda çoğunlukla boştur. Hawai Viola türlerinin pedunkul enine kesitlerinde öz 

ışınlarıyla ayrılan 4 adet geniş iletim demeti bulunmaktadır. Petiyol enine kesitinde 

(merkezden dışa doğru) araştırılan sınırlı sayıdaki Viola türünde, yarım ay şeklinde 

bir tane veya bunun yanında daha küçük lateral bir iletim demetine sahiptir. 

Erdtman 1952 yılında, 180 tohumlu bitki familyasının, içinde Violaceae’nin 

de bulunduğu 62 tanesinde polen açıklık (apertür) polimorfizmi tespit etmiştir. Viola 

arborescens L. polenlerinin tricolporate, subprolate, 37 x 31μ, V. arvensis Murray 

polenlerinin 4 (-5) colporate, subprolate, 70 x 55μ ve V. tricolor polenlerinin 4-

colporate, subprolate, 64 x 55μ olduğunu belirtmiştir. 

Savulescu (1955), “Romanya Halk Cumhuriyeti Florası”nda Viola cinsine 

bağlı türleri Viola, Dischidium ve Melanium olmak üzere 3 alt cinse ayırarak 

vermiştir. Bu alt cinsler içinde de seksiyonal sınıflandırma yaparak 36 türün betimini 

vermiştir. Savulescu’nun sınıflandırmasına göre araştırma bölgemizdeki V. odorata 

ve V. alba subgen. Viola sect. Uncinatae’ye, V. sieheana subgen. Viola sect. 

Rostratae’ye, V. kitaibeliana subgen. Melanium sect. Eutricolores Klok.’a dahildir. 
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Butcher (1961), “Yeni Bir Resimli Flora” isimli eserde seksiyonal 

sınıflandırma yapmaksızın Viola cinsine mensup 8’i ülkemizde de yayılış gösteren 

18 türün betimini vermiştir. Bunlardan Viola odorata ve V. kitaibeliana İç Anadolu 

bölgesinde de yayılış göstermektedir. 

 Schmidt (1961), ülkemizde de doğal yayılış gösteren Viola alba, V. suavis, V. 

jordanii ve V. canina üzerinde sitotaksonomik araştırmalar yapmış ve kromozom 

sayılarını sırasıyla 2n= 20, 2n= 40, 2n= 40 ve 2n= 40 şeklinde bildirmiştir. Araştırıcı 

ayrıca hibritler üzerinde de sitotaksonomik çalışmalar yaparak ülkemizde de 

bulunma ihtimali olan Viola alba x V. odorata kromozom sayısını 2n= 20, Viola 

riviniana Reichenb. x V. rupestris F.W. Schmidt ve Viola canina x V. rupestris 

kromozom sayısını 2n= 30, Viola canina x V. riviniana kromozom sayısını 2n= 40 

olarak belirtmiştir. Aynı araştırıcı (1962), Viola parvula ve Viola occulta üzerinde 

sitotaksonomik araştırmalar yapmış ve mitozun metafaz safhasında V. occulta’nın 

kromozomlarını 2n= 20, V. parvula’nın kromozomlarını ise 2n= 10 olarak 

bildirmiştir. 

Baytop (1963), Viola odorata ve Viola tricolor türlerinin betimini vererek 

Türkiye’deki yayılışlarını ve bu türlerin değişik organlarında bulunan etken 

maddeleri belirtmiştir. Viola odorata’da çiçeklerde uçucu yağ, mum, boya maddeleri, 

ketonlar (ionin), methylsalisilat ve şekerler, köklerde uçucu yağ ve violin 

alkoloidinin, Viola tricolor’da uçucu yağ, tanen, salisilik asit, violaquercitrin 

glikoziti, violin alkoloidi ve renkli maddelerin varlığını bildirmiştir. 

Coode ve Cullen (1965), “Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası”nda 21 Viola 

türünün varlığını bildirmişlerdir. Araştırıcılar türleri alt cins Viola (syn: subgen. 

Nomimium) ve alt cins Melanium olmak üzere iki altcins altında toplamışlar ve 

verdikleri lokalitelere göre V. crassifolia, V. occulta, V. parvula ve V. 

kitaibeliana’nın İç Anadolu bölgesinde de yayılış gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Valentine ve arkadaşları (1968), “Avrupa Florası” adlı eserlerinde 16 tanesi 

Türkiye’den de bilinen 92 Viola türünün betimini vermişlerdir. Araştırıcılar, bu 

türleri Viola, Dischidium, Melanium ve Xylinosium W. Becker olmak üzere 4 

seksiyon altında toplamışlardır. Araştırma bölgemizde bulunan Viola odorata ve 

Viola alba’yı Viola seksiyonundaki Viola alt seksiyonunda, Viola sieheana’yı 

Rostratae alt seksiyonunda, Viola gracilis, Viola kitaibeliana, Viola parvula, Viola 
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heldreichiana ve Viola occulta’yı ise Melanium seksiyonunda vermişlerdir. Bu 

çalışmada, Viola seksiyonunun alt seksiyonlarından ülkemizde de bulunan 

Rostratae’ya mensup türler, çok yıllık, belirgin gövdeli, stolonsuz, dik pedunkullar 

üzerinde üç köşeli ve patlayarak açılan kapsüllü ve belirgin olmayan elaizoma sahip 

tohumlarıyla; Viola alt seksiyonuna mensup türler ise çok yıllık, belirgin gövdeye 

sahip olmayan, bazen stolonlu, dekumbent pedunkulleri üzerinde küresel ve yarılarak 

açılan kapsüllü ve belirgin elaizoma sahip tohumlu olmalarıyla karakterize 

edilmektedirler. 

Britton ve Brown (1970) “Kuzey Birleşik Devletler ve Kanada’nın Resimli 

Florası” isimli eserlerinde Viola cinsine ait 49 tür vermişlerdir. Bunlardan yalnızca 

Viola odorata araştırma bölgemizde doğal yayılış göstermektedir. Viola tricolor ve 

Viola arvensis’de ülkemizin başka kesimlerinden bilinmektedir. 

Hitchcock ve Cronquist (1973), “Kuzeybatı Pasifik Florası” isimli eserde 

Viola cinsine bağlı 22 tür vermişlerdir. Bu türlerden yalnızca Viola arvensis 

yurdumuzdan bilinmektedir. 

Merxmüller (1974) Melanium seksiyonu türlerinin sitotaksonomisiyle ilgili 

yaptığı çalışmada, ülkemizden de bilinen türlerin kromozom sayılarını V. parvula 

2n= 10; Viola arvensis 2n= 34, 40, 42; V. kitaibeliana 2n= 16, 24; V. hymettia Boiss. 

& Heldr. 2n= 16; V. gracilis 2n= 20, 24; V. tricolor 2n= 26; V. altaica 2n= 32-33; V. 

occulta 2n= 20 şeklinde vermiştir. 

Contandriopoulos ve Quézel (1976) Viola isaurica Contandr. & Quézel’i 

Karaman ili Ermenek ilçesi sınırlarında Oyluklu dağı ile Balkusan vadisi arasındaki 

kalker kayalıklardan, Viola cilicica Contandr. & Quézel’i ise Adana’nın 

kuzeydoğusunda Pos ormanlarındaki Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) 

Holmboe ve Ostrya carpinifolia Scop. karışık ormanından yeni tür olarak 

tanımlamışlardır. Araştırıcılar Viola isaurica’nın Türkiye için endemik olan V. 

sandrasea ve Lübnan için endemik olan V. libanotica Boiss.’e, Viola cilicica’nın ise 

V. jordanii’ye yakın olduğunu belirtmişlerdir. Contandriopoulos ve Quèzel, aynı 

çalışmalarında, Viola sandrasea Melchior subsp. cilicica Contandr. & Quézel’i 

Toros dağlarının Ala dağ kesimindeki Acıman yaylasından yeni bir takson olarak 

tanımlamışlardır. 
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Fournier (1977), Fransa florasında 33 Viola türünün varlığını bildirmiştir. Bu 

türlerden üçü araştırma bölgemizde de olmak üzere sekiz tanesi ülkemizden de 

bilinmektedir. 

Merxmüller ve Lippert (1977), ülkemizden de bilinen Viola alba Besser 

subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker’in kromozom sayısını 2n= 20, V. suavis 

Bieb.’in kromozom sayısını 2n= 40 olarak vermişlerdir. 

Meikle (1977), Kıbrıs’daki 6 menekşe türünün betimini yapmıştır. Viola 

odorata, Viola alba ve Viola sieheana’yı Viola seksiyonunda, Viola arvensis subsp. 

kitaibeliana, Viola helreichiana ve Viola parvula’yı da Melanium seksiyonunda ele 

almıştır. Bu türlerin tamamı ülkemizden, bilinmektedir. Meikle, bazı araştırıcılarca 

(Yuzepchuck, 1949; Coode ve Cullen 1965; Valentine 1968; Strid, 1986; Schmidth, 

1992; Muñoz Garmendia ve ark., 1993) V. kitaibeliana olarak tür kategorisinde 

verilen taksonu, alttür kategorisinde Viola arvensis subsp. kitaibeliana olarak 

vermiştir. Meikle (1980), Irak’dan Viola ve Melanium seksiyonlarına ait 5 türün 

varlığını bildirerek betimlerini vermiştir. Bu türlerden Viola seksiyonuna dahil olan 

V. odorata ve V. alba ve Melanium seksiyonuna dahil olan V. modesta ve Viola 

arvensis subsp. kitaibeliana araştırma bölgemizde de yayılış göstermektedir.  

Merxmüller (1982), “İtalya Florası”nda 41 menekşe türünün varlığını 

belirterek bunların betimlerini vermiştir. Türleri verirken cins altında herhangibir 

sınıflandırmaya gitmemiştir. İtalyan florasında verdiği 41 türden 12’si ülkemizde de 

yayılış göstermektedir. Bunlardan 5’i bölgemizden de bilinmektedir. 

 Strid (1986), “Yunanistan Dağ Florası” isimli eserinde Yunanistan 

dağlarından 34 Viola türünün varlığını bildirmiştir. Cins altı sınıflandırma 

yapmaksızın verdiği türlerden 11 tanesi ülkemizde de doğal yayılış göstermektedir. 

Bu türlerden 6 tanesi İç Anadolu bölgesinden de bilinmektedir. 

Zohary (1987), Filistin florasında tamamı ülkemizde de yayılış gösteren 5 

türün varlığını bildirmiştir. Bunlardan 4’ü bölgemizden de bilinmektedir.  

Davis, Mill ve Tan (1988), Türkiye florasının ek 10. cildinde üçü bilim 

dünyası için yeni olan Viola cinsine mensup altı taksonu Türkiye için yeni kayıt 

olarak bildirmişlerdir. Böylece Türkiye’deki Viola cinsine ait takson sayısı 25 tür ve 

2 alttür olmak üzere 27’ye yükselmiştir. Araştırıcıların bildirdikleri taksonlardan 

Viola isaurica ve V. cilicica araştırma bölgemizdendir. 
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Akarsu (1989), Viola alt cins Viola’nın acaulescens türlerinin yapraklarının 

amfistomatik olması, yaprak epiderma hücrelerinde kristal kumlarının bulunması, 

palisat parankimasının tek sıralı olması ve petal epidermasının papillasız olmasıyla 

anatomik olarak caulescens türlerden ayrıldığını bildirmiştir. Aynı araştırıcı (1989), 

Viola alt cins Viola’nın caulescens türlerinin yapraklarının hipostomatik, petallerinin 

üst epidermis hücrelerinin kısa papillalı olması ve çiçek saplarının merkez ve 

yanlarında boşluklar bulunmasıyla anatomik olarak aynı alt cinsin acaulescens 

türlerinden ayrıldığını ve alt cins Melanium türlerine yaklaştığını belirtmiştir. 

Moore ve arkadaşları (1991), verdikleri polen morfolojisi anahtarında Viola 

türlerinin polenlerinin morfolojisini 3-colporate, 4- colporate ve 5- colporate 

gruplarda ele almışlardır. 3- colporate grupta polenlerin tamamen psilat, kolpus 

membranının granular, kolpusun çok uzun ve apokolpiumun nispeten küçük olduğu 

V. palustris tipindeki polen morfolojisini tanımlamışlar ve bu tipe V. palustris’den 

başka V. hirta L., ülkemizde doğal yayılış gösteren V. riviniana ile V. canina’nın 

bazı polenlerini ve çalıştığımız türlerden biri olan V. odorata’nın polenlerini dahil 

etmişlerdir. 4-colporate gurupta polenlerin polar görünümde 4 köşeli, yüzeylerinin 

psilat-skabrat, ekvatordaki por bölgesinde eksin çıkıntılı, 48 μ’dan büyük, 

apokolpiumun geniş, genellikle düz veya konkav, kabaca rugulat-verrukat, kolpusun 

küt ve düzensiz uçlu olduğu V arvensis tipindeki polen morfolojisini tanımlamışlar 

ve muhtemelen Melanium seksiyonundaki türlerin tamamının polen morfolojilerinin 

bu tipte olduğunu belirtmişlerdir. Araştırıcılar V arvensis tipte polen morfolojisine 

sahip Melanium seksiyonundaki türlerin ayrıca 5-colporate polenler de 

üretebileceklerini bildirmişlerdir. 

Schmidth (1992), “İran Florası”nda Viola cinsini, Viola, Sclerosium W. 

Becker, Dischidium ve Melanium olmak üzere dört seksiyona ayırarak vermiştir. 

Viola seksiyonunda ele aldığı V odorata, V. jordanii ve V. sieheana, Melanium 

seksiyonunda ele aldığı V. modesta, V occulta, ve V. kitaibeliana araştırma 

bölgemizden de bilinmektedir. Ayrıca aynı eserde Viola seksiyonunda verilen V. 

suavis ve V. rupestris de ülkemizde bölgemiz dışındaki yerlerde doğal yayılış 

göstermektedirler. 

 Muñoz Garmendia ve arkadaşları (1993), “İberya Florası” isimli eserlerinde 

İspanya ve Portekiz’de 28 Viola türünün varlığını bildirmişlerdir. Türleri Viola, 
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Dischidium, Melanium, Xylinosium ve Delphiniopsis W. Becker olmak üzere 5 

seksiyona ayırarak vermişlerdir. Viola seksiyonunda verilen V. odorata ve V. alba İç 

Anadolu bölgesinden, bu iki türe ek olarak V. rupestris, V. reichenbachiana Jordan 

ex Boreau ve V. riviniana ülkemizden bilinmektedir. Ayrıca Melanium seksiyonunda 

verdikleri V. kitaibeliana ve V. parvula İç Anadolu bölgesinden, bunlara ilaveten V. 

arvensis de ülkemizden bilinmektedir. 

Dajoz ve arkadaşları 1993 yılında yaptıkları çalışmada, Melanium 

seksiyonuna mensup V. diversifolia (DC.) W. Becker’de aynı bireyin üç ve dört 

açıklıklı polen taneleri ürettiğini ve bu durumun gametofit performansını etkilediğini 

belirtmişlerdir. Araştırıcılar daha fazla açıklığa sahip bir polen tanesinin daha hızlı 

çimlendiğini ve daha az ortalama ömre sahip olduğunu, daha az açıklığa sahip polen 

tanesinin ise daha hızlı polen tüpü geliştirdiğini ve daha uzun ortalama ömür süresine 

sahip olduğunu vurgulamışlardır. Bunun kalıtsal olduğu sonucuna vararak, bu 

durumun farklı ekolojik şartlarda, zararı azaltmak için her çeşidi bulundurma 

stratejisi olduğunu bildirmişlerdir. 

Okamoto ve arkadaşları (1993), Viola pilosa Blume’nin sistematik pozisyonu 

ile ilgili yaptıkları çalışmada, günümüzde araştırıcıların çoğunluğunun Viola subsect. 

Viola olarak sınıflandırdıkları grubu Viola ser. Viola olarak ele almışlardır. 

 J. Lid ve D. T. Lid (1994) Norveç florasında 16 menekşe türünün varlığını 

bildirmişlerdir. Bu türlerden 6 tanesinin ülkemizde de doğal yayılışı bulunmaktadır. 

Sadece Viola odorata İç Anadolu bölgesinde doğal yayılış göstermektedir. 

Yıldırımlı (1994), Doğu Anadolu’da Tunceli İli kesimine giren Munzur 

Dağları’da yetişen Viola bocquetiana Yıldırımlı’yı bilim dünyası için yeni bir tür 

olarak belirlemiştir. Bu yeni türün en önemli özelliği skabrit yapıyla kaplı olmasıdır. 

Marcussen (1998) araştırma bölgemizde bulunan Viola odorata ve Viola 

alba’nın da dahil olduğu Viola alt seksiyonunun Avrupa’daki türlerinde varyasyon, 

hibridizasyon ve akrabalık ilişkilerini ortaya koymuştur. Araştırıcı araştırma 

bölgemizde de doğal yayılış gösteren Viola alba’da yüksek derecede bölgesel 

farklılaşma ve morfolojik varyasyonun olduğunu belirtmiştir.  

Gavrilova (1999) Violales ordosunda 95 tür üzerinde yaptığı çalışmasında, 

türlerin hepsinde polenlerin 3 veya 4-colporate olduğunu, bunun yanısıra bazı 

türlerde bir bireyde farklı polen formlarının olduğunu belirtmiştir. Ordoda başlıca 
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Viola ve Trychostephanus L. cinslerinin, temel polen morfolojileri yanında %50’ye 

varan oranlarda değişik polen formu veya formları (4 ve 5 açıklıklı) içerdiğini tespit 

etmiştir. Araştırıcıya göre bir türde 3 açıklıklı polen numuneleriyle birlikte farklı 

polen formlarının varlığı, 4-5 açıklıklı tiplerin formasyonlarının 3 açıklıklıdan 

orjinlendiği ihtimalini doğrulamaktadır. 

Yıldırımlı (2000), Türkiye florasının ek 11. cildinde, Viola bocquetiana ile 

Artvin ili sınırlarındaki Çoruh vadisinden, Rus araştırıcılarca toplanan Viola 

yuzufeliensis A.P. Khokhr.’ı vermiştir. Böylece Türkiye’deki Viola cinsine ait takson 

sayısı 27 tür ve 2 alttür olmak üzere 29’a yükselmiştir. 

Ekim ve arkadaşları (2000), yurdumuz için endemik olan Viola türlerinden 

Viola bocquetiana’nın critically endangered (çok tehlikede), V. sandrasea subsp. 

sandrasea ve subsp. cilicica’nın endangered (tehlikede), V. dichroa Boiss. & Huet ve 

V. isaurica’nın vulnerable (zarar görebilir), V. cilicica ve V. crassifolia’nın lower 

risk (az tehdit altında ve koruma önlemi gerektiren), yurdumuz için endemik 

olmayan V. alba Besser subsp. thessala (Boiss. & Spruner) Hayek ve V. pentadactyla 

Fenzl’in vulnerable (zarar görebilir) kategorisinde olduklarını bildirmişlerdir.  

Nadot ve arkadaşları (2000), Viola’da polen heteremorfizminin evolusyonunu 

çalışmışlardır. Çalışmalarına sonucuna göre hercai menekşelerde (Melanium 

seksiyonu) türlerin %74’ü polen heteromorfizmi gösterirken, menekşelerde (diğer 

seksiyonlar) türlerin ancak %17’si polen heteromorfizmi göstermektedir. 

Araştırıcılara göre menekşelerde türler, en fazla üç apertürlü olmak üzere, üç ve dört 

apertürlü polenler üretirlerken, hercai menekşelerde türler en fazla dört apertürlü 

olmak üzere, üç ve dört apertürlü polenlerin yanısıra beş ve altı apertürlü polenler de 

üretmektedirler. Araştırıcılar, menekşelerde polen heteromorfizminin sporofitin 

poliploidi seviyesindeki değişikliklerin direk bir sonucu olarak ortaya çıktığını, buna 

karşılık hercai menekşelerde, diploidlerle poliploidlerlerdeki heteromorfik polen 

üreten türlerin oranının %74 ile %71 gibi yaklaşık aynı oranlarda olduğunu, yani 

sporofitin poliploidi seviyesiyle polen heteromorfizmi arasında belirgin bir bağlantı 

olmadığını belirtmişlerdir. Araştırıcılara göre bu sonuçlar, üç apertürlü polen 

tanelerinin, Viola’nın atasal bir özelliği olduğunun göstergesidir. Nadot ve 

arkadaşları aynı çalışmalarında ülkemizde de doğal yayılış gösteren Viola altaica, V. 

arvensis, V. gracilis, V. hymettia, V. tricolor, V. riviniana ve V. sieheana’nın polen 
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heteromorfizmi gösterdiğini, V. parvula, V. alba, V. canina, V. odorata, V. 

reichenbachiana, V. rupestris ve V. suavis’in ise göstermediğini bildirmişlerdir. 

Viola cinsinin türlerinde hem eşeysiz hem de eşeyli üreme görülmektedir. 

Vejetatif apomiksis, Viola seksiyonunda görülen, rizom ve stolonla gerçekleşen 

üreme biçimidir. Viola cinsinde seksüel üremeyi sağlayan çiçekler hermafrodittir. 

Cinsin Viola seksiyonunda floral polimorfizm görülmektedir. Yani bu gruba dahil 

olan türlerin bireyleri hem kleystogam (çiçek tomurcukları açılmayan) hem de 

kazmogam (açılan) çiçekler üretmektedirler. Kleystogam çiçekler, kısa saplar 

üzerinde çıkarlar veya stolonlar üzerinde yapraklar tarafından gizlenirler ve 

tomurcuktayken kendi döllektirler (Benson, 1965). Kleystogam çiçeklerde kaliks 

daima kapalı olup petaller bulunmaz. Stamenler 2-5 adet olup kazmogam 

çiçeklerdeki gibi ovaryumu gizlemezler ve çoğunlukla bunlardan nektaryum 

çıkıntısını oluşturan 2 stamen gelişir (Hutchinson, 1967; Britton ve Brown, 1970). 

Viola’da görülen kleystogami yükseklikle doğru orantılı olarak artmaktadır (Davis ve 

Heywood 1963). Karşı döllenme, normal olarak açılan kazmogam çiçekler 

vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Tozlaşma ise genellikle arılarladır (Manning 1965). 

Fjellheim ve arkadaşları (1997), subseksiyon Viola’nın diğer tüm Viola 

gruplarından farklı olarak tamamen myrmecochorous ve tohumlarını kendiliğinden 

yayma yeteneğinden yoksun olduğunu belirtmişlerdir. Araştırıcılar, Güneydoğu 

Norveç’de bulunan ve ülkemizde de doğal yayılış gösteren V. odorata ile yakın 

akrabaları olan V. collina Besser, V. hirta ve V. suavis üzerinde çalışarak bu türlerde 

kazmogam çiçeklerdeki tozlaşma başarısının çok düşük olduğunu ve tohum 

oluşumuna katkılarının az olduğunu belirtmişlerdir. Bulgularına göre kleistogam 

tohumlar, kazmogam tohumlardan önemli derecede daha ağırdırlar ve genetik olarak 

ana bitkiye daha çok benzeyen, lokal çevre şartlarına daha iyi adapte olabilen 

bireyler oluşturmaktadırlar. Araştırıcılar bu bulgularına dayanarak kleystogaminin 

daha güvenli ve daha az külfetli bir üreme yolu olduğu sonucuna varmışlardır. 

Viola cinsinde birbirine yakın türler arasında melezlenmenin yaygın olduğu 

vurgulanmıştır (Becker 1910; Hayek 1925; Yuzepchuck 1949; Coode et Cullen 

1965; Fournier 1977; Schmidt 1992; Roren et al. 1994; Marcussen ve Nordal 1998; 

Marcussen ve Borgen 1999; Marcussen et al. 2000; Marcussen ve Borgen 2000). 

Melezlenme ebeveyn türlerin yayılış alanlarının çakıştığı alanlarda sıkça rastlanan bir 
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durumdur. Melezlenmenin yanısıra, sonrasında meydana gelen introgressiyonla Viola 

alt seksiyonundaki taksonomik sınırlar daha da belirsizleşmekte ve nadir bulunan 

türün daha yaygın olanca genetik olarak yok edilmesiyle sonuçlanabilmektedir. Viola 

alt seksiyonunda türler arası hibritleşme o kadar ileri seviyelere ulaşmıştır ki 

Norveç’te birkaç yerel populasyonla temsil edilen V. hirta’nın V. odorata türünce 

yok edilebileceğine dikkat çekilmiştir (Nordal, 1996).  

Araştırma bölgesi olarak seçilen İç Anadolu bölgesi, geniş ovalar, platolar ve 

bunları çevreleyen dağlık alanlardan oluşmaktadır. Yağış etkinliği açısından 

değerlendirildiğinde, İç Anadolu’nun büyük bir bölümünde yarıkurak iklim, çevrede 

ise yarınemli iklim şartları hüküm sürmektedir. Bölgenin büyük bir bölümünde yıllık 

ortalama yağış miktarı 400 mm’nin altındadır. Bölgeyi çevreleyen yüksek kesimlerde 

ise 600 mm’ye ulaşır, hatta bazı kesimlerde bu miktarı da aşar. Yıllık yağışın büyük 

bir kısmı kış ve ilkbahar devresinde düşer. Yaz ayı genellikle kurak geçer. İç 

Anadolu’yu çevreleyen yüksek alanlarda bile yılın 2-3 ayında kuraklık şartları 

egemen olabilmektedir (Atalay, 1994). 

Bölgenin bitki örtüsü, ot, ağaçlı step ve orman topluluğu olmak üzere 3 ana 

formasyona ayrılabilir. Ot formasyonu, yağışın agaçların yetişmesini engelleyecek 

kadar az olduğu step (bozkır), ormanların tahribi ile oluşan antropojen step ve dağlık 

alanlarda orman sınırının üstünde bulunan yarı alpin ve alpin otlardan oluşmaktadır. 

Ağaçlı step, bölgenin genelinde, 1000 m’den yüksek alanlarda vaktiyle mevcut olan 

ormanların tahribiyle oluşmuştur. Karaçam, meşe ve ardıç, bölgenin orman 

formasyonunu oluşturmaktadır. İç Anadolu’nun çevresindeki yüksek alanlar üzerinde 

ormanların tahribiyle gelişmiş antropojen step alanları, karaçam ile karışım yapan 

meşe ormanları ve saf karaçam ormanları bulunur. Meşe toplulukları genellikle 

antropojen step alanlarında ve step ile orman arasındaki geçiş zonunda bulunur. 

Karaçam ormanları ise genel olarak dağların 1200 m’den yüksek kesimlerinde 

görülür. İç Anadolu ile Karadeniz arasındaki geçiş alanındaki Beypazarı-Karaşar-

Nallıhan dolaylarında dağların güneye bakan yamaçlarında sarıçam ormanlarına da 

rastlanmaktadır. İç anadolu’nun güney kesimlerindeki Akdeniz’e geçiş kesimlerinde, 

torosların kuzeye bakan yamaçları boyunca genellikle meşe, ardıç toplulukları, üst 

kısımlara doğru karaçam ormanları ile yer yer yüksek sahalarda köknar ve az 

miktarda sedir görülmektedir (Atalay, 1994). 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

 3.1. Materyalin Temini 

Bu çalışmada kullanılan materyali 1999-2001 yıllarında, türlerin uygun 

vejatasyon dönemlerinde (Mart-Temmuz) İç Anadolu bölgesinin değişik 

kesimlerinden toplanan 500 kadar çiçekli ve meyveli örnek oluşturmaktadır. 

Toplanan örneklerin bir kısmı klasik presleme ve kurutma işlemlerine tabi tutularak 

(Seçmen ve ark. 1986; Erik ve ark., 1996) incelemek için dolaplara yerleştirilmiştir. 

Bir kısmı ise taze haldeyken içerisinde %70’lik alkol bulunan kavanozlara konulmuş 

ve kavanoz üzerine örneklerle ilgili bilgiler yazılmıştır. Arazi gezileri düzenlenirken 

İç Anadolu bölgesinin siyasi sınırından ziyade, bölgedeki illerin il sınırları dikkate 

alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen örneklerin yanısıra ANK, HUB, GAZİ, KNYA, 

YILDIRIMLI ve Niğde Üniversitesi herbaryumunlarında bulunan örnekler yerinde 

incelenmiştir. Ayrıca bazı araştırıcılardan da izin alınarak kendi özel 

kolleksiyonlarında bulunan örnekler incelenmiş ve bazı örnekler ödünç alınmıştır.  

 

3.2. Morfolojik Metot 

Familya, cins, seksiyon ve alt seksiyon betimleri İç Anadolu bölgesindeki  

türler temel alınarak verilmiştir. Her türdeki varyasyonun sınırlarını tespit edebilmek 

amacıyla, mümkün olduğunca fazla populasyondan mümkün olduğunca fazla örnek 

toplanmaya çalışılmıştır. Arazi çalışmaları esnasında örneklerin habitat, taç yaprak 

rengi, çanak yaprakların taç yapraklara göre durumu gibi özellikler not alınmış ve 

slayt veya fotoğrafları çekilmiştir. Türlerin morfolojik özellikleri belirlenirken 

incelenen populasyonlardaki tüm bireyler göz önüne alınmıştır. Böylece ölçülen her 

karakterin en alt ve en üst değerleri belirlenmiştir. Taç yaprak rengi gibi 

kuruduğunda değişebilen karakterler arazide not alındığı haliyle dikkate alınmıştır. 

Ölçülen karakterler gözlenen karakterlerle birlikte çalışmanın taksonomi kısmında 

her tür için ayrı ayrı verilmiştir.  

Her taksonun genel görünümü ve birbirinden ayırt edilmesinde önemli olan 

organları, taksonu en iyi temsil eden örnekler dikkate alınarak çizilmiştir. Bitkinin 

küçük ölçekli organları çizilirken, daha iyi görülebilmesi için büyütülmüş ve ölçeği 

şeklin altında verilmiştir. Her taksonun doğal görünümünü yansıtmak amacıyla 
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renkli fotoğrafları taksonomi kısmında sunulmuştur. Ayrıca her taksonun çiçeklenme 

zamanı, olgun meyve zamanı, araştırma bölgesinde yayılış gösterdiği yükseltiler, 

habitat özellikleri ve varsa yerel ismi tezin taksonomi bölümünde verilmiştir. 

Taksonların dünya üzerindeki yayılışları, ilgili kaynaklardan derlenerek harita 

üzerinde gösterilmiştir. Türkiye yayılışları ise, Yıldırımlı’nın yaklaşık 650 

makaleden derlenerek hazırlanan eserinden ve gözlemlerimizden faydalanılarak 

Davis’in (1965) grid sistemine göre belirlediği kareler esas alınmak suretiyle 

verilmiştir. 

 

3.3. Anatomik Metot 

Anatomik çalışmada kullanılmak üzere, arazi gezilerinde toplanan örneklerin 

bir kısmı içerisinde %70’lik alkol bulunan kavanozlara konulmuştur.  

Sürekli preparatların hazırlanmasında, Yakar-Tan (1982) tarafından belirtilen 

gliserin-jelatin metodu kısmen değiştirilerek uygulanmıştır. Bunun için önce %70’lik 

alkolde saklanan materyalden jiletle amaca uygun kesitler alınmıştır. Hassas 

organlardan kesit alınırken, materyal şişe mantarı kullanılarak sabitlenmiştir. Alınan 

kesitler, içerisinde ancak tabanını kaplayacak kadar %10’luk gliserin bulunan petri 

kabına konmuştur. Su buharlaşıp gliserin iyice saflaşıncaya kadar (12-24 saat) kadar 

beklenmiştir. Kesitler gliserin içerisinden alınarak lam üzerine bırakılmış ve kurutma 

kağıdı ile kesitlerin etrafındaki fazla gliserin emdirilmiştir. Lamelin kenarlarından 

taşmayacak kadar az miktarda ısıtılarak eritilmiş olan bazik fuksinli gliserin-jelatin 

materyal üzerine damlatılmış ve lamel materyal üzerine kapatılmıştır. Düz bir zemin 

üzerinde bazik fuksinli gliserin-jelatinin soğuyup donması beklenmiş ve lamelin 

kenarlarına ince bir fırça ile entallen sürülerek kapatılmıştır. Preparatın sol kenarına 

kaç numaralı örneğin hangi organından hangi tip kesit alındığını içeren bilgilerin 

yazılı olduğu etiket yapıştırılmış ve preparat daha sonra anatomik çalışmada 

kullanılmak üzere güneş görmeyen serin bir ortamda muhafaza edilmiştir. 

Anatomik ve palinolojik preparatların hazırlanmasında kullanılan bazik 

fuksinli gliserin-jelatin şu şekilde hazırlanmıştır: Yumuşaması için plaklarlardan 

oluşan 1 kısım jelatin, 2-3 saat süreyle 6 kısım ılık distile su içinde bekletilmiş, 

gerekirse iyice erimesi için hafifçe ısıtılmıştır. Böylece oluşan eriyik üzerine 7 kısım 

gliserin ilave edilmiştir. Karışımın bakteri ve mantar sporlarından etkilenerek 
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küflenmesini önlemek için üzerine 1 gram fenol (asit fenik) ilave edilmiştir. 

Karışımda hava kabarcıkları oluşmasını engellemek için 15 dakika kadar daha 

ısıtılarak sürekli olarak karıştırılmıştır. Karışım sıcakken pamuktan süzülmüş ve 

tozlanmaması için bulunduğu kabın ağzı kapatılarak saklanmıştır (Vardar, 1962; 

Yakar-Tan, 1982). Hazırlanmış gliserin-jelatin içine polenleri ve hazırlanacak 

anatomik kesitlerdeki bazı dokuları boyamak üzere istenilen oranda bazik-fuksin 

katılarak bazik fuksinli gliserin-jelatin hazırlanmıştır (Brawn, 1960; Vardar, 1962). 

 

3.4. Palinolojik Metot 

Polen preparatları Wodehouse (1935) metoduyla, her tür için en az 4 adet 

olmak üzere hazırlanmıştır.  

Temiz bir lam üzerine olgunlaşmış çiçeklerin anterlerinden alınan polenler 

konmuş ve üzerine 2-3 damla %96’lık etil alkol damlatılmıştır. Alkol yardımıyla 

polenlerin üzerindeki reçine ve yağlar eritilmiştir. Alkolün buharlaşması için lam 30-

40 ºC’lik ısıtıcıda ısıtılmıştır. Isıtma esnasında polenlerin ekzin ve intinlerinin 

birbirinden ayrılmamasına dikkat edilmiştir. Alkol buharlaştıktan sonra lamelin 

büyüklüğüne göre birkaç mm³’lük bazik fuksinli gliserin-jelatin lam üzerine 

yapışmış polenler üzerine konulmuştur. Lam 30-40 ºC’lik ısıtıcıda ısıtılarak, bazik 

fuksinli gliserin-jelatin eritilmiştir. Erimiş bazik fuksinli gliserin-jelatin platin iğne 

ile karıştırılarak lam üzerine yapışmış polenler serbest hale getirilmiştir. Sonra da 

üzerine lamel kapatılmış ve polenlerin lamel yüzeyine yaklaşması için preparat ters 

çevrilerek bazik fuksinli gliserin-jelatin donuncaya kadar beklenmiştir. Böylece 

hazırlanan preparata üzerinde polenlerin alındığı türün ismi ve örneğin numarasının 

bulunduğu etiket yapıştırılmıştır (Wodehouse, 1935). 

Polenlerin morfolojik incelenmesi binoküler Phywe mikroskobu ile 

yapılmıştır. Ölçümlerde apochromatic oil immersion objektif (x100) ve mikrometrik 

oküler kullanılmıştır. Kullanılan mikrometrik cetvelin bir aralığı 0,98 μm olarak 

hesaplanmıştır. Her türün polenlerinin kutupsal (P), ekvatoral (E) ve kutupsal 

görünümdeki çaplarına (AMB) ait ölçümleri Gausse eğrisi elde edilinceye kadar en 

az 100 kez, ekzin (sekzin, nekzin), intin, kolpus uzunluğu (Clg), kolpus genişliği 

(Clt), por uzunluğu (Plg), por genişliği (Plt), kolpus uçları arasındaki uzaklık (t) 30 

kez ölçülmüştür. Bu ölçümlerin ortalamaları (M), standart sapmaları (S) ve 
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varyasyonları (Var.), Sokal ve Rohlf (1969)’a göre aşağıdaki formüller kullanılarak 

hesaplanmış, sonuçlar tabloda gösterilmiştir.  

M = m + a (1 / n) Σ x y 

u = (1 / n) Σ x y          ve              S = ± a u² -  x²y
n

1
  

Polen üzerindeki açıklıkların (apertür) şekil, sayı ve dizilişlerine göre 

tanımlanan polen tipi; P değerlerinin E değerlerine bölünmesiyle bulunan polen şekli 

ve polenlerin polar görünümdeki biçimi de tabloda belirtilmiştir. 

Polen açıklık polimorfizmi görülen türlerde farklı morfoloji gösteren 

polenlerin oranları (%), türe ait en az 1000 polen sayılarak hesaplanmış ve tabloda 

gösterilmiştir. 

Fotoğraflar, Phywe marka mikroskoba bağlı Leica mikroskop kamerasıyla, 

polenlerin kolpuslarını, apokolpiumlarını, polar ve ekvatoral görünümlerinin optik 

kesitlerini verecek şekilde çekilmiş ve polen morfolojisi bakımından farklılık 

gösteren her grubu temsil eden bir türün polen resimlerine yer verilmiştir. Polen 

mikrofotoğraflarının büyütmesi x 1000’dir. 

 

3.5. Nümerik Metot 

Taksonların morfolojik özelliklerini sayısal olarak kodlayıp bunlar arasında 

morfolojik benzerliklerine bağlı sınıflandırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada 

her taksona ait dış morfolojik özelliklerin yanısıra palinolojik ve anatomik 

karakterler de kullanılmıştır. Çalışmada tespit edilen her taksonu en iyi temsil eden 

en az 10 örnek (OTU= Operational Taxonomic Unit) üzerinde gözlemler yapılmıştır. 

Kaydedilen karakterlerin özelliğine göre iki durumlu karakterler 0-1 olarak, çok 

durumlu karakterler ise 0, 1, 2, 3, 4  şeklinde kodlanmıştır. Nümerik taksonomi 

bölümünde kaydedilen karakterler ve karakterlerin her takson için sergilediği 

durumlar sunulmuştur. Bu şekilde İç Anadolu bölgesinde yayılış gösteren her takson 

için 58 karakterin durumu kaydedilmiş ve 14x58 boyutunda bir veri matriksi 

oluşturulmuştur. Bu matriks üzerinde UPGMA (Unweighted Pair Group Method 

Using Arithmetic Averages) yöntemiyle “Euclidean distance” katsayısı kullanılarak 

bilgisayarda kümelendirme işlemi yapılmıştır. İşlem sonucunda oluşturulan UPGMA 

dendrogramında taksonların yakınlık dereceleri belirlenmiştir.  
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4. BULGULAR 

 

4.1. TAKSONOMİ 

 Araştırma konusu olan Viola cinsi Violaceae familyasına mensuptur. 

Violaceae’nin en yakın olduğu familya Cistaceae olup düzensiz çiçekleri, kendine 

özgü stamenleri ve anatrop tohum taslaklarının bir bölmeli ovaryumlarında parietal 

plazentasyonuyla bu familyadan ayrılır (Bailey, 1963).  

VIOLACEAE 

Tek veya çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar alternat, genellikle bölünmemiş 

ve yaprak pullu (stipul). Çiçekler erdişi, tek tek. Çanak yapraklar 5, kalıcı. Taç 

yapraklar 5, serbest. Stamenler 5, birbirine yaklaşık, ovaryum etrafını çevrelemiş. 

Ovaryum üst durumlu, tek odalı, üç plazentalı ve çok sayıda tohum taslaklı. Meyve 3 

kapakçıklı bir kapsül. Tohumlar endospermli ve elaizomlu. 

Viola L. 

Çiçekler yaprak koltuklarında tek tek, zigomorf simetrili ve saplı. Çiçek 

sapları genellikle iki brakteli olup uç kısımda kıvrılmış. Çiçek organları beşli sıralar 

halinde (Şekil 4.1.a). Çanak yapraklar genellikle eşit uzunluklarda değil, tabanda 

belirgin şekilde geriye doğru uzanan yamalara sahipler. Taç yaprakların uzunlukları 

birbirine eşit değil ve genellikle en büyük olan alttaki mahmuzlu, diğerleri ise pençeli 

(Şekil 4.1.b). Genellikle üst iki taç yaprak ile yan iki taç yaprak uzunlukları 

birbirlerine eşit. Stamenler 5 adet, geniş, kısa ve belirgin olmayan filamentli, alttaki 

ikisinden herbiri nektaryum çıkıntılı; anterler birleşik, konnektifler tepede derimsi, üç 

köşeli yamalı bir yapı oluşturmuşlar (Şekil 4.1.d,e). Ovaryum üst durumlu ve 3 

karpelli. Her 3 karpel çok sayıda anatrop tohum taslakları üretici (Şekil 4.1.c). 

Tohum taslakları ovaryum üzerinde paryetal dizilişli. Stilus uzun, çoğunlukla aşağı 

doğru kıvrık, tepede gagalı (Şekil 4.1. f) veya küresel (Şekil 4.1.g). Kazmogam 

(açılan) çiçeklerin yanısıra sezon sonlarında çoğunlukla kleystogam çiçekler de 

verirler. Kleystogam çiçekler büyümezler. Bu tip çiçeklerde kaliks daima kapalı ve 

taç yapraklar bulunmaz. Stamenler 2-5 adet olup kazmogam çiçeklerdeki gibi 

ovaryumu gizleyici değil ve bunlarda çoğunlukla sadece nektaryum çıkıntısını 

oluşturan iki stamen gelişir. Anter lokulusları küçük, stigma ağzına yapışmış ve stilus 

kısa. Buna rağmen kleystogam çiçekler bol miktarda tohum üretirler. Meyve 3 

kapakçıkla (valf) açılan bir kapsüldür ve olgunlaştığında patlayarak (Şekil 4.1.ı), 
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veya yarılarak açılır (Şekil 4.1.h). Tohumlar yuvarlak-yumurtamsı, düz, belirgin 

elaizomlu (Şekil 4.1.i) veya küçük elaizomlu (Şekil 4.1.j), gevrek kabuklu ve zengin 

endospermli. Çok yıllık veya nadiren tek yıllık otsu olabilirler. Yapraklar bölünmüş 

veya tam, alternat veya bazal rozet şeklinde ve çoğunlukla kalıcı pulludurlar. Yaprak 

pulları tam, bölünmüş veya saçaklıdır, bazen yapraklara benzerler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.1. Viola’da generatif organların şematik yapısı. a: çiçek diyagramı, b: çiçek 

boyuna kesiti, c: plazentasyon, d: nektaryumlu alt stamen, e: nektaryumsuz üst 

stamen, f: Viola seksiyonunda fertil organlar, g: Melanium seksiyonunda fertil 

organlar, h: kapsül (subsect. Viola), ı: patlayarak açılan kapsül (subsect. 

Rostratae ve sect. Melanium), i: belirgin elaizomlu tohum (subsect. Viola), j: 

belirsiz elaizomlu tohum (subsect. Rostratae ve sect. Melanium). 
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Tartışma: Becker (1925)’e dayanan seksiyonal sınıflandırma son 60 yılda 

yazılan floraların büyük bir çoğunluğunda benimsenmiştir. Fakat Coode ve Cullen 

(1965) de dahil olmak üzere bazı araştırıcılar, seksiyon yerine alt cins kategorisini 

kullanmayı tercih etmişlerdir. Becker stilusları uçta gagalı olan türleri Nomimium 

seksiyonunda ele almıştır. Daha sonraları bu seksiyonun ismi, cinsin tip türü olan 

Viola odorata’yı (Linne, 1753) içine aldığından, seksiyon Viola olarak 

değiştirilmiştir. Becker (1925), Viola (=Nomimium) seksiyonunun ülkemizde yayılış 

gösteren, belirgin gövdeye sahip olmayan ve unsinat (gagalı) stilusa sahip olan 

türlerini Uncinatae alt seksiyonu içine almıştır. Cinsin tip türü olan V. odorata bu alt 

seksiyona dahil olduğundan, daha sonraları araştırıcıların büyük bir çoğunluğu 

tarafından alt seksiyon Viola (=Uncinatae) olarak benimsenmiştir.  

Viola seksiyonunun gagalı stiluslu fakat belirgin gövdeli olan türleri Becker 

(1925) tarafından Rostratae alt seksiyonu içine alınmıştır. Bu alt seksiyon, son 

yıllarda yazılan hemen hemen bütün kaynaklarda benimsenmesine rağmen, Türkiye 

florasının 1. cildinde benimsenmemiştir (Coode ve Cullen, 1965). Bu çalışmada elde 

edilen morfolojik, anatomik, palinolojik ve nümerik taksonomi verileri, bu alt 

seksiyon türlerinin, seksiyonun diğer alt seksiyon türlerinden ayrıldığını 

göstermektedir.  

Viola cinsine mensup türleri birbirinden ayırmada sistematik karışıklıklar 

meydana gelmektedir (Coode ve Cullen, 1965). Bunun nedeni yakın türleri 

birbirinden ayıran karakterlerin oldukça az ve belirsiz olmasıdır. Araştırma 

bölgesinde bulunan türlerin seksiyonal düzeyde belirlenmesi stilus biçiminin 

görülmesiyle mümkündür. Gagalı stilusa sahip olanlar Viola, küresel stilusa sahip 

olanlar Melanium seksiyonundadır. Eldeki literatür bilgileri ve yapılan gözlemlere 

göre Viola seksiyonu türlerini birbirinden ayıran en önemli karakterler gövdenin 

durumu, yaprak pulu biçimi ve saçaklanması, Melanium seksiyonu türlerini 

birbirinden ayıran en önemli karakterler ise yaprak pulunun bölünme biçimi, kaliksin 

korollaya göre durumu ve brakteollerin çiçek sapındaki yeridir. Tek yıllık türlerde 

brakteoller çok küçük ve zarımsı olduğundan, çiçek sapı üzerinde görülebilmeleri 

için mutlaka büyüteç kullanılmalıdır. 

 

 



 21 

 Viola cinsinin Uluslararası Botanik Adlandırma Kodu (1994)’nda kabul 

edilen temel basamaklara göre bitkiler alemindeki yeri aşağıdaki gibidir. 

 

Alem (Regnum)....................... Vegetabile (Bitkiler alemi) 

     Bölüm (Divisio).................... Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) 

        Sınıf (Classis)........................ Dicotyledoneae (Çiftçenekliler) 

           Takım (Ordo).........................Violales 

              Aile (Familia)......................... Violaceae (Menekşegiller) 

                 Cins (Genus)........................... Viola (Menekşe) 

 

 Yapılan gözlemlere göre İç Anadolu’da yayılış gösteren Viola türlerini 

birbirinden ayıran morfolojik teşhis anahtarı aşağıdaki gibidir: 

 

1. Rizomlu bitkiler, stilus uçta aşağı doğru 90° kıvrık (gagalı), tabanda dik veya 

genikulat, stigmatik ağız stillusun ucunda, yaprak pulları saçaklıdan saçaklı-

dişliye, kleystogam (açılmayan) çiçekler bulunur (Sect. Viola) 

2. Belirgin bir gövdeye sahip olmayan, körelmiş veya belirgin stolonlu bitkiler, 

kapsül küresel, sürünücü sap üzerinde ve kapakçıkların uçları küt (Subsect. 

Viola) 

    3. Belirgin stolonlu, nadiren stolonsuz bitkiler, yan taç yapraklar korollanın iç 

merkezinde sakalsı tüylü, saçak uzunluğu genellikle yaprak pulu genişliğinden az 

       4. Yaprak pulları yumurtamsıdan merceksiye, dıştakilerin uzunluğu eninin 2-

4 katı, kısa-saçaklı, saçakların uzunluğu yaprak pulu genişliğinin yarısından fazla 

değil, yapraklar genellikle yaklaşık ortada en geniş, yumurtamsı veya böbreksi  

                                                                                                                1. odorata 

       4. Yaprak pulları mızraksı-merceksi, uzunlukları enlerinin 4 katından fazla, 

uzun-saçaklı, üst saçakların uzunluğu genellikle yaprak pullu yarısından fazla, 

yapraklar yumurtamsı, genellikle alt 1/3’lük kısmında en geniş 

                                                                                                   2. alba subsp. alba 

    3. Stolon hiç yok veya körelmiş, yan taç yapraklar korollanın iç merkezinde 

tüysüz, saçaklar yaprak pulu genişliğinde veya daha uzun                     3. isaurica 
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2. Belirgin gövdeli bitkiler, kapsül üç köşeli, olgunlaştığında dik sap üzerinde ve 

patlayarak açılıcı, kapakçıklarının uçları sivri (Subsect. Rostratae) 

    5. Taban rozetli bitkiler, yaprak pulu kenarları saçaklı, ortadakilerin uzunluğu 

yaprak sapı uzunluğunun yarısından fazla değil                                    4. sieheana 

    5. Taban rozeti bulunmayan bitkiler, yaprak pulu kenarları saçaklı-dişliden 

düze, ortadaki yaprak pulu yaklaşık petiyol uzunluğunda                      5. jordanii 

1. Bitki rizomlu değil, stilus uçta 180°C kıvrılarak ana eksene yapışmış, küresel, 

tabanda genikulat (diz şeklinde büklümlü), stigmatik ağız stilusun kıvrılma 

bölgesinde, yaprak pulları tam veya bölünmüş, kleystogam çiçekler bulunmaz (Sect. 

Melanium) 

      6. Bitkiler çok yıllık, yaprak pulları yapraklara benzer veya palmatsı bölünmüş 

           7. Yaprak pulları bölünmemiş, çanak yaprakların kenarında salgı yok 

                                                                                                                   6. crassifolia 

           7. Yaprak pulları palmatsı bölünmüş, çanak yaprakların kenarı seyrek salgılı 

                                                                                                                       7. velutina 

      6. Bitkiler tek yıllık, yaprak pulları yapraklara benzemez, palmatsı ya da pinnatsı 

bölünmüş  

           8. Brakteoller kaliks yaması altında gizlenmiş, görünmez 

    9. Korolla kaliksten daha uzun, sarı veya menekşe                     11. modesta 

   9. Korolla kaliksten daha kısa, krem, üst petallerin üst kısımları bazen 

menekşe                                                                                                        10. occulta 

           8. Brakteoller çiçek sapı üzerinde görünür, gizlenmemiş 

    10. Çanak yapraklar hemen hemen petallere eşit veya biraz kısa, yaprak 

pulları tabanda palmatsı bölünmüş, tohum testası kahverengi 

   11. Yan çanak yapraklar yumurtamsıdan merceksiye, uzunlukları 

genişliklerinin 4 katından az, bitki yoğun villoz tüylü, yaprak pulları tek kenarda 

bölünmüş                                                                                                       9. parvula 

                  11. Yan çanak yapraklar merceksi, uzunlukları genişliklerinin 4 katından 

fazla, bitki kısa hispid tüylü, yaprak pulları iki kenarda da bölünmüş 

                                                                                      8. arvensis subsp. kitaibeliana 

    10. Çanak yapraklar belirgin biçimde taç yapraklardan kısa, yaprak pulları 

pinnatsı bölünmüş veya 1-4 küçük parçalı, tohum testası kırmızımsı-kahverengi 
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  12. Yaprak pulları tabanda 1-4 küçük parçalı, terminal parça 

yapraklara benzer, çanak yapraklarda salgı bulunmaz, korolla 1.5 cm’den kısa 

                                                                                                          12. heldreichiana 

  12. Yaprak pulları pinnatsı bölünmüş, en az 6 loplu, yapraklara 

benzemez, çanak yapraklar seyrek salgılı, korolla 2.5 cm’den uzun 

                                                                                                          13. x wittrockiana 

I. SECTION: VIOLA (Sect. Nomimium Ging.) 

Rizomlu, çok yıllık, yaprak pulları yapraksı olmayan, bölünmemiş veya 

saçaklıdan saçaklı-dişliye değişen bitkiler. Stilus uçta aşağı doğru kıvrılarak gagalı 

bir yapı almış. Stigmatik ağız stilusun en uç noktasında. Kazmogam (açık) çiçekler 

mavi veya menekşe. Kleystogam (açılmayan) çiçekler de bulunur. Brakteol uzunluğu 

4 mm’de az değil. 

1. Subsection: Viola  

 Çok yıllık, belirgin gövdeye sahip olmayan, bazen stolon bulunduran bitkiler. 

Kapsül küresel ve sürünücü sap üzerinde. Stilusun tepesinde kaba tüylere rastlanmaz. 

Tohumlar belirgin elaizomlu. 

 

1. Viola odorata L., Sp. Pl. 934 (1753). Şekil 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5 

Tip: Described from Europae (Hb. Linn. 1052/11 photo.) 

Sin: Viola wiedemannii Boiss., Fl. Or. 1:457 (1867). 

 

Linnaeous, C., 1753, Sp. Pl., 2:935; Boissier, E., 1867, Fl. Or., 1: 457; Becker, W., 

1910, Violae Europaeae, 3; Becker, W., 1918, Violae Asiaticae et Australenses 

III: 15; Becker, W., 1925, Die Natürlichen Pflanzenfamilien, 21: 365; Hayek, 

A., 1925, Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae, 1: 500; Hegi, G., 1925. 

Illustrierte Flora von Mittel-Europa, 5 (1): 649; Bonnier, G., 1911-1935, Fl. 

Comp. Ill. En Couleurs de France, 65; Bouloumoy, L., 1930, Flore du Liban et 

De La Syrie, 1: 43; Yuzepchuk, S.V., 1949, Flora of the U.S.S.R., 15: 278; 

Savulescu, T., 1955, Flora Republicii Populare Romine, 3: 564; Butcher, R. 

W., 1961, A New Ill. Brit. Fl., part I, 356; Benson, L., 1965, Plant 

Classification, 147; Coode, M.J.E., Cullen, J., 1965, Flora of Turkey and the 

East Aegean Islands, vol. I, 525; Manning, S.A., 1965, Systematic Guide to 
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Flowering Plants of the World, 73; Gleason, H.A., 1968, Illustrated Flora of the 

United States and Adjacent Canada, vol. II, 560; Valentine, D.H. et al., 1968, 

Flora Europae, vol. 2, 272; Britton, N., Brown, H. A., 1970, An Illustrated 

Flora of the Northern United States and Canada, 2: 558; Lid, J., Lid, D.T., 

1970, Norsk Flora, 398; Fournier P., 1977, Les Quatre Flores de la France, 1: 

445; Meikle, R.D., 1977, Flora of Cyprus, 1: 201; Meikle, R.D., 1980, Flora of 

Iraq, 4: 174; Merxmüller, H., 1982., Flora d’Italia, 3: 104; Strid, A., 1986, 

Mountain Flora of Greece, 1: 614; Zohary, M., 1987, Fl. Palaestina, 2; 333; 

Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, pp. 5; Muñoz Garmendia et al. 1993, Flora 

Iberica, 3: 281.  

İkonografya: Bonnier, G., 1911-1935, Flore Complete Illustree En Couleurs de 

France, 65; Hegi, G., 1925, Illustrierte Flora von Mittel-Europa, 5 (1): 596 fig. 

3, 650 fig. 2089, 651 fig. 2090; Bouloumoy, L., 1930, Flore du Liban et De La 

Syrie, 1: 43; Yuzepchuk, S.V., 1949, Flora of the U.S.S.R., 15: 278; Ross-

Craig, 1950, Draw. Brit. Pl. 4: t. 7; Savulescu, T., 1955, Flora Republicii 

Populare Romine, vol. III, 564; Butcher, R. W., 1961, A New Illustrated 

British Flora, 1: 356; Benson, L., 1965, Plant Classification, 147; Manning, 

S.A., 1965, Systematic Guide to Flowering Plants of the World, 73; Gleason, 

H.A., 1968, Illustrated Flora of the United States and Adjacent Canada, 2: 560; 

Britton, N., Brown, H. A., 1970, An Illustrated Flora of the Northern United 

States and Canada, 2: 558; Meikle, R.D., 1980, Flora of Iraq, 4: 175; 

Merxmüller, H., 1982, Flora d’Italia, 3: 104; Strid, A., 1986, Mountain flora of 

Greece, 1: 629; Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, tab. 1; Muñoz Garmendia et 

al. 1993, Flora Iberica, 3: 282; Lid, J., Lid, D.T., 1994, Norsk Flora, 398. 

 

Belirgin bir gövdeye sahip değil, rizomlu, stolonlu, çok yıllık, 5-18 cm 

boyunda. Çiçekler dipten çıkar. Yerde sürünücü stolonlar nodlarda köklenici. Yaprak 

ayası kenarlarında seyrek hispid tüylü, yuvarlak-böbreksi veya genişçe yumurtamsı, 

yaklaşık ortasında en geniş, 1-7 cm uzunluğunda, 0,9-5 cm genişliğinde, tabanda 

derince yüreksi, uçta hafifçe sivri veya tamamen küt, kenarlarda oyalı-testeremsi. 

Aya bir kenarda 15-29 dişli, dişler kaba-salgılı uçlu. Yaprak sapları ayadan uzun, 

1,5-13 cm, seyrek-geri dönük hispid tüylü. Yaprak pulları (stipul) yumurtamsıdan 
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merceksiye değişken, 1,0-1,5 cm uzunluğunda, 2.5-7 mm genişliğinde, zarımsı, uçta 

sivri, kısa salgılı-saçaklı, seyrekçe kirpikli. Saçaklar kısa, uzunlukları genellikle 

yaprak pulu genişliğinin yarısından az, 0,1-0,8 mm. Çiçekler menekşe renginde, 1,3-

2,2 cm uzunluğunda ve güzel kokulu. Çanak yapraklar dikdörtgenimsi-merceksi, küt, 

6-7 mm uzunluğunda, 1,5-2 mm genişliğinde, genellikle seyrekçe tüylü, bazen 

tüysüz, 1,0-1,5 mm uzunluğunda yamalı. Taç yapraklar ters yumurtamsı ve uçta 

çentikli, yan taç yapraklar iç yüzde sakalsı kümelenmiş tüylü. Mahmuz 3-5 mm 

uzunluğunda, menekşe veya yeşilimsi menekşe renginde, düz veya uçta hafifçe 

yukarı kıvrık. Stilus yanal olarak bastırılmış, uçta aşağı doğru kıvrık (gagalı), 

stigmatik ağız gaganın ucunda. Çiçek sapları 5-12 cm uzunluğunda, seyrek-geri 

dönük tüylü, genellikle ortaya yakın konumda bir çift brakteollü, olgun meyvede 

prokumbent. Brakteoller merceksi, 4-6,5 mm uzunluğunda, zarımsı ve alt kısmında 

salgılı-saçaklı. Meyve çanak yapraklardan uzun, küresel, kapakçık uçları küt ve 

yoğunca pubescent bir kapsül. Tohumlar yaklaşık 3 mm, kirli beyaz kabuklu ve 

büyük elaizomlu. 

Yerel adı: Menevşe (Aksaray, Konya), mor menekşe ( Karaman, Kayseri). 

Çiçeklenme: Mart-Nisan 

Olgun meyve: Nisan-Mayıs 

Habitat: Geniş yapraklı ağaçlıklar, orman içi açıklıklar, akarsu kenarları, sulak 

alanlar, gölgelik kaya dipleri 

Yükseklik: 650-1500 m 

Türkiye yayılışı: Yaygın 

Dünya yayılışı: Avrupa, Kafkasya, Batı Suriye, Lübnan, İran, Kuzey Irak, Kıbrıs, 

Kazakistan, Tacikistan, Kuzeybatı Afrika, Kuzey Amerika, Doğu Asya, Avustralya 

Fitocoğrafik bölge: Kozmopolit 

 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Güvem köyü, Sey hamamı civarı, nemli yerler, 1100 m, 

30.04.2000, Dinç 633&Ş. Yıldırımlı 

A4 Çankırı: Çerkeş, Yalakçukurören köyü civarı, Quercus topluluğu, nemli yerler, 

1350-1400 m, Dinç 636&Ş. Yıldırımlı 

A4 Çankırı: Eldivan, Bülbül pınarı, nemli yerler, 1250m, 30.04.2000, Dinç 638&Ş. 

Yıldırımlı 
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Şekil 4.1.2. Viola odorata (Dinç 587, Dinç 605). a: türün genel görünümü, b: yaprak 

pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e nektaryumlu stamen, f: dişi 

organ, g: tohum. 
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Şekil 4.1.3. Viola odorata’nın (Dinç 649) doğal görünümü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.4. Viola odorata’nın dünya ve Türkiye yayılışı. 
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Şekil 4.1.5. Viola odorata (Dinç 622) , Viola alba subsp. alba (Dinç 621) ve V. 

odorata x V. alba (Dinç 621a) da yaprak ve yaprak pulları. a ve b, V. odorata; 

c ve d, V. odorata x V. alba subsp. alba; e ve f, V. alba subsp. alba. 

 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, Yanık sırtı, lojman civarı, 1060 m, 

12-05-1990, Eyüboğlu 1378! (GAZI) 

A4 Çankırı: Atkaracalar, Dumanlı dağı, Ziyarettepe-Çamlıyayla arası, ağaçaltı nemli 

yerler, 1450-1630 m, 09.05.1992, A. Duran 1539! (GAZI) 

A4 Ankara: Çubuk, Karagöl, kuzey volkanik yamaç, 23.06.1973, Erik 91! (HUB) 

A4 Ankara: Keçiören, 950m, 22.03.1936, Krause 4961! (ANK) 

A4 Çankırı: Eldivan, Hisarcık köyü, Kurnanın böğürdü, 1600-1700m, 07.04.1984, 

Yıldırımlı 5921! (HUB, Yıldırımlı Herb.) 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, Rubus çalılığı içi, 1100-1200 m, 

25.04.1999, Dinç 583, 29.04.2000; Dinç 631&Ş. Yıldırımlı 

A5 Yozgat: Çekerek, Deveci dağı, karlık tepe, nemli yerler, 1800-1900 m, 

20.06.1980, İlarslan 978! (ANK) 

B3 Konya: Sultandağları, Doğanhisar, Kartaltepe, Fidanlık dere, batı yamaç, Cistus 

birliği, 1300m, 20.03.1979, Ocakverdi 356! (KNYA) 

B3 Konya : Sarayönü, Sarayönü Kız Meslek Lisesi bahçesi, 900m, 29.09.2000, Dinç 

958 

B3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Musalla mevkii, Abies ormanı, nemli yerler, 1550-

1700 m, 22.05.1999, Dinç 601; 14.05.2000, Dinç 649 
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B3 Konya: Doğanhisar, Güvendik köyü, Quercus topluluğu dere kenarı, 1400-1500 

m, 01.05.1999, Dinç 587 

B4 Ankara: Beynam ormanı, nemli yerler, 1300 m, 11.4.1976, Akman 458! (ANK) 

B4 Ankara: Keskin, Böbrek dağı, Korur köyünün güneyi, 1000-1200 m, 23.04.1994, 

Ümmügülsüm Güler 1064! (GAZI) 

B4 Ankara: Elmadağ, kaya arası, 1000 m, 19.09.1982, Yıldırımlı 4496! (HUB, 

Yıldırımlı Herb.) 

B4 Ankara: Bala, Beynam ormanı, nemli yerler, 11.04.1974, 1300 m, Akman 458! 

(ANK) 

B5 Yozgat: Milli Park, P. nigra altı, 1500 m, 09.07.1980, Birand, Sayın 41! (ANK) 

B5 Yozgat: Akdağmadeni, Fındıcak deresi kenarı, 04.06.1980, Ekim 5123! (ANK) 

B5 Kayseri: Yahyalı, Kapuzbaşı şelaleri civarı, Styrax topluluğu, 700 m, 29.04.2001, 

Dinç 984 

B5 Kayseri: Yahyalı, Aladağlar, Burhaniye köyü civarı, Abis ormanı, kuru dere 

yatağı, 1550-1650 m, 30.04.2001, Dinç 988 (Yıldırımlı Herb.) 

B5 Kayseri: Yeşilhisar, kavaklık içi nemli yerler, 1500 m, 30.04.2001, Dinç 991 

B5 Aksaray: Ihlara vadisi, nemli kaya dipleri, 1250 m, 01.05.2001, Dinç 1046 

B5 Kayseri: Talas üniversite misafirhanesi, nemli çayır, duvar dipleri, 1500 m, 

06.04.1996, Aytaç 7335! (GAZI) 

B5 Aksaray: Kızılkaya köyü, kutlukaya mevkii, 1150 m, 06.04.1995, F. Ertuğ 323! 

(GAZI) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova köyü, Muslu, serpantinli arazi, P. nigra ormanı 

arasında kalan vadi açıklığı, 1590-1740 m, 25.04.1974, Peşmen&Güner 1054! 

(HUB) 

C3 Konya: Seydişehir-Kuğulu arası, kalkerli ve metamorfik arazi, step, 1100 m, 

22.03.1975, Güner&Doğruer 1228! (HUB) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Pinus nigra ormanı, nemli yerler, 1150-1350 m, 

17.04.1999, Dinç 575; 10.04.2000, Dinç 609 

C3 Konya: Beyşehir-Kurucuova köyü, serpantinli arazi, P. nigra ormanı arasında 

kalan vadi açıklığı, 25.06.1974, 1590-1740 m, Güner 1054! (HUB) 

C3 Konya: Seydişehir, Kuğulu parkı üstü, Quercus topluluğu, 1150 m, 17.04.1999, 

Dinç 569; 22.04.2000, Dinç 622 
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C4 Konya: Çaldağı, kuzeybatı etek, J. communis içi, 1900 m, 03.06.1989, Tatlı, 

Eyce, Serin 9511! (KNYA) 

C4 Konya: Çaldağı, Çamurlu kasabası, J. excelsa açıklığı, 1500 m, 28.05.1989, Tatlı, 

Eyce, Serin 9512! (KNYA) 

C4 Konya: Kazımkarabekir, Akarköy yakın çevresi, step, 1450 m, 18.06.1984, Serin 

1444! (KNYA) 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı nahiyesi, Değirmenalanı mevkii, 1300 m, 

07.03.1984, Sümbül 1984! (ANK) 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı, Burçak alanı mevkii, Berberis çalılığı, 1500m, 

10.04.1999, Dinç 562 

C4 Konya: Kızılören dağı, Berberis çalılığı, 1750 m, 15.05.1999, Dinç 597 

C4 Karaman: Sarıveliler, Civandere, 1450 m, 15.06.1999, Dinç 605; 15.04.2000, 

Dinç 614 

C4 Karaman: Ermenek, Yukarı Çağlar köyü, Değirmenönü mevkii, 900-1000m, 

11.06.2000, Dinç 666 

C5 Konya: Ereğli, Aydos dağı, Kayasaray, sayıntaş etekleri, ardıç, Ostrya çalılığı, 

kalker anakaya, 1800 m, 31.03.1977, Erik 1768! (HUB) 

 

Tartışma: Bu tür, genellikle araştırma bölgemizdeki en yakını olan V. alba 

ssp. alba ile karıştırılmaktadır. İki taksonu birbirinden ayıran karakterler şunlardır: 

Birincisi ve en önemlisi yaprak pulu biçimi ve saçaklılığıdır. Viola odorata’da 

stipullar merceksiden yumurtamsıya değişkendir ve dıştaki yaprak pullarının 

uzunluğu genişliğinin 4 katından azdır. Saçakların uzunluğu yaprak pulu genişliğinin 

yarısından daha azdır. V. alba ssp. alba’da ise yaprak pulları mızraksı-merceksidir ve 

uzunluğu genişliğinin 4 katından fazladır. Saçakların uzunluğu yaprak pulu üst 

yarısında çoğunlukla yaprak pulu genişliğinin yarısından daha uzundur. İkincisi 

Viola odorata’da yapraklar küt veya genişçe-sivri ve yaklaşık ortada en genişken, V. 

alba ssp. alba’da yapraklar tedricen daralan biçimde ve yaklaşık alt 1/3’lük kısmında 

en geniştir. Üçüncüsü tüylülük, V. alba ssp. alba’da daha belirgin ve yoğundur. 

Dördüncüsü Viola odorata’da pigmentasyon daha kuvvetlidir. Bu yüzden çiçekleri V. 

alba ssp. alba’ya göre daha koyu menekşe renkli ve yaprakları da daha parlak 
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yeşildir. Bu ayırıcı karakterler, iki takson arasındaki melezmeler nedeniyle bazen ara 

formları sergileyebilirler.  

 

2. Viola alba Besser, Primit. Fl. Galic. 1: 171 (1809) subsp. alba Şekil.4.1.5; 4.1.6; 

4.1.7; 4.1.8 

Becker, W., 1918, Violae Asiaticae et Australenses III: 20; Becker, W., 1925, Die 

Natürlichen Pflanzenfamilien, 21: 365; Hegi, G., 1925, Illustrierte Flora von 

Mittel-Europa, 5 (1): 645; Valentine, D.H. et al., 1968, Flora Europae, vol. 2, 

273; Fournier P., 1977, Les Quatre Flores de la France, I: 446; Merxmüller, H., 

1982., Flora d’Italia, 3: 105; Muñoz Garmendia et al. 1993, Flora Iberica, 3: 

284. 

 

İkonografya: Hegi, G., 1925. Illustrierte Flora von Mittel-Europa, 5 (1): 646, 647, 

fig. 2086, 2087; Merxmüller, H., 1982., Flora d’Italia, 3: 105; Muñoz 

Garmendia et al. 1993, Flora Iberica, 3: 284; Marcussen, T., 1998, subsect. 

Viola: Variation, hybridization, and relationships among European taxa, 57, 

fig. 3.11.a, d, e. 

 

Belirgin bir gövdeye sahip değil, rizomlu, yüzeysel stolonlu, çok yıllık, 5-15 

cm boyunda. Çiçekler dipten veya nodlarda köklenmeyen yüzeysel stolonlar 

üzerindeki yaprak koltuklarından çıkar. Yaprak ayası yoğun hispid veya sadece 

kenarlarında hispid tüylü, genellikle darca, bazen genişçe yumurtamsı, genellikle alt 

1/3’lük kısmında en geniş, 1-9 cm uzunluğunda, 1-5 cm genişliğinde, tabanda 

derince yüreksi, uçta genellikle genişçe sivri, kenarlarda oyalı-testeremsi. Rizomun 

en alt kısmından çıkan yapraklar diğerlerinden büyük. Aya bir kenarda 12-22 dişli, 

dişler kaba salgılı uçlu. Yaprak sapları 1-20 cm uzunluğunda, genellikle yoğun geri 

dönük hispid. Yaprak pulları mızraksı-merceksi, 1-2 cm uzunluğunda, 1-2 mm 

genişliğinde, zarımsı, uçta darca sivri, uzun saçaklı, bir kenarda 7-12 saçaklı ve 

kirpikli. Saçaklar, yaprak pulunun üst yarısında genellikle yaprak pulu genişliğinin 

yarısından uzun, 0,2-1,2 mm uzunluğunda, uçta salgılı. Çiçekler açık menekşe 

renkte, 1,6-2,0 cm uzunluğunda ve güzel kokulu. Çanak yapraklar dikdörtgenimsi-

merceksiden dikdörtgenimsi-yumurtamsıya, uçta küt, 5-7 mm uzunluğunda, 1,5-2,5 
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mm genişliğinde, genellikle seyrek tüylü, 1,0-1,5 mm uzunluğunda yamalı. Taç 

yapraklar ters yumurtamsı ve uçta çentikli, yan taç yaprakların iç yüzde sakalsı 

kümelenmiş tüylü. Mahmuz 4-6 mm uzunluğunda, menekşe veya yeşilimsi menekşe 

renginde, düz veya uçta hafifçe yukarı kıvrık. Stilus yanal olarak bastırılmış, uçta 

aşağı doğru kıvrık (gagalı), stigmatik ağız gaganın ucunda. Çiçek sapları 2-9 cm 

uzunluğunda, genelikle sık, bazen seyrek geri dönük hispid, genellikle ortaya yakın 

konumda bir çift brakteollü, olgun meyvede prokumbent. Brakteoller lanseolat, 5,5-

6,5 mm uzunluğunda, zarımsı ve taban kısmında salgılı-saçaklı. Meyve çanak 

yapraklardan uzun, küresel, kapakçık uçları küt ve yoğunca pubescent bir kapsül. 

Tohumlar yaklaşık 3 mm uzunluğunda, kirli beyaz kabuklu ve büyük elaizomlu. 

 

Çiçeklenme zamanı: Mart-Nisan 

Olgun meyve: Mayıs 

Habitat: Çam ormanı, Geniş yapraklı karışık ormanlar 

Yükseklik: 1100-1650 m 

Türkiye yayılışı: İç Anadolu bölgesi 

Dünya yayılışı: Alp dağlarının batısından kuzeyine, Güney Fransa’dan Polonya’ya, 

İtalya, İspanya, Türkiye, Kafkasya 

 

A4 Çankırı: Çerkeş, Işık dağı, nemli orman altı, 1500 m, 30.04.2000, Dinç 634&Ş. 

Yıldırımlı (Yıldırımlı Herb.) 

A4 Çankırı: Eldivan, Bülbül pınarı girişi, yalak çevresi, 1100 m, 30.04.2000, Dinç 

637&Ş. Yıldırımlı 

B3 Konya: Sultandağları, Doğanhisar, Kartaltepe, Fidanlık dere, batı yamaç, Cistus 

birliği, 1300m, 20.03.1979, Ocakverdi 356a! (KNYA) 

B5 Yozgat: Akdağmadeni-Çulhalı arası, 8. km, P. sylvestris altı, 1500-1650 m, 

21.05.1981, Ekim 3833! (ANK) 

C3 Konya: Seydişehir, Kuğulu parkı üstü, Quercus topluluğu, 1150 m, 22.04.2000, 

Dinç 569; 04.04.2001, Dinç 621 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, P. nigra ormanı, nemli yerler, 1400 m, 10.04.2000, 

Dinç 608 
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C4 Konya: Seydişehir, Olukbeli tepe, kuzey yamaç, taşlık, 1400 m, 13.04.1982, 

Ocakverdi 1362! (KNYA) 

 

Tartışma: Viola alba ileri derecede tür içi varyasyon gösteren bir taksondur 

(Marcussen 1998). Tür, temelde stolonlu görünümü ve genellikle dar ve seyrek uzun-

saçaklı yaprak pullarıyla karakterize edilmektedir. Avrupa’da yayılış gösteren türe 

mensup bireyler, ssp. dehnhardtii ve ssp. scotophylla’da olduğu gibi bütün 

kısımlarında belirgin bir renklenmeye sahiptirler ya da renklenme ssp. alba’da 

olduğu gibi oldukça zayıftır veya bireyler tümüyle albinodur. Marcussen (1998) 

tarafından alttürleri ayıran bazı yaprak, çiçek ve yaprak pulu karakterlerinin varlığı 

belirtilmekle birlikte, araştırıcı bu karakterlerin alttürler arasında varyasyon 

gösterdiğini bildirmiştir. Ayrıca Valentine (1968) de, alttürleri birbirinden ayırırken 

yaprak ve kapsüllerin klorofil renklenmesini ayırıcı karakter olarak kullanmıştır. Şu 

halde alttürleri ayırmada en önemli karakter yaprak ve çiçekteki renklenme 

durumudur. İç Anadolu bölgesinde incelediğimiz bütün Viola alba populasyonları, 

mat yeşil vejetatif kısımlara ve açık menekşe renkli çiçeklere sahiptir. Bu durum 

bizde incelenen populasyonların ssp. alba olduğu izlenimini uyandırmıştır. Fakat 

pigmentasyon göreceli bir karakter olduğu için incelenen populasyonlara ait 

örnekler, Viola subsect. Viola’ya mensup Avrupa’daki taksonlarda varyasyon, 

melezlenme ve akrabalık derecelerini çalışmış olan ve şu anda Avrasya’daki Viola 

alba kompleksini çalışan Dr. Thomas Macussen’e gönderilmiştir. Araştırıcı örnekleri 

inceledikten sonra bizim düşüncemize katıldığını, elindeki coğrafik yayılış verilerine 

göre Türkiye’deki tüm Viola alba populasyonlarının ssp. alba’ya ait olabileceğini 

bildirmiştir. Hatta Türkiye florasının 10. cildinde yayınlanan ssp. thessala ve Türkiye  

kaydı bulunmayan ssp. scotophylla’nın da tarafından ssp. alba’nın sinonimi 

yapılabileceğini belirtmiştir. Bunlara ek olarak Valentine (1968) ve Merxmüller 

(1982), ssp. dehnhardtii’nin kapsül ve yapraklarının bazen tamamen tüysüz olduğunu 

veya ssp. alba ve ssp. scotophylla’ya göre çok seyrekçe tüylü olduğunu 

bildirmişlerdir. İç Anadolu bölgesinde tarafımızdan incelenen tüm V. alba 

populasyonlarında yaprakların ve kapsüllerinin yoğun tüylü olması da 

populasyonların ssp. alba’ya ait olduğunu doğrulamaktadır. 
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Şekil 4.1.6. Viola alba ssp. alba (Dinç 634). a: türün genel görünümü, b: yaprak 

pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi organ, g: 

tohum. 
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Şekil 4.1.7. Viola alba subsp. alba’nın (Dinç 634) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.8. Viola alba subsp. alba’nın dünya ve Türkiye yayılışı 
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V. alba subsp. alba ile V. odorata arasında melezlerin bulunduğu birçok 

araştırıcı tarafından bildirilmiştir. Bu iki takson yayılış alanlarının çakıştığı hemen 

her yerde melezleşmekte ve melezler, yaprak ve yaprak pulu karakterleri bakımından 

bu iki taksonun ara formlarını sergilemektedirler (Marcussen 1998). Bizce Viola’nın 

yakın türleri arasındaki melezleşmenin nedenlerinden en önemlisi, türler arası 

diplontik steriliteyi sağlayan stilusun, en uçtaki stigmatik ağızdan yumurtalığa kadar 

boru şeklinde içinin boş olmasıdır. İki taksonun yayılış alanlarının çakıştığı Konya-

Seydişehir’de melez bireyler tespit edilmiştir (Şekil 4.1.5). 

 

3. Viola isaurica Contandr.&Quézel in Bull. Soc. Bot. Fr. 123: 419 (1976). Şekil 

4.1.9; 4.1.10; 4.1.11 

Tip: [Turkey C4 Konya] rochers calcaires et balmes dans la vallée du Balkusan au 

nord d’Ermenek, 12.06.1970, P. Quézel & J. Contandriopoulos 70-436 (holo. 

MARS). 

 

Belirgin bir gövdeye sahip değil, çok yıllık, stolonsuz veya körelmiş stolonlu, 

rizomlu, 3-9 cm boyunda. Rizom dallanmış, önceki yıldan kalan ve kalker 

birikiminden dolayı süt beyaz renk almış yaprak sapı ve yaprak kalıntılarıyla yoğun 

biçimde sarılmış. Yapraklar değişik şekillerde, genellikle geniş yumurtamsıdan darca 

yumurtamsıya değişken, bazen böbreksi, 0,5-3,5 cm uzunluğunda, 0,5-2,9 cm 

genişliğinde, genellikle en geniş tabanda, genellikle yoğun, bazen seyrek pubescent, 

kenarda oyalı-testeremsi, uçta genişçe sivri veya küt, tabanda yüreksi veya yaklaşık 

yüreksi, nadiren düz, bir kenarında 13-20 dişli, diş uçları saydam salgılı. Yaprak 

sapları 0,5-7 cm uzunluğunda, yoğun pubescent. Yaprak pulları 0,7-1,1 cm 

uzunluğunda, 0,5-2,5 mm genişliğinde, zarımsı, merceksiden mızraksı-merceksiye, 

uzun salgılı-saçaklı, yoğun kirpikli. Saçaklar 0,3-1,5 mm uzunluğunda, yaprak 

pulunun üst yarısında genellikle yaprak pulu genişliğinden daha uzun, bir kenarda 6-

10 adet. Çiçek sapları 2-9 cm, pubescent, yaklaşık ortada bir çift brakteollü, olgun 

meyvede prokumbent. Brakteoller 4-6 mm, mızraksı, salgılı-saçaklı, tüylü, zarımsı. 

Çanak yapraklar dikdörtgenimsi-yumurtamsıdan dikdörtgenimsi-merceksiye, küt, 

yoğun kirpikli, 5-6,5 mm uzunluğunda, 1-2,5 mm genişliğinde, pubescent, 1,5-2 mm 

uzunluğunda yamalı.  Korolla koyu menekşe, beyaz boğazlı, 0,9-1,4 cm, taç 
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yapraklar ters yumurtamsı, uçta çentikli. Alt taç yapraklar boğazda tüysüz, mahmuz 

3-5,5 mm, koyu menekşe veya yeşilimsi menekşe, yukarı kıvrık. Yan taç yapraklar iç 

yüzünde tüysüz. Meyve çanak yapraklardan uzun, küresel, kapakçık uçları küt ve 

yoğunca pubescent bir kapsül. Tohumlar 3-3,5 mm uzunluğunda, kirli beyaz kabuklu 

ve büyük elaizomlu. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Haziran 

Olgun meyve: Mayıs-Haziran 

Habitat: Kalker kayalıklar 

Yükseklik: 1400-1600 m. 

Türkiye yayılışı: İç Anadolu-Akdeniz geçiş bölgesi 

Dünya yayılışı: Türkiye, endemik 

C4 Karaman: Ermenek-Balkusan köyü arası, Balkusan vadisi, kalker kayalık, 1550-

1600 m, 16.04.2000, Dinç 620 (Yıldırımlı Herb.) 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı, kalker kayalık, kaya yarıkları, 1400 m, 15.04.2000, 

Dinç 616. 

C4 İçel: Anamur-Kazancı karayolu, Akpınar-Kozağacı yaylaları arası, 1400-1500 m, 

10.04.1984, Sümbül 2753! (ANK) 

C4 Konya: Hadim-Alanya sınırı, Sütsüz dağı etekleri, kaya yarıkları, 1450 m, 

25.05.1999, Dinç 603&Ş. Yıldırımlı 

Tartışma: Contandriopoulos ve Quezel (1976), bu türü Balkusan köyünün 5 

km kuzeyinde Ermenek ile Oyluklu dağı arasındaki vadiden toplayarak yeni tür 

olarak yayınlamışlardır. Bu tür tarafımızdan hem tip lokalitesinden hem de tip 

lokalitesine yakın başka lokalitelerden toplanmıştır. Araştırıcılar bu türün yakın 

türlerden önemli bir farkının da çanak yaprak uçları ve yapraklardaki kalker birikimi 

olduğunu belirtmişlerdir. Oysa tarafımızdan toplanan örneklerin ne çanak 

yapraklarında ne de yapraklarında belirgin bir kalker birikimine rastlanmamıştır. 

Yalnız bireylerin rizomlarına bağlı bir önceki yıldan kalan ölü yaprakların, kalker 

birikiminden dolayı süt-beyaz renk aldığı görülmüştür. Bu türü dünyadaki yakın 

türlerden ayıran en önemli fark, yan taç yapraklarının iç kısımda sakalsı kümelenmiş 

tüylere sahip olmamasıdır. Bu özelliğinin yanısıra rizomunun fazlaca dallanması, 

stolonlarının körelmiş olması ve ölü yapraklarındaki kalker birikimiyle İç Anadolu 

bölgesindeki yakın türlerden kolayca ayırdedilebilir. 
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Şekil 4.1.9. Viola isaurica (Dinç 620). a: türün genel görünümü, b: yaprak pulları, c: 

çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi organ, g: 

tohum. 
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Şekil 4.1.10. Viola isaurica’nın (Dinç 620) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.11. Viola isaurica’nın Türkiye yayılışı 

 

2. Subsection: Rostratae 

Çok yıllık, belirgin gövdeye sahip stolonsuz bitkiler. Kapsül patlayarak 

açılıcı, elipsoid, üç köşeli ve dik saplar üzerinde. Stilusun tepesinde kaba tüylü. 

Tohumlar belirgin olmayan elaizomlu. 

 

4. Viola sieheana Becker in Bull. Herb. Boiss. 2 (2): 751 (1902). Şekil 4.1.12; 

4.1.13; 4.1.14 

Many syntypes from Romania, Crimea, Bithynia and Cilicica. 
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Sin: V. riviniana Reichb. subsp. sieheana (Becker) Hayek, Prodr. Fl. Balc. 1: 506 

(1925); V. neglecta Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 1: 172 (1808) non F. W. Schmidt, Fl. 

Boem. 3: 55 (1791); V. silvatica sensu Boiss., Fl. Or. 1: 459 (1867) p.p. 

 

Becker, W., 1910, Violae Europaeae, 52; Yuzepchuk, S.V., 1949, Flora of the 

U.S.S.R., vol. XV, 287; Coode, M.J.E., Cullen, J., 1965, Flora of Turkey and 

the East Aegean Islands, vol. I, 527; Valentine, D.H. et al., 1968, Flora 

Europae, 2: 274; Meikle, R.D., 1977, Flora of Cyprus, 1: 202; Strid, A., 1986, 

Mountain Flora of Greece, 1: 618; Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, pp. 11.  

 

İkonografya: Meikle, R.D., 1977, Flora of Cyprus, 1: 204; Schmidt, A. 1992, Fl. 

Iranica, tab. 9; Meikle, R.D., 1977, Flora of Cyprus, 1: 204; Mountain Flora of 

Greece, 1: 629; Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, tab. 8-9. 

 

Belirgin kavisli yükselici gövdeli, çok yıllık, taban rozetli, rizomlu, 6-18 cm 

boylanan, tüysüz otsu bitkiler. Yaprak ayaları genellikle geniş yumurtamsı, 0,9-5 cm 

uzunluğunda, 0,8-4,5 cm genişliğinde, genellikle saplardan kısa, en üsttekiler bazen 

saplardan daha uzun, kenarlarında 12-22 dişli, dişler uçta salgılı. Yaprak sapları 1,5-7 

cm uzunluğunda, rozet yapraklarında en uzun, en üst yapraklarda ayadan daha kısa. 

Yaprak pulları genellikle saçaklı, en üsttekiler saçaklı-dişli, yeşil, 1-1,5 cm 

uzunluğunda, genellikle yaprak saplarından çok daha kısa, bazen en üstteki yaprak 

sapından daha uzun, her kenarında 2-10 saçaklı, saçaklar 2-4 mm uzunluğunda. 

Çiçek sapları 2,5-11,5 cm uzunluğunda, meyvede dik ve tepede aşağı kıvrık, üst 

1/3’lük kısmında bir çift yeşil brakteollü. Brakteoller mızraksı, 5-8 mm uzunluğunda, 

kenarları düz, tabanda 1-2 adet salgılı. Çanak yapraklar merceksi, 0,8-1,2 cm 

uzunluğunda, 1,5-3 mm genişliğinde, düz kenarlı, 1,8-2,5 cm uzunluğunda yamaya 

sahip. Korolla açık mavi, taç yapraklar ters yumurtamsı, yan taç yapraklar merkez iç 

kısımlarında sakalsı kümelenmiş tüylü, alt taç yapraklar mahmuzlu. Mahmuz 

beyazımsı, 5-6 mm uzunluğunda, belirgin biçimde yukarı doğru kıvrık. Stilus uçta 

aşağı kıvrık gagalı ve uzun kaba tüylü, tabanda diz şeklinde büklümlü (genikulat). 

Meyve çanak yapraklardan uzun, tüysüz, üç köşeli, elipsoid, kapakçık ucu sivri ve 
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patlayarak tohumlarını saçan bir kapsül. Tohumlar 2,5-3 mm, belirsiz elaizomlu ve 

kahverengi kabuklu. 

Çiçeklenme: Nisan-Mayıs 

Olgun meyve: Mayıs-Haziran 

Habitat: Orman içi dere kenarları ve nemli yerler 

Yükseklik: 450-2000 m 

Türkiye yayılışı: Yaygın 

Dünya yayılışı: Türkiye, Kafkasya, Güneydoğu Avrupa, Bulgaristan, Batı Suriye, 

Romanya, Yunanistan, Kırım, İran, Kıbrıs 

 

A3 Bolu: Mudurnu-Nallıhan arası, P. nigra altı, 1300 m, 31.05.1976, Akman 9369! 

(ANK) 

A4 Çankırı: Işık dağı, Abies katı, 12.06.1975, Akman 6525! (ANK) 

A4 Ankara: Beypazarı, Mahiye tepe, Abies katı, 2000 m, 30.06.1971, Akman 843! 

(ANK) 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, nemli orman açıklıkları, 1100 m, 

25.04.1999, Dinç 586 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, yanık sırtı, ırmak kenarı, 1060m, 

12.05.1990, Ö. Eyyüboğlu 1779! (GAZI) 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Çamkoru, 28.05.1947, H. Bağda! (ANK) 

A4 Kırıkkale: Koçubaba kasabası, Qercus çalılığı, nemli yerler, 1300 m, 20.05.1994, 

Dönmez 4092! (HUB) 

A4 Ankara: Beypazarı, Mahiye tepesi, Abies katı, 2000 m, 30.06.1971, Akman 843! 

(ANK) 

A4 Ankara: Çubuk, Karagöl, P. sylvestris ormanı, 1700 m, 05.06.1974, Erik 570! 

(HUB) 

B3 Eskişehir: Mihalıçcık, Sülüler köyü, Gökçekaya barajı çevresi, karışık orman altı, 

450-550m, 01.05.1993, Aytaç 1035! (GAZI) 

B3 Eskişehir: Sündiken dağı, Kuzuculu gölü, 1550 m, 30.06.1970, Ekim 874! (ANK) 

B3 Eskişehir: Türkmen dağı, Kalabak, P. nigra altı, 1200 m, 07.06.1976, Ekim 2659! 

(ANK) 
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Şekil 4.1.12. Viola sieheana (Dinç 648). a: türün genel görünümü, b: yaprak pulları, 

c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi organ, g: 

tohum. 
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Şekil 4.1.13. Viola sieheana’nın (Dinç 588) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.14. Viola sieheana’nın dünya ve Türkiye yayılışı 
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B3 Konya: Sultandağları, Doğanhisar, Fırınlı köyü batısı, Gökgedik tepe, J. nana 

birliği, 1900 m, 13.06.1979, Ocakverdi 357! (KNYA) 

B3 Konya: Doğanhisar, Güvendik köyü civarı, dere kenarı, taşlık arazi, 1400-1500 

m, 01.05.1999, Dinç 588 (Yıldırımlı Herb.) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Musalla mevkii, Abies ormanı, nemli yerler, 1550-

1700 m, 22.05.1999, Dinç 599; 14.05.2000, Dinç 648 

Tartışma: Bu türün araştırma bölgesindeki en yakını V. jordanii’dir. V. 

jordanii’den tabandan çıkan rozet yapraklarıyla, stipullarının küçük olması ve 

tamamen tüysüz olmasıyla ayırdedilebilir. Coode ve Cullen (1965) tarafından 

bildirilen V. sieheana’nın stilusundaki püskül biçimindeki tüylenme, eldeki literatüre 

göre, Rostratae alt seksiyonunun tüm türlerinde sert tüyler halinde görülmektedir.  

 

5. Viola jordanii Hanry, Prodr.Hist. Nat. Var.: 169(1853). 4.1.15; 4.1.16 

Tip: Gallia: Dept. Var, Le Cannet-du Luc. 

Sin: V. cilicica Contandr. & Quezel, Bull. Soc. Bot. Fr. 123: 419-421 (1976). 

 

Becker, W., 1917, Violae Asiaticae et Australenses II: 379; Becker, W., 1925, Die 

Natürlichen Pflanzenfamilien, 21: 367; Hayek, A., 1925, Prodromus Florae 

Peninsulae Balcanicae, 1: 507; Bonnier, G., 1911-1935, Fl. Comp. Illustrated 

En Couleurs de France, 65; Savulescu, T., 1955, Flora Republicii Populare 

Romine, vol. III, 589; Valentine, D.H. et al., 1968, Flora Europae, 2: 275; 

Fournier P., 1977, Les Quatre Flores de la France, 1: 448; Merxmüller, H., 

1982., Flora d’Italia, 3: 108; Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, pp. 13. 

İkonografya: Bonnier, G., 1911-1935, Fl. Comp. Ill. En Couleurs de France, 65; 

Merxmüller, H., 1982., Flora D’Italia, volume sec., 108; Savulescu, T., 1955, 

Flora Republicii Populare Romine, 3: 569; Contandr. & Quezel, 1976, l.c.: 420, 

tab. 2 (1976) sub V. cilicica; Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, tab. 10. 

 

Belirgin dik gövdeli, çok yıllık, taban rozeti bulunmayan, rizomlu, otsu 

bitkiler. Rizomdan birkaç adet çıkan gövdeler 15-30 cm boyunda, tüysüz veya çok 

seyrek ve kısa hispid. Yapraklar değişik şekillerde, seyrek hispid tüylü, kenarda 

oyalı-testeremsi, her kenarda 10-13 dişli, diş uçları salgılı. Alt yapraklar daha küçük, 
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1-2 cm uzunluğunda, 1-1,1 cm genişliğinde, yumurtamsı, uçta genellikle genişçe 

sivri, tabanda genellikle yüreksi veya yaklaşık yüreksi, orta ve üst yapraklar daha 

büyük, üç köşeli-merceksi, 3-4,3 cm uzunluğunda, 1,9-2,1 cm genişliğinde, uçta dar 

sivri, tabanda yaklaşık düz. Yaprak pulları seyrek hispid ve değişik şekillerde, 

alttakiler saçaklı, 1-1,5 cm, yaprak saplardan kısa, ortadakiler 2,5-3 cm uzunluğunda 

saplara eşit veya daha uzun, üsttekiler en uzun, yapraksı, 4 cm’ye kadar ve sapların 

3-3,5 katı uzunlukta. Yaprak sapları 1-3 cm uzunluğunda, seyrek kısa hispid, 

üsttekiler yaprak ayasından kısa, alttakiler yaprak ayasından uzun. Çiçek sapları 2,5-

8 cm uzunluğunda, hemen hemen tüysüz, olgun meyvede dik ve tepede aşağı kıvrık, 

üst 1/3’lük kısmında bir çift brakteollü. Brakteoller düz kenarlı, seyrek pubescent, 

tabanda 1-2 adet salgılı. Çanak yapraklar merceksi, 0,9-1,1 cm uzunluğunda, 1,5-2 

mm genişliğinde, tüysüz, uçta sivri, kenarları düz, 1,5-2,5 mm uzunluğunda yamalı. 

Korolla açık mavi, 1,8-2 cm, taç yapraklar ters merceksi, yan taç yapraklar 

korollanın merkezine gelen iç kısmında sakalsı kümelenmiş tüylü, alt taç yapraklar 

mahmuzlu. Mahmuz 4,5-5,5 mm uzunluğunda, oluklu, hafifçe yukarı kıvrık, açık 

mavi veya beyazımsı. Stilus uçta aşağı kıvrık gagalı ve kaba tüylü, tabanda diz 

şeklinde büklümlü. Meyve çanak yapraklardan uzun, tüysüz, üç köşeli, elipsoid, 

kapakçık ucu sivri ve patlayarak tohumlarını saçan bir kapsül. Tohumlar 2,5-3 mm, 

belirsiz elaizomlu ve kahverengi kabuklu. 

Çiçeklenme: Mayıs-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: P. nigra, Quercus, Carpinus topluluğu, dere yatakları 

Yükseklik: 1500 m 

Türkiye yayılışı: İç Anadolu-Akdeniz geçiş bölgesi 

Dünya yayılışı: Türkiye, İran, Romanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Fransa, 

Kırım, Pakistan ve Keşmir 

C5 Adana: Karsantı, Şamadan bölgesi, Şamadan-Karapınar yolu, gabre, P. nigra, 

Quercus, Carpinus topluluğu, 1500 m, 31.05.1973, E. Yurdakulol 11! (ANK) 

C5 Adana: Aladağ-Yahyalı arası, Aladağ Milli Parkı, Acısu güneydoğu etekleri, dere 

yatağı, Pos ormanı, 1500 m, 10.06.1998, Savran 2700 & Dural! (N.Ü. Herb.) 

C5 Niğde: Çamardı, Mazmılı yaylası, dere yatağı, 1800 m, 07.07.2001, Dinç 1151 ve 

ark. (Yıldırımlı Herb.) 
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Şekil 4.1.15. Viola jordanii (Savran 2700 & Dural). a: türün genel görünümü, b: 

yaprak pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: 

dişi organ, g: tohum. 
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Şekil 4.1.16. Viola jordanii’nin dünya ve Türkiye yayılışı 

 

Tartışma: Bu tür, Türkiye florasının 1. cildinde şüpheli kayıt olarak 

verilmiştir. Contandriopoulos ve Quezel 1976 yılında V. cilicica’yı Adana Pos 

ormanından yeni tür olarak yayınlamışlardır. Yurdakulol ise 1977 yılında, aynı 

bölgede V. jordanii’nin bulunduğunu bildirmiştir. Davis ve arkadaşları Türkiye 

florasının 10. cildinde Contandriopoulos ve Quezel’in tanımladıkları V. cilicica’yı 

benimsemişler ve Yurdakulol’un örneklerini görmeksizin V. jordanii değil şüphesiz 

V. cilicica olduğunu belirtmişlerdir. Yıldırımlı da Türkiye florasının 11. cildinde V. 

jordanii’ye yer vermemiştir. Contandriopoulos ve Quezel’in orijinal makaleleri 

tarafımızdan incelenmiş ve V. cilicica’nın V. jordanii’den kayda değer tek farkının 

yaprak pullarının loplu karakteri olduğu görülmüştür. Fakat aynı makaledeki türün 
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şeklinde, yaprak pullarının V. jordanii’deki karakteristik dişli şekilli olduğu 

görülmüştür. Bu veriler bizi her iki örneğin de V. jordanii olduğu sonucuna 

götürmüştür. Ayrıca Schmidt (1992) de İran florasında, V. cilicica’yı tip örneğini 

görmeksizin V. jordanii’nin sinonimi yapmıştır. 

 

II. SECTION: MELANIUM 

 Tek veya çok yıllık otsu bitkiler. Stilus tabanda belirgin dizsi büklümlü, uçta 

180°C kıvrılıp ana eksene yapışarak küresel bir yapı oluşturmuş. Stigmatik ağız 

stilusun kıvrılma yerinde. Çiçekler sarı, menekşe veya karışık renkli. Kleystogam 

çiçekler üretmezler. Kapsüller patlayarak açılıcı, elipsoid, üç köşeli ve dik saplar 

üzerindedir. Tohumlar belirgin olmayan elaizomlu. Brakteoller 4 mm’den kısa. 

 

6. Viola crassifolia Fenzl, Pug. 12 (1842). Şekil 4.1.17; 4.1.18; 4.1.19 

Tip: [Turkey] in summis alpidus Tauri occidentalis, Kotschy 49. 

 

Boissier, E., 1867, Fl. Or., 1: 460; Becker, W., 1925, Die Natürlichen 

Pflanzenfamilien, 21: 372; Coode, M.J.E., Cullen, J., 1965, Flora of Turkey 

and the East Aegean Islands, 1: 528. 

 

Çok yıllık, 2,5-8 cm boyunda, toprağın derinlerine kadar uzanan köklü, 

tüysüz bitkiler. Gövde tabanda bazen verimsiz olmak üzere uçta yükselici dallı. 

Yaprak ayası yumurtamsı-yuvarlaktan ters yumurtamsıya kadar değişken, tabanda 

attenuat, uçta küt, 2-7 mm uzunluğunda, 2-6 mm genişliğinde, yüzeyi kırışık (rugose) 

ve 3-10 mm uzunluğunda saplı. Yaprak pulları yapraklara benzer biçimde, 

bölünmemiş, ters yumurtamsıdan ters merceksiye değişken, 4-6 mm uzunluğunda, 

belirgin saplı, kırışık yüzeyli. Çiçek sapları 1-3 cm uzunluğunda, kırışık, üst 1/3’lük 

kısmında bir çift brakteollü. Brakteoller 1,0-1,7 mm uzunluğunda, zarımsı, kenarları 

düz, tabanda salgılı, bazen açık menekşe benekli. Çanak yapraklar morumsu yeşil, 

yaklaşık eşit uzunluklarda, dikdörtgenimsiden dikdörtgenimsi-merceksiye değişken, 

5-7 mm uzunluğunda, 1,5-2,0 mm genişliğinde, uçta geniş-sivri, yama 1,5-2,0 mm. 

Korolla koyu menekşe, 8-10 mm uzunluğunda, kaliksten daha uzun, sarı boğazlı. Alt 

taç yapraklar ters üçgenimsi, boğazda iki sıra halinde tüylü. Yan taç yapraklar 
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korollanın boğazına rastlayan iç kısımlarında sakalsı kümelenmiş halde tüylü. Alt taç 

yapraklar 7-10 mm, uçta yaklaşık düz. Mahmuz menekşe, 2,0-2,5 mm uzunluğunda, 

hafifçe yukarı kıvrık ve kaliks yamasını aşar. Stilus tabanda diz şeklinde büklümlü 

(genikulat), stigma küresel, kısa tüylü ve stigmatik ağız stillusun kıvrılma 

bölgesinde. Meyve elipsoid, belirgin üç köşeli, çanak yapraklardan kısa, tüysüz ve 

olgunlaştığında patlayarak tohumlarını saçan bir kapsül. Tohumlar 2,5-3,0 mm 

uzunluğunda, belirgin olmayan elaizomlu ve kahverengi kabuklu. 

Yerel adı: İt menekşesi (Konya-Ereğli) 

Çiçeklenme: Mayıs-Haziran 

Olgun meyve: Haziran-Temmuz 

Habitat: Yüksek dağların yüksek kesimlerindeki taşlık etekler 

Yükseklik: 2400-3100 m 

Türkiye yayılışı: Akdeniz ve İç Anadolu-Akdeniz geçiş bölgesi 

Dünya yayılışı: Türkiye, endemik. 

 

C5 Niğde: Bulgar dağ, Sarı tepe civarları, 2700 m, 7. ay, Davis 16536 

C5 Konya: Ereğli, Aydos dağı, alpinik step, Yazcıgöl yaylası, 2700 m, 16.07.1981, 

Erik 3260! (HUB) 

C5 Niğde: Ulukışla, Çiftehan, Horozköy, Bolkar dağları, Medetsiz tepeye doğru, 

Çürüktaş çevresi, hareketli çakıllı arazi ve kayalıklar, 2800 3100 m, 

01.08.1984, Yıldırımlı 7321! (HUB, Yıldırımlı Herb.) 

C5 Konya: Ereğli, Yazıgöl yaylası civarı, Aydos dağı-Medetsiz tepe arası, alpinik 

step, 2650 m, 24.06.2000, Dinç 734 (Yıldırımlı Herb.) 

 

Tartışma: Bu tür İç Anadolu bölgesinde alpin katta yayılış gösteren 

Melanium seksiyonuna mensup tek türdür ve yakın akrabalarından gövde ve 

dallarının uçta yükselici, vejetatif kısımlarının tamamen tüysüz ve kırışık yüzeyli, 

yaprak pullarının yapraklara benzer ve bölünmemiş ve yapraklarının etli olmasıyla 

ayırt edilir. Gerek habitat özellikleri gerekse morfolojik olarak Yunanistan için 

endemik olan V. striis- notata (J. Wagner) Merxm. & Lippert ve İspanya için 

endemik olan V. crassiuscula Bory’a yakın olan bir türdür. 
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Şekil 4.1.17. Viola crassifolia (Dinç 734). a: türün genel görünümü, b: yaprak 

pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi 

organ, g: tohum. 
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Şekil 4.1.18. Viola crassifolia’nın (Dinç 734) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.19. Viola crassifolia’nın Türkiye yayılışı 

 

7. Viola velutina Form. İn Verh. Naturf. Vereins Brünn 30: 28 (1892). Şekil 4.1.20; 

4.1.21; 4.1.22 

Described from S Jugoslavia (several syntypes in BRNM). 

Sin: V. gracilis sensu Valentine in Flora Europae 2: 279 (1968), non Sibth.&Sm., 

Prodr. Fl. Gr., 1: 146 (1806). 

 

Strid, A., 1986, Mountain Flora of Greece, 1:631. 

İkonografya: Strid, A., 1986, Mountain Flora of Greece, 1:631. 
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Çok yıllık, 7-25 cm boyunda, tabanda dallanan, kavisli yükselici veya dik 

gövdeler veren pubescent tüylü bitkiler. Aya taban yapraklarında yumurtamsı-

yuvarlak, 0,6-1,7 cm uzunluğunda, 0,5-1,2 cm genişliğinde, uçta küt, tabanda 

attenuat, trunkat, nadiren yaklaşık yüreksi, gövde yapraklarında yumurtamsı-

dikdörtgenimsiden dikdörtgenimsi-spatulamsıya değişken, tabanda attenuat, nadiren 

trunkat, kenarda oyalı-testeremsi, 0,4-2 cm uzunluğunda, 0,3-1,3 cm genişliğinde, 

kenar ve damarlarında yoğun olmak üzere yoğun hispid tüylü. Yaprak sapları 0,5-2 

cm uzunluğunda, kanatlı, yoğun geri kıvrık hispid. Yaprak pulları palmatsı 

bölünmüş, 1,5-3 cm, 4-8 parçalı, terminal parçalar ters merceksiden spatulamsıya 

değişken, saplı, daha büyük, uçta küt ve gövde yapraklarını andırır. Çiçek sapları 3,5-

10 cm uzunluğunda, meyvede dik, tüysüz, nadiren çok seyrek skabrit, üst 1/3’lük 

kısmında bir çift brakteollü. Brakteoller zarımsı, 1,5-2 mm uzunluğunda, tabanda 1-3 

salgılı saçaklı. Çanak yapraklar yaklaşık eşit, 0,9-1,4 cm uzunluğunda, 2,5-3,5 mm 

genişliğinde, merceksi, kenarlarında seyrek salgılı saçaklı ve kirpikli. Yamalar 3-5,5 

mm uzunluğunda ve mahmuzdan kısa. Korolla 1,1-2,2 cm, uzunluğunda, yaklaşık 

eşit uzunluklardaki taç yapraklardan oluşmuş, sarı, bazen üst petaller uçta mavi veya 

sarı, pembe ve mavi karışımı renkli, sarı merkezli. Alt taç yapraklar ters üçgenimsi, 

boğazda karşılıklı iki sıra tüylü, yan taç yapraklar korollanın merkezine gelen iç 

kısımlarında sakalsı kümelenmiş tüylü. Mahmuz sarı veya mavi, 6-7,5 mm 

uzunluğunda, belirgin biçimde yukarı kıvrık. Stilus tabanda diz şeklinde büklümlü 

(genikulat). Stigma küresel, kısa tüylü ve stigmatik ağız stillusun kıvrılma 

bölgesinde. Meyve elipsoid, belirgin üç köşeli, çanak yapraklardan kısa, tüysüz ve 

olgunlaştığında patlayarak tohumlarını saçan bir kapsül. Tohumlar 1,8-1,9 mm 

uzunluğunda belirsiz elaizomlu, kabuk kahverengi.  

Çiçeklenme: Nisan-Haziran 

Olgun meyve: Haziran-Temmuz 

Habitat: Karaçam ve sedir ormanınıdaki nemli ve çayırlık açık alanlar. 

Yükseklik: 1250-2000 m. 

Türkiye yayılışı: İç Anadolu bölgesinin güney kesimleri 

Dünya yayılışı: Güney Yugoslavya, Kuzey Yunanistan. 
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Şekil 4.1.20. Viola velutina (Dinç 610). a: türün genel görünümü, b: yaprak pulları, c: 

çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi organ, g: 

tohum. 
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Şekil 4.1.21. Viola velutina’nın (Dinç 610) doğal görünümü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.22. Viola velutina’nın dünya ve Türkiye yayılışı 
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C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Suludere, P.nigra-Cedrus libani ormanı ve alpinik 

step, kalkerli kayalık, 1500-2000 m, 08.06.1975, Peşmen&Güner 2207! (HUB) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova-Dumanlı arası, Katranbeli, yol kenarı, 1350 m, 

15.05.1980, Serin 737! (KNYA) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Musalla mevkii, Gökovaya çıkarken kayalık üzeri, 

1850 m, 16.06.1981, Serin 741! (KNYA) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Muslu, serpantinli arazi, P. nigra ormanı arasında 

kalan vadi açıklığı, 1590-1740 m, 25.04.1974, Peşmen&Güner 1055! (HUB) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Musalla-Muslu arası, P. nigra-C. libani karışık 

ormanı, massif kalker kayalığı, 1400-2000 m, 23.07.1975, Peşmen&Güner 

2244! (HUB) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Kuzgun tepe, P. nigra ormanı, kalkerli kuzeybatı 

yamaç, kayalık, 1350-1500 m, Peşmen&Güner 1015! (HUB) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Musalla mevkii, P. nigra-C. libani karışık ormanı, 

orman açıklıkları, 1550-1700 m, 22.05.1999, Dinç 598 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Pinus nigra ormanı, 1250 m, 22.05.1999, Dinç 602 

(Yıldırımlı Herb.); 10.04.2000, Dinç 610; 14.05.2000, Dinç 647 (Yıldırımlı 

Herb.) 

C4 Konya: Kızlören dağı, güneybatı etek, J. excelsa içleri, 1800 m, 28.07.1989, 

Tatlı, Eyce, Serin 9509! (KNYA) 

C5 Niğde: Ulukışla, Sütleğen mevkii, karaçam ormanı, 09.04.1993, Yıldırımlı 15643! 

(Yıldırımlı Herb., HUB)  

 

Tartışma: Bu türün İç Anadolu bölgesinden toplanan herbaryum örnekleri 

Viola gracilis olarak adlandırılmıştır. Oysa Sibthorp ve Smith (1806), V. gracilis’i ilk 

kez tanımlarlarken, en önemli vejetatif karakter olan yaprak pulunun üç parçalı, 

yaprakların merceksi ve kenarlarda subkrenat olduğunu belirtmişlerdir. Boissier 

(1867), aynı isimle yaprak ve yaprak pulu karakteri bakımından farklı bir taksonu 

tanımlayan özellikler vermiştir. Bu durum da nomenklatürel karışıklıklara neden 

olmuş ve Yunanistan’da doğal yayılış gösteren V. velutina, V. athois, V. dukadjinica, 

V. epirota, V. euboea ve V. graeca’ya yanlışlıkla bu isim verilmiştir (Strid 1986). İç 

Anadolu bölgesinden tarafımızdan toplanan ve daha önce toplanmış olan örneklerde, 
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Sibthorp ve Smith (1806) tarafından V. gracilis’in betiminde verilen özellikler 

görülememiştir. Yapılan literatür taraması ve örneklerin dikkatli bir şekilde 

incelenmesi sonucunda, İç Anadolu bölgesinden gerek Türk botanikçiler tarafından 

toplanarak V. gracilis olarak adlandırılan gerekse tarafımızdan toplanan örneklerin, 

yaprak pulları 4-8 parçalı olan ve geçerli olarak Yugoslavya’dan tanımlanan V. 

velutina’ya ait olduğuna karar verilmiştir.  

 

8. Viola arvensis Murray Prodr. Des. Stirp. Gott. 73 (1770) subsp. kitaibeliana 

(Roem. & Schult.) W. Becker in Mitt. Thür. Bot. Ver., 19: 42 (1904). Şekil 4.1.23; 

4.1.24; 4.1.25 

Tip: Described from Pannonia (Hungary). 

Sin: V. kitaibeliana Roemer&Schultes, Syst. Veg. 5: 383 (1819); Hayek in 1925, 

Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae, 1: 517 (1925); Klokov in Fl. of the 

U.S.S.R. 15: 469 (1949); Savulescu in Flora Republicii Populare Romine, 3: 

617 (1955); Butcher in A New Illustrated British Flora, 1: 366 (1961); Coode 

& Cullen in Flora of Turkey 1: 531 (1965); Valentine et al. in Flora Europae, 2: 

281 (1968); Merxmüller in Flora d’Italia, 3: 118 (1982); Strid in Mountain 

Flora of Greece, 1: 636 (1986); Zohary in Flora Palaestina, 2: 334 (1987); 

Schmidt in Flora Iranica, 2: 25 (1992); Muñoz Garmendia et al. in Flora 

Iberica, 3: 309 (1993); V. tricolor var. kitaibeliana (R. & S.) Boiss., Fl. Or. 1: 

466 (1867). 

Meikle, R.D., 1977, Flora of Cyprus, 1: 201; Meikle, R.D., 1980, Flora of Iraq, 4: 

174; 

İkonografya: Jav. & Csap., Ic. Fl. Hung., t. 345, f. 2447 (1929-34); Butcher, R. W., 

1961, A New Illustrated British Flora, 1: 366, sub. kitaibeliana; Merxmüller, 

H.,1982, Flora d’Italia, 3: 118, sub. kitaibeliana; Savulescu, T., 1955, Flora 

Republicii Populare Romine, 3: 612, sub. kitaibeliana; Strid, A., 1986, 

Mountain Flora of Greece, 1: 634, fig. 39, sub. kitaibeliana; Schmidt, A., 1992, 

Flora Iranica, 2: 52, tab. 22, sub. kitaibeliana; Munoz Garmendia, F., 1993, Fl. 

Iberica, vol. 3:311, sub. kitaibeliana. 
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Tek yıllık, 2,5-25 cm boyunda, genellikle sık, kısa hispid tüylü bitkiler. 

Gövde tabanda dallanır veya dallanmaz, kavisli yülselici veya dik. Taban yaprakları 

dikdörtgenimsi-yumurtamsı, genellikle bir kenarında 1-4 dişli, oyalı-testeremsi, aya 

0,4-1,0 cm uzunluğunda, 0,4-1,0 cm genişliğinde. Gövde yaprakları ters 

yumurtamsıdan ters merceksiye kadar değişken, aya 0,6-2,2 cm uzunluğunda, 0,2-0,9 

cm genişliğinde, uçta küt, kenarlarında belirgin oyalı-testeremsi, bir kenarda 3-4 

dişli, tabanda attenuat, kenarlarında daha yoğun olmak üzere kısa-hispid tüylü. 

Yaprak sapları taban yapraklarında daha belirgin ve ayadan uzun, gövde 

yapraklarında kanatlı ve ayadan kısa, 0,2-2 cm. Yaprak pulları palmatsı bölünmüş, 

0,8-3,0 cm, üsttekiler daha uzun, 4-8 parçalı, terminal parça daha büyük, uçta küt, 

saplı, ters yumurtamsıdan ters merceksiye değişken ve yapraklara benzer. Çiçek 

sapları 1,5-7 cm, tüysüz, çiçeğin hemen altında bir çift brakteollü, meyvede dik. 

Brakteoller zarımsı, mor benekli, 1-1,5 mm, tabanın her iki yanında salgılı. Çanak 

yapraklar merceksi, yaklaşık eşit uzunluklarda, 4,5-9 uzunluğunda, 1-2,5 mm 

genişliğinde, uçta dar sivri, petallere eşit veya biraz kısa, kenarlarında seyrek kirpikli. 

Korolla 0,7- 1,1 cm, krem, merkezde sarı, bazen üst petaller uçta mavi. Alt taç 

yapraklar ters üçgenimsi, boğazlarında iki sıra halinde tüylü. Yan taç yapraklar 

genellikle üst taç yapraklardan küçük, merkez iç kısımlarında sakalsı kümelenmiş 

tüylü. Mahmuz 2-2,5 mm, yukarı kıvrık, morumsu veya krem, yamaya eşit veya 

yamadan daha uzun. Stilus tabanda diz şeklinde büklümlü (genikulat), stigma 

küresel, kısa tüylü ve stigmatik ağız stilusun kıvrılma bölgesinde. Meyve elipsoid, 

belirgin üç köşeli, çanak yapraklardan kısa, tüysüz ve olgunlaştığında patlayarak 

tohumlarını saçan bir kapsül. Tohumlar 1,4-1,5 mm uzunluğunda, belirsiz elaizomlu 

ve kahverengi kabuklu. 

Çiçeklenme: Mart-Nisan 

Olgun meyve: Mayıs-Haziran 

Habitat: Ardıç, çam, meşe ormanları, tarla kenarları, taşlık-kayalık step, insan 

etkisine maruz nemli yerler 

Yükseklik: 550-1900 m 

Türkiye yayılışı: Yaygın 

Dünya yayılışı: Güney ve Orta Avrupa, Kıbrıs, Batı Suriye, Kafkasya, Balkanlar, 

Filistin, İran, Türkiye, İtalya ; Romanya, Yunanistan, İspanya. 
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Şekil 4.1.23. Viola arvensis subsp. kitaibeliana (Dinç 612). a: türün genel görünümü, 

b: yaprak pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: 

dişi organ, g: tohum. 
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Şekil 4.1.24. Viola arvensis subsp. kitaibeliana’nın (Dinç 568) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.25. Viola arvensis subsp. kitaibeliana’nın dünya ve Türkiye yayılışı 
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A3 Eskişehir: Mihalıçcık-Sarıyar sınırı, Juniperus topluluğu, 600 m, 21.04.2001. 

Dinç 967&Ş. Yıldırımlı 

A3 Ankara: Nallıhan, Nallıhan kuş cenneti, kumul alanlar, 550 m, 21.04.2001, Dinç 

970&Ş. Yıldırımlı (Yıldırımlı Herb.) 

A3 Ankara: Çayırhan, tarla kenarı ve taşlık step, 600 m, 21.04.2001, Dinç 972&Ş. 

Yıldırımlı 

A4 Ankara:Çukurköy (Kalecik), Kalhan boğazı, serpantinli arazi, 27.04.1971, M. Kg. 

115! (ANK) 

A4 Ankara: Hacıkadın deresi ve Yenişehir, 28.04.1982, Bağda! (ANK) 

A4 Ankara: Ayaş dağı, Akman 6748! (ANK) 

A4 Ankara: Ayaş dağları, Bayat köyü, 1100 m, 09.06.1975, Akman 733! (ANK) 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, Karatepe doğusundaki açıklıklar, 

1150-1200 m, 30.05.1990, Eyyüboğlu 1520! (GAZI) 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, nemli yerler, 1150 m, 25.04.1999, 

Dinç 585 

A4 Ankara: Kazan, Örencik köyü civarı, taşlık step, 1000-1050 m, 29.04.2000, Dinç 

627&Ş. Yıldırımlı 

A4 Ankara: Kurtboğazı barajı civarı, kayalık, 1025 m, 29.04.2000, Dinç 630&Ş. 

Yıldırımlı (Yıldırımlı Herb.) 

A4 Ankara: Ayaş, mezarlık içi ve kayalık step, 900 m, 21.04.2001, Dinç 974&Ş. 

Yıldırımlı 

A5 Çorum: Hacıhamza-Osmancık arası, yol üzeri, taşlı yamaçlar, 450-500 m, 

16.05.1975, Kılınç 3556! (ANK) 

B3 Eskişehir: Mihalıçcık, Gürleyik köyü, bahçe kenarları, 750 m, 21.04.2001, Dinç 

969&Ş. Yıldırımlı 

B4 Kırıkkale: Keskin, Böbrek dağı, Konur köyü kuzeyi, meşe altı, 1200 m, 

21.04.1991, Ü. Güler 1031a! (GAZI) 

B4 Ankara: Ayaş, Gölet ağzı deresi çevresi, ağaçlık ve çalılık yerler, 875 m, 

10.06.1988, Yıldırımlı 10520! (Yıldırımlı Herb., HUB) 

B4 Kırıkkale: Dinek dağı, Işıklar köyü üstü, plantasyon sahası, 1200 m, 20.05.2000, 

Dinç 661 



 61 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Kuzgun tepe, P. nigra ormanı, kalkerli kuzeybatı 

yamaç, kayalık arazi, 1350-1500 m, 25.04.1974, Peşmen&Güner 1017! (HUB) 

C3 Konya: Seydişehir, Tınaztepe mağarası civarı, Juniperus çalılığı, 1500 m, 

17.04.1999, Dinç 573 

C3 Konya: Beyşehir, Beyşehir-Yeşildağ arası, Quercus-Juniperus karışık ormanı, 

1150-1200 m, 10.04.2000, Dinç 612 

C3 Konya: Seydişehir, Kuğulu parkı üstü, Quercus topluluğu, 1100 m, Dinç 568 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Pinus nigra ormanı, 1250 m, 14.05.2000, Dinç 645 

C4 Konya: Seydişehir, Tınaz dağı, kuzey yamaçlar, J. excelsa topluluğu, 1500 m, 

14.04.1982, Ocakverdi 1363! (KNYA) 

C4 Karaman: Kızılkaya bucağı, Hacıbaba dağı, kalker anakaya, yüksek dağ stebi, 

2000 m, 30.08.1983, Serin 1446! (KNYA) 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı, Burçak alanı mevkii, 1450 m, 10.04.1999, Dinç 

561 

C5 Kayseri: Yahyalı, Aladağlar, Hacer ormanı, Pinus-Quercus karışık ormanı, 1250-

1400 m, 29.04.2001, Dinç 983 

 

Tartışma: Viola kitaibeliana, Roemer ve Schultes (1819) tarafından 

tanımlanmıştır. Becker (1904) ise bu taksonu V. arvensis’e bağlı bir alttür olarak 

vermiştir. Daha sonra çoğu araştırıcı tarafından V. kitaibeliana Roem.&Schult. 

statüsüyle tür kategorisinde ele alınmıştır. Meikle (1977, 1980) ise Becker (1904)’in 

görüşünü benimseyerek bu taksonu V. arvensis ssp. kitaibeliana ismiyle ele almıştır. 

Bu görüş tarafımızdan da benimsenmiştir. Çünkü elimizdeki literatüre göre 

Melanium seksiyonunda en önemli ayırıcı karakterler olan stipul şekli, kaliksin 

korollaya göre uzunluğu ve brakteollerin pedunkuldeki bağlantı yeri V. arvensis ile 

V. kitaibeliana’da tipik olarak aynıdır (Klokov, 1949; Coode ve Cullen 1965; 

Valentine ve ark., 1968; Strid, 1986; Muñoz Garmendia ve ark., 1993; Lid ve Lid, 

1994). Yani stipul her iki türde de tabanda bölünmüş, yapraklara benzeyen, daha 

büyük ve saplı terminal segmentli; korolla kalikse yaklaşık eşit; brakteoller 

pedunkulde üst 1/3’lük kısma bağlıdır. Ayrıca her iki taksondaki petal rengi ve 

tüylülük gibi değişebilen karakterler de birbirine çok benzemektedir. İç Anadolu 

bölgesindeki toplanan tüm örnekler insan etkisine maruz kalan habitatlarda 



 62 

yetişmektedirler. Özellikle tarla kenarı gibi yumuşak topraklı, nemli ve gölgelik 

yerlerdekiler daha iri yapılı, kurak ve taşlık alanlardakiler ise daha küçük yapılıdırlar. 

Literatür bilgileri de V. arvensis subsp. arvensis’in kültür alanlarında yetiştiğine 

işaret etmektedir. Şu halde iki takson arasındaki fark çiçek uzunluğu ve coğrafik 

yayılıştır. Çiçeklerin eldeki literatüre göre V. arvensis subsp. kitaibeliana’da 1 cm’ye 

kadar, V. arvensis subsp. arvensis’de ise 1.5 cm’ye kadar olduğu bildirilmiştir. Bu 

yüzden V. kitaibeliana’nın V. arvensis’e bağlı bir alttür olarak ele alınması daha 

uygundur. Ülkemizde İstanbul, İzmir, Trabzon ve Artvin’den V. arvensis subsp. 

arvensis’in kaydı  verilmiştir (Coode ve Cullen, 1965). 

1. Çiçekler en fazla 1 cm                                subsp. kitaibeliana 

1. Çiçekler 1-1.5 cm                                       subsp. arvensis 

 

9. Viola parvula Tineo, Pug. Pl. Sic. 5 (1817). Şekil 4.1.26; 4.1.27; 4.1.28 

Tip: [Sicily] in Nebrodibus, Satta la Curma grandi. Tineo. 

Sin: V. occulta Lehm.; V. villosa Becker in Beih. Bot. Centr. 26 (2): 346 (1910); V. 

parvula var. paphlagonica Bornm. İn Mag. Bot. Lap. 30: 57 (1931); Viola 

sosnowskyi Kap. İn Zam. Po. Sist. İ geogr. Rast. (Tbilisi) 10: 45 (1941). 

 

Boissier, E., 1867, Fl. Or., 1: 466; Becker, W., 1925, Die Natürlichen 

Pflanzenfamilien, 21: 372; Hayek, A., 1925, Prodromus Florae Peninsulae 

Balcanicae, 1: 517; Bouloumoy, L., 1930, Flore du Liban et De La Syrie, 1: 43; 

Klokov, M.V., 1949, Flora of the U.S.S.R., 15: 355; Coode, M.J.E., Cullen, J., 

1965, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1: 530; Valentine, D.H. et 

al., 1968, Flora Europae, 2: 281; Meikle, R.D., 1977, Flora of Cyprus, 1: 206; 

Merxmüller, H., 1982., Flora d’Italia, 2: 118; Strid, A., 1986, Mountain Flora 

of Greece, 1: 637; Muñoz Garmendia et al. 1993, Flora Iberica, 3: 310.  

 

İkonografya: Holmboe, Veg. Cyprus, 132 (1914). ; Merxmüller, H., 1982., Flora 

d’Italia, 2: 118; Strid, A., 1986, Mountain Flora of Greece, 1: 634; Munoz 

Garmendia, F., 1993, Flora Iberica, 3:311. 
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Tek yıllık, 2,5-12 cm boyunda, yoğun villoz tüylü bitkiler. Gövde tabanda 

dallanarak kavisli yükselici veya dik dallar verir veya dallanmaz. Taban yaprakları 

dikdörtgenimsi-yumurtamsıdan dairesele değişken, 2,5-8 mm uzunluğunda, 2-6 mm 

genişliğinde, kenarları düz. Gövde yaprakları daha büyük, yaprak ayası 0,6-1,5 2 cm 

uzunluğunda, 0,3-1,3 cm genişliğinde, ters yumurtamsıdan ters merceksiye değişken, 

genellikle alttakiler ters yumurtamsı, üsttekiler daralarak uzayan ters merceksiye, 

kenarları düz veya belirsiz 1-2 dişli, tabanda attenuat. Yaprak sapları 0,2-1,5 cm 

uzunluğunda, gövde yapraklarında ayanın daralarak oluşturduğu kanada sahip. 

Yaprak pulları 0,5-2 cm, üsttekiler daha uzun, bir kenarında palmatsı bölünmüş, 

parça sayısı 3-5, terminal parça yan parçalardan daha büyük, saplı, uçta küt ve 

yapraklara benzer. Çiçek sapları 1-4 cm, meyvede dik, tüylü, nadiren tüysüz, üst 

1/3’lük kısımında bir çift brakteollü. Brakteoller zarımsı, 0,5-1,3 mm uzunluğunda, 

bazen tabanda 1-2 adet salgılı. Çanak yapraklar 4,5-9 mm uzunluğunda, 2-4,5 mm 

genişliğinde, merceksiden yumurtamsıya değişken, korollaya yaklaşık eşit uzunlukta, 

uçta genişçe sivri. Korolla 5-8 mm uzunluğunda, tamamen krem, merkezde sarı, 

bazen üst taç yapraklar uç kısımlarında menekşe. Yan taç yapraklar korollanın 

merkezinde sakalsı kümelenmiş tüylü, alt taç yapraklar ters üçgenimsi, boğazlarında 

iki sıra halinde tüylü. Mahmuz 1-1,5 mm, krem veya mavimsi, dış kesiminde tüylü 

ve yama tarafından gizlenmiş. Stilus tabanda diz şeklinde büklümlü (genikulat), 

stigma küresel, kısa tüylü ve stigmatik ağız stillusun kıvrılma bölgesinde. Meyve 

elipsoid, belirgin üç köşeli, çanak yapraklardan kısa, tüysüz ve olgunlaştığında 

patlayarak tohumlarını saçan bir kapsül. Tohumlar 1-1,1 mm uzunluğunda, belirsiz 

elaizomlu ve kahverengi kabuklu. 

Çiçeklenme: Mart-Nisan 

Olgun meyve: Mayıs 

Habitat: Meşe, çam, köknar ormanları, kayalık-taşlık step 

Yükseklik: 1150-2700 m 

Türkiye yayılışı: Yaygın 

Dünya yayılışı: Güney Avrupa, Yunanistan, İspanya, İtalya, Balkanlar, Kıbrıs, Batı 

Suriye, Kuzeybatı Afrika 

A4 Ankara: Hüseyin Gazi, step, 23.04.1933, W. Kotte 1010! (ANK) 

A4 Ankara: Ayaş dağı, Akman 6748a! (ANK) 
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Şekil 4.1.26. Viola parvula (Dinç 632). a: türün genel görünümü, b: yaprak pulları, c: 

çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi organ, g: 

tohum. 
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Şekil 4.1.27. Viola parvula’nın (Dinç 632) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.28. Viola parvula’nın dünya ve Türkiye yayılışı 
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A4 Çankırı: Atkaracalar, Dumanlı dağı, Ziyarettepe, Çallık-yayla arası, nemli çayır, 

1450-1600 m, 09.05.1992, Duran 1541! (GAZI) 

A4 Ankara: Çubuk-Ovacık-Sarayenk köyleri, Hallayık pınarı mevkii, güney yamaç, 

çalılıklar, 1250-1380 m, 25.04.1992, Ekrem Dündar 1175! (GAZI) 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, P. nigra ormanı, 1400-1500 m, 

27.04.1987, Yıldırımlı 9536! (Yıldırımlı Herb., HUB) 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, Pinus nigra ormanı, 1200-1300 m, 

25.04.1999, Dinç 584 

B3 Eskişehir: Mihalıçcık, Türkmen dağları, çam ormanı, 1250-1350 m, 21.04.2001, 

Dinç 976 

B4 Ankara: Beynam ormanı, 19.05.1969, Akman 733! (ANK) 

B4 Ankara: Beynam ormanı, 19.05.1960, K. Bilger! (ANK) 

B5 Kayseri: Yahyalı, Aladağlar, Burhaniye köyü civarı, Abies ormanı, 1500-1600 m, 

30.04.2001, Dinç 986 

B5 Kayseri: Yeşilhisar, kayalık step, 1500-1550 m, 30.04.2001, Dinç 1089 

B5 Kayseri: Erciyes dağı, 2700 m, Balls 1423! (ANK) 

B5 Aksaray:Salmanlı köyü üstü, Üçtepe, Quercus topluluğu, 1500-1760 m, 

09.05.1999, Dinç 591 

B5 Aksaray: Hasan dağı, volkanik kuzeybatı yamaç, Türkmenlik mevkii, alpinik 

step, 1700 m, Düzenli 548! (ANK) 

B5 Yozgat: Akdağmadeni, Büyük, Küçük Nalbant dağı, derin topraklı yerler, 2000 

m, 22.05.1981, Ekim&İlarslan 3780! (ANK) 

B5 Yozgat: Akdağmadeni, Özen köyü, Kalenin boynu mevkii, P. sylvestris altı, 

05.06.1980, Ekim 5452! (ANK) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Pinus nigra ormanı, 1150 m, 17.04.1999, Dinç 576 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Musalla mevkii, Abies ormanı, orman açıklıkları, 

1550-1700 m, 22.05.1999, Dinç 600 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı nahiyesi, Burçak alanı mevkii, 1400-1500 m, 

07.03.1984, Sümbül 2645! (HUB) 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı, Burçak alanı mevkii, 1450 m, 10.04.1999, Dinç 

563 (Yıldırımlı Herb.) 
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Tartışma: Bu tür, villoz tüylülük, spur dış yüzünün tüylülüğü ve geniş 

lanseolat sepalleriyle Melanium seksiyonunun belirgin brakteollü türlerinden kolayca 

ayrılır. 

 

10. Viola occulta Lehmann, Ind., Sem. Hort. Hamb. (1829). Schmidt in Ber. 

Deutsch. Bot. Ges. 75 (3): 78-84 (1962). Şekil 4.1.29; 4.1.30; 4.1.31 

Tip: “Habitat in Sibiria”, A. LEHMAN 

 

Boissier, E., 1867, Fl. Or., 1: 467; Becker, 1925, Die Natürlichen Pflanzenfamilien, 

21: 372; Bouloumoy, L., 1930, Flore du Liban et De La Syrie, 1: 43; Klokov, 

M.V., 1949, Flora of the U.S.S.R., vol. XV, 278; Coode, M.J.E., Cullen, J., 

1965, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1: 529; Valentine, D.H. et 

al., 1968, Flora Europae, 2: 281; Zohary, M., 1987, Fl. Palaestina, 2: 335; 

Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, pp. 23.  

 

İkonografya: Klokov, 1949, Flora of the U.S.S.R., 15: 348, fig. 8; Schmidt, A., 1992, 

Flora Iranica, pp. 53, tab. 21. 

 

 Tek yıllık, 2,5-25 cm boyunda, seyrek kısa hispid tüylü bitkiler. Gövde 

tabanda dallanır, kavisli yükselici veya dik dallar verir veya dallanmaz. Taban 

yaprakları dikdörtgenimsi-yumurtamsıdan dairesele değişken, 2,5-17 mm 

uzunluğunda, 2,5-8 mm genişliğinde, kenarları düz  ve tüysüz. Gövde yaprakları 

daha büyük, yaprak ayası 1-4,5 cm uzunluğunda, 0,25-1,1 cm genişliğinde, ters 

yumurtamsıdan ters merceksiye değişken, genellikle alttakiler ters yumurtamsı, 

üsttekiler daralarak uzayan ters merceksi, oyalı-testeremsi, kenarında seyrek kısa 

hispid tüylü, bir kenarda 3-4 dişe sahip. Yaprak sapları 0,3-1,5 cm uzunluğunda, 

gövde yapraklarında ayanın daralarak oluşturduğu kanada sahip. Yaprak pulları 0,5-

2,2 cm uzunluğunda, üstttekiler daha uzun, kenarlarında seyrek kısa hispid tüylü, 3-6 

parçalı, parçalar mızraksı-merceksi, terminal parça yan parçalardan daha büyük, sivri 

ve yapraklara benzemez. Kaliks 7-13 mm uzunluğunda ve merceksiden genişçe 

merceksiye değişik biçimlerdeki, farklı uzunluklara sahip, seyrek, kısa-hispid tüylü 

ve uçta genişçe sivri çanak yapraklardan oluşmuş. Alt yan çanak yapraklar üst 
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yandakilerin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde. Yama üst yan çanak yapraklarda küçük, 

alt yan çanak yapraklarda daha büyük, 1-5 mm uzunluğunda ve genellikle çanak 

yapraktan daha geniş. Korolla 6-8 mm, kaliksten daha kısa ve kaliks tarafından üst 

kısmı hariç gizlenmiş. Alt taç yapraklar 6-8 mm, ters üçgenimsi, boğazda iki sıra 

halinde tüylü. Taç yapraklar yaklaşık eşit uzunluklarda, krem, üst taç yapraklar bazen 

üst kısmında menekşe. Mahmuz krem, 1,5-2 mm uzunluğunda ve çanak yaprak 

yaması tarafından gizlenmiş. Stilus tabanda diz şeklinde büklümlü (genikulat). 

Stigma küresel, kısa tüylü, stigmatik ağız stillusun kıvrılma bölgesinde. Çiçek sapları 

2-8 cm, tüysüz, kaliks tabanına yapışmış ve çanak yaprak yaması tarafından 

gizlenmiş çok küçük ve zarımsı bir çift brakteole sahip. Meyve elipsoid, belirgin üç 

köşeli, çanak yapraklardan kısa, tüysüz ve olgunlaştığında patlayarak tohumlarını 

saçan bir kapsül. Tohumlar 1,6-1,8 mm uzunluğunda, belirsiz elaizomlu ve 

kahverengi kabuklu. 

Çiçeklenme: Mart-Nisan 

Olgun meyve: Mayıs 

Habitat: Meşe, ardıç, çam ormanı, tarla kenarı, insan etkisine maruz nemli alanlar 

Yükseklik: 850-1750 m 

Türkiye yayılışı: Yaygın 

Dünya yayılışı: Türkiye, Kıbrıs, Batı Suriye, Kafkasya, Kırım, İran, Merkez Asya, 

Afganistan. 

A3 Eskişehir: Mihalıçcık-Sarıyar sınırı, Juniperus topluluğu, 600 m, 21.04.2001, 

Dinç 968&Ş. Yıldırımlı 

A3 Ankara: Nallıhan, Nallıhan kuş cenneti, kumul alanlar, 550 m, 21.04.2001, Dinç 

971&Ş. Yıldıırmlı 

A3 Ankara: Çayırhan, tarla kenarı ve taşlık step, 600 m, 21.04.2001, Dinç 973&Ş. 

Yıldırımlı 

A4 Ankara: Ayaş, mezarlık içi , 900 m, 21.04.2001, Dinç 975&Ş. Yıldırımlı 

A4 Ankara: Hüseyin Gazi, step, 01.06.1932, W. Kotte! (ANK) 

A4 Ankara:Çukurköy (Kalecik), Kalhan boğazı, serpantinli arazi, 27.04.1971, M. Kg. 

115a! (ANK) 

A4 Ankara: Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı, Karatepe doğusundaki açıklıklar, 

1150-1200 m, 30.05.1990, Eyyüboğlu 1520a! (GAZI) 
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Şekil 4.1.29. Viola occulta (Dinç 590). a: türün genel görünümü, b: yaprak pulları, c: 

çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi organ, g: 

tohum. 
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Şekil 4.1.30. Viola occulta’nın (Dinç 590) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.31. Viola occulta’nın dünya ve Türkiye yayılışı 
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A4 Ankara: Hacıkadın deresi ve Yenişehir, 28.04.1982, Bağda a! (ANK) 

A4 Ankara: Yenişehir, 28.05.1942, H. Bağda 192! (ANK) 

A4 Ankara: Çubuk, Ovaçlı-Saraycık köyleri arası, Harmantepe mevkii, yol kenarı, 

nemli yamaç, 1250-1380 m, 20.05.1992, Ekrem Dündar 1163! (GAZI) 

A4 Ankara: Ayaş, Çaltepe, 1300-1380 m, 13.04.1986, M. Vural 4020! (GAZI) 

A4 Kırıkkale: Sulakyurt, Faraşlı köyü, meşe ormanı, 1000 m, 31.03.1990, A. Dönmez 

1693! (HUB) 

A4 Kırıkkkale: Aşağı karaksık-Beşbıçak köyleri arası, tarım alanı, 1000 m, 

25.03.1989, Dönmez 1016! (HUB) 

A4 Ankara: Çubuk, Karagöl, Alıçlı burun, Populus ormanı, 05.06.1974, Erik 571! 

(HUB) 

A4 Çankırı: Eldivan, Köse tarla mevkii, P. nigra ormanı, 1350 m, 29.04.1983, 

Yıldırımlı 4719! (Yıldırımlı Herb., HUB) 

A4 Ankara: Beynam ormanı, açık yerler, 1400 m, 24.03.1994, Akman 8438! (ANK) 

A4 Ankara: Ayaş dağları, Bayat köyü, 1100 m, 09.06.1975, Akman 733a! (ANK) 

A4 Ankara: Kazan, Örencik köyü civarı, tarlalar arası kuru dere yatağı, 1000-1050 

m, 29.04.2000, Dinç 626&Ş. Yıldırımlı 

A4 Ankara: Kurtboğazı barajı civarı, kayalık, 1025 m, 29.04.2000, Dinç 629&Ş. 

Yıldırımlı 

A4 Çankırı: Çerkeş, Yalakçukurören köyü civarı, Quercus topluluğu, 1350 m, 

30.04.2000, Dinç 635&Ş. Yıldırımlı 

A5 Yozgat: Çekerek, Deveci dağı, kayalık yerler, 1900 m, 17.06.1981, İlarslan 

1352! (ANK) 

A6 Tokat: Artova, Yeniceköy, Kayalıdere tepesi, meşe altı, 1400 m, 14.06.1981, 

İlarslan 1351! (ANK) 

B3 Eskişehir: Türkmen dağı, Gemiş köyü, 1200 m, 16.06.1976, Ekim 2657! (ANK) 

B4 Kırıkkale: Keskin, Böbrek dağı, Konur köyü kuzeyi, meşe altı, 1200 m, 

21.04.1991, Ü. Güler 1031! (GAZI) 

B4 Kırıkkale: Dinek dağı, Işıklar köyü üstü, plantasyon sahası, 1200 m, 20.05.2000, 

Dinç 662 

B4 Ankara: Haymana, Topazdağ çevresi, 1200-1400 m, 05.05.1984, Yıldırımlı 6059! 

(HUB) 
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B4 Ankara: Polatlı, Temelli, tepelik yerler, 850-950 m, 02.05.1985, Yıldırımlı 7823! 

(HUB) 

B4 Ankara: Ayaş, göletten Gökler köyü yoluna, dere, tarla, ekinlik, çayırlık, 950-

1150 m, 30.04.1988, Yıldırımlı 10245! (HUB) 

B4 Konya: Karaömerler köyü, kuzeybatı yamaç, 1250 m, 05.06.1987, Eyce, Ünal 

810! (KNYA) 

B4 Ankara: Beynam, P. nigra ormanı, 1300-1500 m, 15.05.1986, Yıldırımlı 9230! 

(HUB) 

B4 Ankara: Beytepe kampüsü çevresi, 1975, S. Erik 4071! (HUB) 

B4 Ankara: Ayaş, Abdüsselam dağı, kuzey eteğinden Gez’e (Gavur yatağı), kayalık 

ve taşlık yerler, 1250-1500 m, 10.06.1988, Ş.Yıldırımlı 10706! (HUB) 

B4 Ankara: Kepekli Boğazı, 28.04.1971, Düzenli 166! (ANK) 

B4 Ankara: Çubuk, Karagöl, bozuk orman, step, 1530 m, 05.05.1974, Erik 516! 

(HUB) 

B4 Ankara: Çubuk II barajı, 24.03.1988, 1100-1200 m, F. Demircioğlu 1160! 

(GAZI) 

B5 Nevşehir: Uçhisar batısı, tarla kenarı, 1300 m, 29.04.1989, M. Vural&Ü. Kolca 

4491! (GAZI) 

B5 Nevşehir: Avanos, tarla kenarı, 1100 m, 20.04.1989, M. Vural&Ü. Kolca 4517! 

(GAZI) 

B5 Niğde: Melendiz dağları, Çiftik, Küllüce köyü sırtları, 1600 m, 29.06.1982, Eyce 

129! (KNYA) 

B5 Kayseri: Yahyalı, Aladağlar, Burhaniye köyü civarı, orman-tarla sınırı,1450-1500 

m, 30.04.2001, Dinç 987 (Yıldırımlı Herb.) 

B5 Kayseri: Yeşilhisar, kayalık step, 1500-1550 m, 30.04.2001, Dinç 1090 

B5 Yozgat: Akdağmadeni, Özer köyü, Kalenin boynu mevkii, P. sylvestris ormanı 

altı, 1500 m, 05.06.1980, Ekim 5353! (ANK) 

B5 Aksaray: Salmanlı köyü üstü, Üçtepe, Quercus topluluğu, 1500-1760 m, 

09.05.1999, Dinç 590 

B6 Kayseri: Pınarbaşı, Söğüt köyü üzeri, Hınzır dağı, Armutlu gedik, 1600 m, 

28.05.1981, N. Çelik 1678! (GAZI) 
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B6 Sivas: Yıldızeli, Kümbet köyü, 11-15. km’ler arası, step, 1500-1750 m, 

22.05.1983, T. Ekim&R. İlarslan 3788! (ANK) 

C3 Konya: Beyşehir gölü güneyi, üstünler civarı, 1125 m, 28.03.1986, Küçüködük 

689! (KNYA) 

C3 Konya: Seydişehir, Maden ocakları civarı, J. excelsa ormanı, 1600 m, 

25.06.1981, Ocakverdi 1344a! (KNYA) 

C3 Konya: Seydişehir, Tınaztepe mağarası civarı, Juniperus topluluğu, 1500 m, 

17.04.1999, Dinç 574 

C3 Konya: Beyşehir, Beyşehir-Yeşildağ arası, Quercus-Juniperus karışık ormanı, 

1150-1200 m, 10.04.2000, Dinç 613 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı, Burçak alanı mevkii, 1400 m, 10.04.1999, Dinç 

565 

C4 Konya: Kızılören kasabası girişi, Junperus topluluğu, 1600 m, 15.05.1999, Dinç 

596 

C4 Konya: Karapınar, Karacadağ, Karaören köyü, örencik mevkii, arpa tarlası içi, 

bozuk meşelik, 1350 m, 03.06.1983, Yıldırımlı 8236! (HUB) 

C4 Konya: Güneybağ kasabası, Kızıltepe mevkii, güneybatı etek, J. excelsa 

açıklıkları, 1400 m, 08.04.1984, Serin 1445! (KNYA) 

C4 Karaman: Kızılkaya bucağı, Hacıbaba dağı, kalker anakaya, yüksek dağ stebi, 

2000 m, 30.08.1983, Serin 1446a! (KNYA) 

C4 Konya: Çal dağı, kuzeybatı yamaç, J. communis ssp. nana içi, 1900 m, 

30.06.1989, Serin, Eyce, Tatlı 9509! (KNYA) 

C4 Konya: Karapınar-Karacadağ, Sekikale tepe, 1400 m, 17.04.1983, Dural 1289! 

(KNYA) 

C5 Niğde: Melendiz dağları, Karanlıkdere köyü sırtları, 1600 m, 04.06.1986, Eyce 

776! (KNYA) 

C5 Konya: Ereğli, Aydos dağı, Delimahmutlu, Kapız ardıç ormanı, kalker anakaya, 

1700 m, 17.05.1977, Erik 1911! (HUB) 

C5 Niğde: Melendiz dağları, Tepeköy üst sırtları, taşlık, 1700 m, 18.06.1982, Eyce 

130! (KNYA) 

C5 Niğde: Adana-Ulukışla-Pozantı, kumlu sırtlar, 900 m, 02.04.1957, Davis 26304! 

(ANK) 
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Tartışma: Türkiye florasında bu türün 15 cm’ye kadar boylandığı 

bildirilmiştir. Arazi çalışmalarımızda bu türün insan etkisine maruz kalan nemli 

habitatlarda 25 cm’ye (Dinç 629) kadar boylandığı gözlenmiştir. V. occulta’nın en 

karakteristik özelliği, brakteollerin ve korollanın kaliks tarafından tamamen 

gizlenmesidir. 

 

11. Viola modesta Fenzl, Pug. 12 (1842).  

Boissier, E., 1867, Fl. Or., 1: 457; Die Natürlichen Pflanzenfamilien, 21: 372; 

Bouloumoy, L., 1930, Flore du Liban et De La Syrie, 1: 43; Coode, M.J.E., 

Cullen, J., 1965, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. I, 530; 

Meikle, R.D., 1980, Flora of Iraq, volume four, 179; Zohary, M., 1987, Fl. 

Palaestina, 2; 335; Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, pp. 22. 

 

Tek yıllık, 2,5-13 cm boyunda, kısmen seyrek, kısa-hispid tüylü bitkiler. 

Gövde tabanda dallanarak kavisli yükselici veya dik dallar verir veya dallanmaz. 

Taban yaprakları yumurtamsı-dikdörtgenimsi, 1,5-6 mm uzunluğunda, 1-5 mm 

genişliğinde, tüysüz ve düz. Gövde yaprakları daha büyük, ters yumurtamsıdan ters 

merceksiye değişken, seyrek, kısa-hispid tüylü, kenarda oyalı-testeremsi, bir kenarda 

3-4 dişli. Alttakiler yumurtamsıdan ters yumurtamsıya, aya 6-20 mm uzunluğunda, 

4-10 mm genişliğinde, üsttekiler merceksiden ters merceksiye, aya 7-26 mm 

uzunluğunda. Yaprak sapları 2-16 mm, gövde yapraklarında ayanın daralarak 

oluşturduğu kanada sahip. Yaprak pulları 1-15 mm, üsttekiler daha uzun, kısa hispid 

tüylü, bölünmemiş, linear veya bölünmüş ve tabanda 1-3 parçalı, terminal parça daha 

büyük, sivri ve yapraklara benzemez. Kaliks 4-12 mm uzunluğunda, farklı veya 

yaklaşık eşit uzunluklardaki merceksi, uçta darca sivri ve kenarlarında skabrit olan 

çanak yapraklardan oluşmuş. Yama genellikle çanak yaprakdan daha dar, alt yan 

çanak yapraklarda en büyük, üst yan çanak yapraklarda en küçük, 0,3-3,5 mm 

uzunluğunda. Korolla 7-15 mm, sarı boğazlı, kaliksi aşar, tamamen sarı, tamamen 

mavimsi-beyaz veya üst petaller menekşe alt ve yan petaller mavimsi beyaz. Alt taç 

yapraklar mahmuz dahil 7-11 mm, ters üçgenimsi ve boğazda iki sıra halinde tüylü. 

Mahmuz menekşe veya sarı, 1,5-3,5 mm, yukarı kıvrık, yamadan daha uzun veya eşit 

uzunlukta, yama tarafından gizlenmez. Üst ve yan taç yapraklar yaklaşık eşit 
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uzunlukta, 5,5-9 mm veya üst taç yapraklar yan taç yaprakların 1,5-3 katı 

büyüklüğünde. Yan taç yapraklar iç kısımlarında sakalsı kümelenmiş tüylü. Stilus 

tabanda diz şeklinde büklümlü (genikulat). Stigma küresel, kısa tüylü ve stigmatik 

ağız stillusun kıvrılma bölgesinde. Çiçek sapları 2-8 cm, tüysüz, kaliks tabanına 

yapışmış ve yama tarafından gizlenmiş çok küçük ve zarımsı bir çift brakteole sahip. 

Meyve elipsoid, belirgin üç köşeli, çanak yapraklardan kısa, tüysüz ve 

olgunlaştığında patlayarak tohumlarını saçan bir kapsül. Tohumlar 2 mm 

uzunluğunda, belirsiz elaizomlu ve kahverengi kabuklu. 

 

Tartışma: Bu tür, Coode ve Cullen (1965) tarafından yakın olan V. 

occulta’dan ayrılırken yaprak pullarının tam veya V. occulta’ya göre az sayıda 

segmentli olduğu bildirilmiştir. Tarafımızdan Ermenek’den toplanan örneklerde, aynı 

populasyonda bölünmemiş ve bölünmüş yaprak pullu bireylere rastlanmıştır. Kayseri 

Aladağlar’dan toplanan örneklerde ise yaprak pulları bütün bireylerde bölünmüş ve 

segment sayısı bazen V. occulta’daki kadardır. Bu durum yaprak pullu şeklinin bu iki 

yakın türde geçiş özelliği gösterdiğini ve ayırıcı karakter olarak kullanılamayacağını 

göstermektedir. Şu halde V. modesta’yı V. occulta’dan ayıran tek güvenilir karakter, 

korollanın V. modesta’da belirgin biçimde kaliksi aşmasıdır.  

Araştırma bölgesinin Karaman-Ermenek kesiminden toplanan örneklerde üst 

taç yaprakların yandakilerin en az iki katı büyüklükte olduğu görülmüştür. Bu 

örneklerde üst taç yapraklar aşırı büyüme gösterirken, alttaki ve yandakiler 

körelmiştir. V. modesta’nın diğer populasyonlarında ise üst taç yapraklar yandakilere 

eşit uzunlukta veya yandakilerden en fazla 1.5 kat daha uzundur. Üst taç yaprakların 

alt ve yandakilere göre aşırı büyüklük özelliği, Ermenek’de bulunduğu 

populasyondaki bütün bireylerde süreklilik gösterdiğinden, tür içinde farklı bir 

varyete olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bu varyete farklı bir coğrafik 

sınır çizmediğinden varyete düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

1. Üst taç yapraklar yan taç yapraklara eşit veya en fazla 1.5 katı büyüklükte, 

stipullar bölünmüş                                                                                   var. modesta 

1. Üst taç yapraklar yan taç yaprakların 2-3 katı büyüklüğünde, stipullar bölünmüş 

veya bölünmemiş                                                                             var. ermenekensis 



 76 

var. modesta Şekil 4.1.32; 4.1.33; 4.1.34 

Sintipler: [Turkey C6 Hatay] prope Svedia ad ostia Orontia, Kotschy 50; in arvis 

circa Aleppo, Kotschy, Pl. Aleppo, Kotschy, Pl. Alep. 25&260 (W). 

Syn: V. ebracteolata Fenzl, Ill. Et Descr. Pl. Nov. Syr. et Taur. 49 (1843); V. 

modestula Klok., Fl. of U.S.S.R., vol 15: 355 (1949). 

 

İkonografya: Meikle, R.D., 1980; Flora of Iraq, vol IV, 180, plate 35; Klokov, 1949, 

Fl. U.S.S.R., 15: fig. 7, sub modestula.; Schmidt, A., 1992, Flora Iranica, pp. 

52, tab. 20. 

 

Çiçeklenme: Mart-Nisan 

Olgun meyve: Nisan-Mayıs 

Habitat: Kalker kayalıklar, step, köknar, ardıç, çam ve meşe ormanları 

Yükseklik: 1250-1900 m 

Türkiye yayılışı: Akdeniz bölgesinde daha yaygın olmak üzere, kesintili olarak Doğu 

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 

Dünya yayılışı: Türkiye, Suriye, Lübnan, Filistin, Kuzey ve Batı İran, Irak, 

Özbekistan. 

 

B5 Kayseri: Yahyalı, Aladağlar, Burhaniye köyü civarı, köknar ormanı, 1600-1650 

m, 30.04.2001, Dinç 989 (Yıldırımlı Herb.) 

B5 Kayseri: Yahyalı, Aladağlar, Hacer ormanı, Pinus-Quercus karışık ormanı, 1250-

1400 m, 30.04.2001, Dinç 982 

B6 Kayseri: Sarız, Binboğa dağı, Doğankonak, Körgöze sırtları, taşlık yamaçlar, 

1500-1700 m, 21.04.1992, Aytaç&Duman 4481! (GAZI) 

C4 Konya: Çaldağı, kuzeybatı yamaç, J. communis ssp. nana birliği içi, 1900 m, 

30.07.1989, Tatlı; Eyce, Serin 9510! (KNYA) 

C4 Konya: Hadim, Taşkent-Ermenek yolu, Feslikanın ilerisi, Gülündürüm yaylası, 

12.03.1993, Erik 3648! (HUB) 

C5 Konya: Ereğli, Aydos dağı, Kayasaray, güney yamaç, kalker anakaya, 1600 m, 

31.03.1977, Erik 1767! (HUB) 
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Şekil 4.1.32. Viola modesta var. modesta (Dinç 989). a: bitkinin genel görünümü, b: 

yaprak pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: 

dişi organ, g: tohum. 
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Şekil 4.1.33. Viola modesta var. modesta’nın (Dinç 989) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.34. Viola modesta var. modesta’nın dünya ve Türkiye yayılışı 



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.35. Viola modesta var. ermenekensis (Dinç 617). a: bitkinin genel 

görünümü, b: yaprak pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: 

nektaryumlu stamen, f: dişi organ, g: tohum. 
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Şekil 4.1.36. Viola modesta var. ermenekensis’in (Dinç 617) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.37. Viola modesta var. ermenekensis’in Türkiye yayılışı 

 

var. ermenekensis var. nova Şekil 4.1.35; 4.1.36; 4.1.37 

Tip: C4 Karaman: Ermenek, Kazancı, Burçak alanı mevkii, 1450 m, 15.04.2000, 

Dinç 617 (holo Yıldırımlı Herb.; iso KNYA) 

 

Çiçeklenme: Mart-Nisan 

Olgun meyve: Nisan-Mayıs 

Habitat: Kalker kayalık ve taşlık yamaçlar 

Yükseklik: 1000-1500 m 

Türkiye yayılışı: İç Anadolu-Akdeniz geçiş bölgesi 

Dünya yayılışı: Türkiye, endemik 
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C4 Karaman: Sarıveliler, çam ormanı, 1150 m, 15.04.2000, Dinç 615 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı, Burçak alanı mevkii, 1450 m, 10.04.1999, Dinç 

564 

C4 Karaman: Ermenek, Kayaönü köyü, Kızılbağlar mevkii, Pinus nigra ormanı 

arasındaki orman açıklığı, taşlık arazi, 1120 m, 11.04.1999, Dinç 566; 

15.04.2000, Dinç 619 

C4 Karaman: Ermenek, Sarıveliler, Pazarbaşı, Gülümdürüm yaylası, kalker 

kayalıklar, 1600-1800 m, 18.05.1984, Erik 3677! (HUB) 

C4 Karaman: Ermenek, Kazancı nahiyesi, Burçak alanı mevkii, 1400-1500 m, 

06.03.1984, Sümbül 2646! (ANK) 

C4 Karaman: Ermenek-Tekeçatı arası, dağ stebi, taşlık yerler, 1000 m, 04.04.1979, 

M. Vural 1241! (GAZI) 

 

12. Viola heldreichiana Boiss. Diagn. ser. 1 (8): 53 (1849). Şekil 4.1.38; 4.1.39; 

4.1.40. 

Sin: V. alajensis Becker in Mitt. Thür. Bot. Ver. 19: 37 (1904). 

Tip: [Turkey C3 Antalya] Lycia, Karabahir, Mt. Climax, Heldreich. 

 

Boissier, E., 1867, Fl. Or., 1: 466; Becker, W., 1925, Die Natürlichen 

Pflanzenfamilien, 21: 372; Hayek, A., 1925, Prodromus Florae Peninsulae 

Balcanicae, 1: 517; Coode, M.J.E., Cullen, J., 1965, Flora of Turkey and the 

East Aegean Islands, 1: 531; Valentine, D.H. et al., 1968, Flora Europae, 2: 

281; Meikle, R.D., 1977, Flora of Cyprus, 1: 205; Strid, A., 1986, Mountain 

Flora of Greece, vol. I, 638. 

 

İkonografya: Holmboe, Veg. Cyprus, 133 (1914). 

 

Tek yıllık, 4-25 cm boylanabilen, kısmen, seyrek ve kısa-hispid tüylü bitkiler. 

Gövde tabanda dallanarak kavisli dallar verir veya dallanmaz. Taban yaprakları 

dikdörtgenimsi-yumurtamsıdan dairesele değişken, 4-6 mm uzunluğunda, 3-5-6 mm 

genişliğinde, kenarları düz ve tüysüzdür. Gövde yaprakları daha büyük, yaprak ayası 

0,5-2 cm uzunluğunda, 0,2-0,8 cm genişliğinde, ters yumurtamsıdan ters merceksiye 
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değişken, genellikle alttakiler ters yumurtamsı ve uçta küt, üsttekiler daralarak 

uzayan ters merceksi ve sivri, oyalı-testeremsi, bir kenarda 2-4 dişe sahip. Yaprak 

sapları 0,2-2 cm uzunluğunda, gövde yapraklarında ayanın daralarak oluşturduğu 

belirgin kanada sahip. Yaprak pulları 0,5-2,2 cm uzunluğunda, üsttekiler daha uzun, 

gövde yapraklarını andıran ters merceksi şekilli, tabanda 1-4 küçük segmentli ve 

kenarlarında seyrek kısa-hispid tüylü. Çiçek sapları 3-8 cm, tüysüz, meyvede dik, üst 

1/3’lük kısmında bir çift brakteollü. Brakteoller 1,5-2 mm, zarımsı ve tabanda salgılı. 

Çanak yapraklar merceksi, yaklaşık eşit, 3-6 mm uzunluğunda, uçta dar sivri, tüysüz. 

Çanak yaprak yamaları 0,5-1,5 mm ve mahmuzu gizlemez. Korolla menekşe, 6-9 

mm uzunluğunda, yaklaşık eşit uzunluklardaki taç yapraklardan oluşmuş, üst petaller 

koyu menekşe, alt taç yapraklar mavimsi-beyaz, kaliksi belirgin biçimde aşar. Yan 

taç yapraklar korollanın merkezinde sakalsı kümelenmiş tüylü. Alt taç yapraklar ters 

üçgenimsi, boğazda iki sıralı tüylü ve 2-3 mm uzunluğunda yukarı kıvrık, açık veya 

koyu mavi renkli mahmuzlu. Stilus tabanda diz şeklinde büklümlü (genikulat). 

Stigma küresel, kısa tüylü ve stigmatik ağız stillusun kıvrılma bölgesinde. Meyve 

elipsoid, belirgin üç köşeli, çanak yapraklardan kısa, tüysüz ve olgunlaştığında 

patlayarak tohumlarını saçan bir kapsül. Tohumlar 1,8-2 mm uzunluğunda, belirsiz 

elaizomlu. Tohum kabuğu kırmızımsı kahverengi. 

Çiçeklenme: Mart- Mayısa 

Olgun meyve: Mayıs-Hazirana 

Habitat: Gymnosperm ormanlarında taşlık kayalık Juniperus altı ve orman açıklıkları 

Yükseklik: 1000-1500 m 

Türkiye yayılışı: Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimi 

Dünya yayılışı: Türkiye, Kıbrıs, Girit Adası, Lübnan ve Suriye. Doğu Akdeniz 

elementi. 

 

C3 Konya: Beyşehir gölü güneyi, üstünler civarı, 1125 m, 28.03.1986, Küçüködük 

689a! (KNYA) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Kirsecik tepe, kuzeybatı etekleri, 1500 m, 

24.05.1981, Serin 739! (KNYA) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Kuzgun tepe, P. nigra ormanı, kalkerli kuzeybatı 

yamaç, kayalık arazi, 1350-1500 m, 24.04.1974, Peşmen&Güner 1016! (HUB) 
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Şekil 4.1.38. Viola heldreichiana (Dinç 664). a: türün genel görünümü, b: yaprak 

pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi 

organ, g: tohum. 
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Şekil 4.1.39. Viola heldreichiana’nın (Dinç 664) doğal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.40. Viola heldreichiana’nın dünya ve Türkiye yayılışı 
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C3 Konya: Seydişehir-Kuğulu arası, kalkerli ve metamorfik arazi, step, 1100 m, 

22.03.1975, Güner&Doğruer 1223! (HUB) 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, Suludere, P. nigra ve C. libani karışık ormanı ve 

alpinik step, kalkerli kayalık, 1500-2000 m, 08.06.1975, Peşmen&Güner 2196! 

(HUB) 

C3 Konya: Seydişehir, Maden ocakları civarı, J. excelsa ormanı, 1600 m, 

25.06.1981, Ocakverdi 1344! (KNYA) 

C3 Konya: Seydişehir, Tınaztepe mağarası civarı, Juniperus çalılığı, 1500 m, 

17.04.1999, Dinç 572; 22.04.2000, Dinç 625; 01.06.2000, Dinç 664 (Yıldırımlı 

Herb.) 

C3 Konya: Seydişehir, Seydişehir-Akseki arası Akseki’ye 30 km kala, Alacabeyli 

dağı civarı, Juniperus ormanı, 1550 m, 17.04.1999, Dinç 570 

C3 Konya: Beyşehir, Kurucuova, P. nigra ormanı, 1250 m, 14.05.2000, Dinç 646 

C3 Konya: Seydişehir, Olukbeli tepe, kuzey yamaç, taşlık, 1300 m, 03.06.1981, 

Ocakverdi 1343! (KNYA) 

C4 Konya: Kazımkarabekir, Kozağaç mevkii, Q. ithaburensis birliği, 1400 m, 

19.05.1984, Serin 1447! (KNYA) 

C4 Konya: Güneybağ kasabası, Kızıltepe mevkii, güneybatı etek, J. excelsa 

açıklıkları, 1400 m, 08.04.1984, Serin 1445a! (KNYA) 

C4 Karaman: Ermenek, Aşağı Çağlar köyü, Kapız mevkii, 1000 m, 11.06.2000, Dinç 

667 

 

Tartışma: V. heldreichiana, yaprak pullarının yapraklardan kısa mızraksı-

dikdötgenimsi, tam veya tabanın dış kesiminde segmentli olması, taç yaprakların 

çanak yaprakların 1.5 katı uzunlukta olması ve mahmuzun çanak yaprak yamasından 

biraz daha uzun olmasıyla karakterize edilmektedir (Boissier 1849). Viola 

pentadactyla ise zengin dallanma göstermesi, yaprak pullarının iki parçalı olması, iç 

segmentin yapraklara benzemesi ve onlar kadar uzun olması, dış segmentin daha dar 

ve daha kısa olması, taç yaprakların çanak yaprakların, mahmuzun da çanak yaprak 

yamasının iki katı uzunlukta olmasıyla karakterize edilmektedir (Boissier 1867). İç 

Anadolu bölgesindeki populasyonlarda bu iki tür için verilen karakterlerde geçiş 

olduğu görülmüştür. Örneğin alt yaprakların yaprak pulları yapraktan çok daha kısa, 
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dar ve tabanda küçük bir segmente sahip iken, üst yaprakların yaprak pulları yaprağa 

yaklaşık eşit uzunlukta ve benzer, tabanın her iki yanında ikişer küçük segmentlidir. 

Ayrıca erken toplanan bireylerde dallanma görülmezken, haziran ayında toplanan 

bireylerde V. pentadactyla’nın betiminde verildiği gibi zengin dallanma vardır. Bu 

yüzden V. heldreichiana’nın büyük bir ihtimalle, daha önce geçerli olarak yayınlanan 

V. pentadactyla’nın sinonimi olduğu düşünülmektedir. Fakat, V. pentadactyla’nın 

araştırma bölgesi dışındaki tip lokalitesinden örneğimiz bulunmadığından V. 

heldreichiana sinonim yapılmamıştır.  

 

13. Viola* x wittrockiana Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleurop. 5 (1): 616 (1925), 

in obs. Şekil 4.1.41; 4.1.42. 

Savulescu, T., 1955, Flora Repub. Populare Romine, vol. III, 625; Valentine, D.H. et 

al., 1968, Flora Europae, vol. 2, 270; Meikle, R.D., 1980, Flora of Iraq, volume 

four, 181; Lid, J., Lid, D.T., 1994, Norsk Flora, 396. 

İkonografya: Savulescu, T., 1955, Flora Repub. Populare Romine, vol. III, 613, 

planşa 101 (5). 

 Tek yıllık, 10-25 cm boylanan, dallanmış, kavisli yükselici gövdeli bitkiler. 

Bitki tamamen skabrit, kısmen çok seyrek kısa hispid tüylü. Yapraklar 2-4,5 cm 

uzunluğunda, 0,7-2,5 cm genişliğinde, alttakiler yumurtamsı, üsttekiler yumurtamsı-

merceksi, kenarlarında belirgin oyalı-testeremsi, tabanda kuneat, uçta geniş sivri, bir 

kenarda 5-10 dişli. Yaprak sapları kanatlı, 0,5-2 cm uzunluğunda. Yaprak pulları 2-3 

cm uzunluğunda, pinnatsı bölünmüş, 5-10 parçalı, terminal parça daha büyük, uçta 

geniş sivri, kenarlarında kısa hispid tüylü. Çiçek sapları 4,5-8 cm uzunluğunda, 

skabrit, üst 1/3’lük kısmında bir çift brakteollü. Brakteoller zarımsı, 2-3 mm 

uzunluğunda, tabanda 1-3 salgılı saçaklı. Çanak yapraklar merceksi, 1,3-2,2 cm 

uzunluğunda, 2-4,5 mm genişliğinde, uçta sivri, kenarlarında salgılı. Çanak yaprak 

yamaları 2,5-6 mm uzunluğunda, mahmuzdan kısa veya uzun. Korolla değişik 

renklerde veya hercai, bazen her taç yaprakta büyük siyah benekli, merkezde sarı, 

kaliksi belirgin biçimde aşar. Alt taç yapraklar flabellat, 3-4 cm uzunluğunda, 

boğazda karşılıklı iki sıra tüylü, yan ve üst taç yaprak dairesel, 2,5-3,5 cm 

uzunluğunda, yan taç yapraklar korollanın merkezine gelen kısımlarında sakalsı 

tüylü. Mahmuz 0,5-0,9 cm uzunluğunda, korolla gibi değişik renklerde,  
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Şekil 4.1.41. Viola wittrockiana (Dinç 959). a: türün genel görünümü, b: yaprak 

pulları, c: çanak yapraklar, d: taç yapraklar, e: nektaryumlu stamen, f: dişi 

organ, g: tohum. 
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Şekil 4.1.42. Viola wittrockiana’nın (Dinç 959) doğal görünümü 

 

belirgin yukarı kıvrık, oluklu ve dış yüzünde skabrit. Anterler uzun kümelenmiş 

tüylü. Stilus tabanda diz şeklinde büklümlü, stigmatik başa tekabül eden üst kısmında 

küresel. Stigmatik baş kısa kaba tüylü. Meyve olgunlaştığında patlayarak açılan, 

belirgin üç köşeli, elipsoid ve tüysüz bir kapsül. Kapakçık uçları sivri. Tohumlar 2-

2,3 mm uzunluğunda belirsiz elaizomlu, tohum kabuğu kırmızımsı kahverengi.  

Çiçeklenme: Mart- Ekim 

Olgun meyve: Mayıs-Kasım 

Habitat: Park ve bahçeler 

Yayılış: Dünyada ve ülkemizin çoğu yerinde süs olarak kültürü yapılmaktadır. 

 

C4 Konya: Meram, S.Ü. Eğitim fakültesi bahçesi, 1030 m, 30.09.2000, Dinç 959 

Tartışma: Bu türün orijini kesin olarak bilinmemekle birlikte, Viola lutea 

Hudson, V. tricolor ve V. altaica arasındaki hibritlerden doğduğu düşünülmekte ve 

ülkemizle birlikte Avrupa’da, Ortadoğu’da ve dünyanın birçok başka yerlerinde süs 

bitkisi olarak kültürü yapılmaktadır (Valentine ve ark., 1968; Meikle, 1980; Lid&Lid 

1994). Meikle (1980), bu türü 2.5-5 cm’ye arasında çapa sahip büyük çiçekleri, aşağı 

yukarı dairesel ve belirgin biçimde üst üste binmiş taç yapraklarıyla karakterize 

etmiştir. Türün ülkemizdeki bireyleri de aynı özellikleri göstermektedir.  
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4.2. ANATOMİ 

 

4.2.1. Kök 

En dışta epidermanın yıpranmasıyla epiderma altı dokulardan meydana 

gelmiş, çeperleri mantarlaşmış birkaç hücre tabakasından oluşan primer 

mantarlaşmış koruyucu doku, yani eksoderma bulunmaktadır. Eksodermanın altında 

yaklaşık yuvarlak şekilli parankimatik hücrelerden oluşan korteks vardır. Korteksin 

altında vasküler dokunun sınır tabakası olan endoderma bulunmaktadır. Endoderma 

yüzeye paralel olarak uzamış tek sıra hücrelerden teşekkül etmiştir. Endodermanın 

altında tek sıralı küçük hücrelerden oluşmuş perisıkl bulunur. Perisıklın hemen 

altında, floem dışta ksilem içte olmak üzere halkasal bir yapı gösteren vasküler doku 

yer alır. Merkezde ise parankimatik hücrelerden oluşan öz bölgesi bulunmaktadır 

(Şekil 4.2.1.1). 

 

4.2.2. Gövde 

Stolonlu grup hariç, gövdelerin ventral kısımlarında dış görünümünde de ayırt 

edilebilen bir oluk vardır. Gövde en dıştan tek sıra hücreden oluşan epiderma ile 

sarılmıştır. Epidermanın üzerinde yaprakta olduğu gibi striat bir görünüme sahip olan 

kutikula tabakası yer almaktadır. Epiderma altında, Rostratae alt seksiyonu türlerinde 

oluklu olan gövdenin köşelerine rast gelen kısımlarda birkaç sıra, diğer kısımlarda 

ise tek sıra hücreden oluşan kollenkima tabakası bulunmaktadır. Korteks bütün 

türlerde yuvarlağa yakın olan parankimatik hücrelerden oluşmuştur.  

Çalışma konumuz olan çok yıllık türlerin gövde enine kesitlerinde, iletim 

demetlerini korteksten ayıran belirgin bir tabakanın olduğu görülmüştür. Metcalfe ve  

Chalk (1950), bu tabakanın incelenen bazı Viola türlerinde ince duvarlı ve süberinize 

olmuş çeperli hücrelerden meydana gelmiş endodermis ile bazen sklerankimatik 

bazen de parankimatik hücrelerden yapılmış perisıkldan ibaret olduğunu 

bildirmişlerdir. Endodermis vasküler bölge etrafında bir kın oluşturan, bütün 

köklerde ve bazı gövdelerde yer alan, tek tabakalı parankimatik bir dokudur. Perisıkl 

ise normalde kökte bulunmakla beraber bazı vasküler bitkilerde gövdede de 

bulunabilen, endodermis ile vasküler doku arasında yer alan, vasküler silindirin sınır 

tabakasını meydana getiren ve dikotillerde genellikle tek tabakadan oluşun bir  
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Şekil 4.2.1.1. Viola odorata’da (Dinç 990) kök enine kesiti x100. ek.: eksoderma; 

kp.: korteks parankiması; d.: druz; en.: endoderma; p.: perisıkl; fl.: floem; ks.: 

ksilem; öb.: öz bölgesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.2.1. Viola odorata’da (Dinç 990) gövde (stolon) enine kesiti x200. t: tüy; k: 

kutikula; e: epiderma; kp: korteks parankiması; en: endoderma; pe: perisıkl; fl: 

floem; ks: ksilem; öb: öz bölgesi. 
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Şekil 4.2.2.2. Viola jordanii’de (Dinç 1151 ve ark.) gövde enine kesiti x200. k: 

kutikula; e: epiderma; kl: kollenkima; kp: korteks parankiması; en: endoderma; 

sk: sklerankimatik perisıkl; fl: floem; ks: ksilem, öb: öz bölgesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.2.3. Viola velutina’da (Dinç 610) gövde enine kesiti x200. k: kutikula; e: 

epiderma; kp: korteks parankiması; şb: şizogen boşluk; en: endoderma; pe: 

perisıkl; fl: floem; ks: ksilem; sk: sklerankima. 
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dokudur. Genellikle parankimatik olmakla birlikte iletim demetlerinin etrafında 

sürekli sklerankimatik halka halinde yada floemi kesintili ve yarımay şeklinde saran 

sklerankimatik şeritler halinde de olabilmektedir (Yentür 1995). Araştırma konumuz 

olan Viola seksiyonu türlerinden V. odorata V. alba, V. isaurica, V. sieheana ve V. 

jordanii ile Melanium seksiyonunun çok yıllık türleri olan V. velutina ve V. 

crassifolia’da endodermanın tek sıra halindeki yüzeye paralel uzamış, köşeli ve 

süberinize çeperli parankimatik hücrelerden oluşan tek tabakalı sürekli bir şerit 

biçiminde olduğu görülmüştür. Perisıkl ise bu türlerde, endoderma ile floem arasında 

ve floem hücrelerine göre daha büyük hücrelerden yapılmış, kesintisiz veya kesintili, 

parankimatik veya V. jordanii’deki gibi sklerankimatik şeritler biçiminde ayırt 

edilebilmektedir. (Şekil 4.2.2.1, Şekil 4.2.2.2, Şekil 4.2.2.3). Vasküler silindir ile 

korteks arasındaki, endoderma ile perisıkldan oluşan bu sınır tabakasına Melanium 

seksiyonunun tek yıllık türlerinde rastlanmamıştır (Şekil 4.2.2.4). 

Gövde enine kesitlerinde iletim demetlerini oluşturan ksilem ve floem 

elemanlarının kompozisyonu açısından önemli farklılıklara rastlanmıştır. Gövdesiz 

(acaulescens) grup (Viola alt seksiyonu) türlerin gövde metamorfozu olan 

stolonlarının enine kesitlerinde, iletim dokusu kesintisiz halkasal bir yapı 

oluşturmuştur (Şekil 4.2.2.1). Gövdeli (caulescens) grupta (Rostratae alt seksiyonu) 

ise ksilemin kesintisiz devam eden halkasal bir yapı oluşturduğu, floemin ise yer yer 

perisıkl tarafından kesintiye uğratıldığı görülmüştür. (Şekil 4.2.2.2). Viola 

crassifolia’da, çalışılan diğer türlerden farklı olarak, ksilem dokusu içerisinde bol 

miktarda parankimatik hücrelere rastlanmıştır. Vasküler dokunun içteki ksilem 

kesiminden sonra gelen öz tabakası, sadece stolonlu türlerde tamamen parankima 

hücreleriyle doludur. Diğer türlerde bu tabaka ya kısmen parçalanmış parankima 

hücreleri bulundurur veya tamamen boştur.  

Viola crassifolia hariç Melanium seksiyonuna mensup türlerde, iletim 

demetleri kapalı kollateral tiptedir, yani ksilem içte, floem dışta olmak üzere 

müstakil demetler halinde dizilmişlerdir. Bu iletim demetleri arasında, zayıf boyanan 

veya boyanmayan ve korteks parankiması hücrelerine göre belirgin köşeli 

hücrelerden oluşan birkaç sıralı şerit halinde hücreler bulunmaktadır (4.2.2.4). 

Metcalfe ve Chalk (1950), iletim demetleri arasındaki bu hücrelerin prosenkima 

olduğunu bildirmişlerdir. Prosenkima (öndestek doku) köşeli, çoğunlukla içi boş ölü  
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Şekil 4.2.2.4. Viola occulta’da (Dinç 662) gövde enine kesiti x200. e: epiderma; s: 

stoma; kp: korteks parankiması; şb: şizogen boşluk; fl: floem; ks: ksilem; pr: 

prosenkima; öb: öz bölgesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.3.1. Viola odorata’da (Dinç 990) yaprak enine kesiti x100. k: kutikula; t: 

tüy; e: epiderma; kl: kollenkima; d: druz; ks: ksilem; fl: floem; pp: palizad 

parankiması; sp: sünger parankiması; mh: musilaj hücresi. 
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hücrelerden oluşan ve destek görevi yapan bir dokudur (Usher, 1970). Melanium 

seksiyonuna mensup tek yıllık türlerde iletim demetleri arasındaki bu doku 

prosenkimatik, çok yıllık türlerden olan Viola velutina’da sklerankimatiktir (Şekil 

4.2.2.3). Melanium seksiyonunun diğer çok yıllık türü olan V. crassifolia’da ise 

iletim dokusu ksilem içte floem dışta olacak şekilde halkasal bir yapı göstermektedir.  

 

4.2.3 Yaprak  

 Yapraklar çalışılan türlerde dorsiventral yapıda bulunmuştur (Şekil 4.2.3.1, 

Şekil 4.2.3.2). Yaprak laminasının her iki yüzeyinde türlere göre kalınlığı değişen bir 

kutikula tabakası bulunmaktadır. Bu tabaka, kutikuladaki katlanmalardan dolayı 

striat bir görünüme sahiptir. Striat görünüm Viola seksiyonunda daha belirgindir. Üst 

epidermanın hemen altında Viola seksiyonuna mensup türlerde 1 veya 2, Melanium 

seksiyonuna mensup türlerde 2 veya V. crassifolia’da olduğu gibi 3 tabakalı, boyuna 

uzanan ve silindirik şekle sahip palizat parankiması hücreleri bulunmaktadır. Palizat 

parankiması hücrelerinin altında belirgin kollu olmayan, genellikle küresele yakın 

biçimli ve geniş hücreler arası boşluğa sahip olan sünger parankiması hücreleri yer 

alır. Sünger parankimasını teşkil eden hücrelerden bazıları türlere göre miktarı 

değişen druz kristali içermektedir. Druz kristalinin en yoğun olduğu grup Viola alt 

seksiyonu, tür ise bu alt seksiyona mensup olan ve kalker kayalıklarda yetişen Viola 

isaurica’dır. Enine kesit, dıştan içe doğru altta alt epidermis ve üzerinde de üst 

epidermada olduğu gibi striat görünüme sahip olan kutikula tabakasıyla tamamlanır.  

 Yaprak ayasının ortasında yer alan ana damar, iletim dokusunun temel 

elemanları olan ksilem ve floem hücrelerinin miktarı açısından yan damarlara göre 

daha zengindir. Her damar genellikle bir vasküler demet bulundurmakla beraber, 

geniş yapraklı olan Viola seksiyonunun türleri, bazen orta damarlarında iki adet 

vaskülar demet bulundurmaktadırlar. Viola seksiyonuna mensup türlerin yaprak 

enine kesitlerinde, damarlara rastlayan kesimlerde, epidermanın hemen altında birkaç 

sıra hücreden oluşan kollenkima tabakası bulunmaktadır (Şekil 4.2.3.1). Bu tabaka 

Rostratae alt seksiyonuna ait türlerde daha kalındır. Melanium seksiyonu türlerinde 

ise bu tabakaya rastlanmaz (Şekil 4.2.3.2). 

 Epidermayı oluşturan hücreler arasında Viola seksiyonu türlerinde normal 

epiderma hücrelerinden daha büyük yapılı hücreler bulunmaktadır (Şekil 4.2.3.1). Bu  
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Şekil 4.2.3.2. Viola modesta var. modesta’da (Dinç 989) yaprak enine kesiti x200. k: 

kutikula; e: epiderma; ks: ksilem; fl: floem; pp: palizad parankiması; sp: sünger 

parankiması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.3.3. Viola jordanii’de (Dinç 1151 ve ark.) yaprak üst yüzeysel kesiti x200. 

e: epiderma hücresi; mh: musilaj hücresi. 
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Şekil 4.2.3.4. Viola modesta’da (Dinç 615) yaprak alt yüzeysel kesiti x400. s: 

anizositik stoma; sh.: stoma hücresi; kh: komşu hücre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.3.5. Viola isaurica’da (Dinç 620) yaprak dişi enine kesiti x200. yd.: yan 

damar; se.: salgı emergensi. 
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hücrelerin su depolanmasıyla görevli olan musilaj hücreleri oldukları belirtilmiştir 

(Metcalfe ve Chalk, 1950). İç salgı sisteminin bir elemanı olan musilaj hücreleri, bir 

polisakkarit olan musilajı protoplast ile hücre çeperi arasına salmakta ve böylece 

hücrenin yüksek su tutma kapasitesine ulaşmasını sağlamaktadırlar (Yentür, 1995). 

Musilajlı hücrelerin yaprağın dış görünümünde şeffaf noktalar halinde olduğu ve 

kahverengi içerikli olduğu belirtilmiştir (Metcalfe ve Chalk, 1950). Aldığımız yaprak 

yüzeysel kesitlerinde de musilaj hücreleri diğer epiderma hücrelerine göre belirgin 

biçimde büyük ve kahverengi içeriklidir (Şekil 4.2.3.3). Musilaj hücrelerinin miktarı 

Rostratae alt seksiyonu türlerinde Viola alt seksiyonu türlerine göre daha fazladır ve 

yaprağın dış görünümünde şeffaf noktalar halinde görülebilmektedir. Hatta bu 

türlerde çoğunlukla yaprak orta damarı altındaki epiderma hücreleri tamamen musilaj 

hücrelerinden oluşmaktadır.  

 Rostratae alt seksiyonuna mensup türlerde, yaprak üst yüzeyindeki stoma 

sayısı oldukça indirgenmiş veya hiç yoktur. Bu türlerin yaprak alt yüzeysel 

kesitlerinde epiderma hücrelerinin çeperlerindeki girintili-çıkıntılı yapı da, diğer 

türlere nazaran oldukça azalmıştır. Viola sieheana’nın yaprak üst yüzeyindeki stoma 

sayısı mm²’de 20’dan azdır. Viola jordanii’de ise yaprak üst yüzeyinde stoma 

bulunmaz, yani yapraklar hipostomatiktir (Şekil 4.2.3.3). Diğer bütün türlerde 

yapraklar amfistomatik olmakla beraber birim yüzeye düşen stoma sayısı bakımından 

alt yaprak yüzeyi daha zengindir. Viola cinsine mensup türlerde stomaların 

Cruciferous ile Rubiaceous tipin geçiş özelliğinde olduğu bildirilmiştir (Metcalfe ve 

Chalk, 1950). Bölgemizdeki türlerde Cruciferae tipi olarak da tanımlanan (Yentür, 

1995) ve stoma hücrelerine komşu olan 3 hücreden birinin diğer ikisine göre daha 

küçük olduğu anizositik tiptedir (Şekil 4.2.3.4). 

 Yapraktaki epiderma dokusu üzerinde, Viola crassifolia ve V. sieheana hariç, 

yoğunluğu türlere göre değişen ve kökeni de epiderma hücreleri olan tek hücreli basit 

tüyler bulunmaktadır. Bunlardan başka, Viola crassifolia hariç, incelenen diğer 

türlerin yaprak dişlerinin ve stipul segmentlerinin uç kısımlarında, kökenine 

epiderma altı hücrelerin de katıldığı kaba yapıdaki salgı emergensleri bulunmaktadır 

(Şekil 4.2.3.5). Bu salgı emergenslerine V. velutina ve V. x wittrockiana’nın sepal 

kenerlarında da rastlanmaktadır. 
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Şekil 4.2.3.6. Viola odorata’da (Dinç 990) petiyol enine kesiti x200. e.: epiderma; 

kl.: kollenkima; p.: parankima; d.: druz; od.: orta demet; lt.: lateral demet; fl.: 

floem; ks.: ksilem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.4.1. Viola sieheana’da (Dinç 648) stipul enine kesiti x200. k.: kutikula; e.: 

epiderma; p.: parankima; od.: orta damar; d.: druz; mh.: musilaj hücresi. 
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Petiyol enine kesitte triangular şekillidir. En dıştan tek sıra halindeki 

hücrelerden oluşan epiderma tabakasıyla örtülmüştür. Epidermal hücreler üzerinde 

miktarı türlere göre değişen basit tüyler bulunur. Epidermal hücrelerin altında Viola 

seksiyonu türleriyle Melanium seksiyonu türlerinden V. crassifolia’da, kollenkimatik 

hücrelerden oluşan ve epiderma altını baştan başa saran bir şerit yer almaktadır. Bu 

şerit Viola seksiyonu türlerinde petiyolün kanadına rastlayan kısımlarda iki sıra 

hücreden teşekkül etmiştir. Melanium seksiyonunun diğer türlerinde ise sadece 

petiyolün kanatlarına rastlayan kesimlerde kollenkimatik hücrelere 

rastlanabilmektedir. Kollenkimatik şeridin altında yaklaşık yuvarlak şekildeki 

parankimatik korteks hücreleri bulunmaktadır ve bu hücreler petiyolü tamamen 

kaplamışlardır. Viola seksiyonu türlerinde bu hücreler bol miktarda druz tipi 

kristaller içermektedir. Petiyolün ortasında yarım ay şeklinde ksilem ve dıştan 

ksilemi çepeçevre sarmış floemden oluşmuş büyük bir iletim demeti ve petiyolün 

kanatlarına rast gelen her iki yannda birer adet indirgenmiş küçük iletim demeti 

bulunmaktadır (Şekil 4.2.3.6). 

 

4.2.4. Yaprak pulu (Stipul) 

En dıştan tipik epiderma tabakasıyla çevrilmiştir. Epiderma tabakasını 

oluşturan hücreler arasında Rostratae alt seksiyonu türlerinde, yer yer yaprakta 

olduğu gibi, diğer hücrelerden daha büyük olan musilaj hücreleri bulunmaktadır. 

Epidermanın altında yer alan mezofil, bazı türlerde (V. jordanii, V. velutina, V. 

crassifolia, V. arvensis subsp. kitaibeliana, V. parvula, V. wittrockiana, V. 

heldreichiana) tipik palizad ve sünger parankiması farklılaşması gösterirken, 

diğerlerinde bu farklılaşma görülmez (Şekil 4.2.4.1). Mezofildeki hücrelerde bulunan 

kloroplast miktarı stipulların zarımsı olduğu Viola alt seksiyonu türlerinde diğer 

türlere oranla oldukça azdır veya hiç bulunmaz. Mezofilde yer yer yapraklarda 

olduğu gibi druz tipi kristaller bulunmaktadır. Damarlar ksilem ve floem 

elemanlarının sayısı bakımından yapraklara nazaran oldukça indirgenmişlerdir. Bu 

indirgenme de stipulların zarımsı olduğu Viola alt seksiyonu türlerinde diğer türlere 

göre çok daha barizdir. Stipul segmentlerinin uç kısımlarında salgı emergensleri 

bulunmaktadır.  
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Şekil 4.2.5.1. Viola sieheana’da (Dinç 648) pedunkul enine kesiti x100. k.: kutikula; 

e.: epiderma; p.: parankima; id.: iletim demeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.6.1. Viola sieheana’da (Dinç 648) petal enine kesiti x400. pt.: papillar tüy; 

ks.: ksilem; fl.: floem; e.: epiderma. 
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 4.2.5. Pedunkul 

 Pedunkul enine kesitlerinde, bütün türlerde vasküler doku 4 adet iletim 

demetinden oluşmaktadır. (Şekil 4.2.5.1). Viola alt seksiyonuna mensup türlerde, 

pedunkulda epidermal kökenli ve yoğunluğu türlere göre değişebilen basit tüyler 

bulunmaktadır. Diğer türlerde ise bu tüylere ya hiç rastlanmaz ya da yok denecek 

kadar seyrek ve genellikle skabrit çıkıntılar halindedir. 

 

 4.2.6. Petal 

 Anatomik olarak yapraklara benzemekle beraber oldukça yalın bir 

düzenlenmeye sahiptir. En dışta tipik epiderma tabakasıyla çevrilidir. Petallerin üst 

kısımlarındaki üst epiderma hücreleri Melanium seksiyonuna mensup türlerde ve 

Viola seksiyonunun Rostratae alt seksiyonuna mensup türlerde (Şekil 4.2.6.1) 

papillar çıkıntılara sahiptir. Viola alt seksiyonuna mensup türlerde ise epidermada bu 

papillar çıkıntılara rastlanmamıştır. Viola isaurica hariç çalışılan bütün türlerde yan 

petallerin korollanın merkezine gelen iç epidermis hücrelerinde, epidermal kökenli, 

küme halinde, klavat görünümlü ve hücre çekirdekleri belirgin olan tüyler 

bulunmaktadır. Melanium seksiyonundaki türlerde, alt petalin boğaz kısımlarında, üst 

epidermis hücreleri karşılıklı iki sıra halinde dizilmiş basit tüylere sahiptir. 

Epidermanın hemen altındaki mezofil tamamen sünger parankiması hücrelerinden 

oluşmaktadır (Şekil 4.2.6.1). Seyrek olarak druz tipi kristallere rastlanmaktadır. 

Damarlar vasküler demeti oluşturan ksilem ve floem elemanları açısından oldukça 

indirgenmişlerdir. 

Yapılan anatomik çalışma ile çalışılan türleri anatomik olarak yedi gruba 

ayırmanın mümkün olduğu görülmüştür: 

 

SECT. VIOLA 

Subsect. Viola 

1. Grup: Yaprak ayasında palisad parankiması hücreleri tek sıralı bir tabaka 

oluşturmuşlardır. Gövde (stolon) enine kesitlerinde vasküler doku, ksilem içte floem 

dışta olmak üzere kesintisiz bir halkasal yapı oluşturmuşlardır. Floemin dışında tek 

sıradan oluşan ve kökteki perisıkla karşılık olan parankimatik bir şerit 

bulunmaktadır. Bu şeridin üzerinde tek sıra ve yüzeye paralel uzamış hücrelerden 
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oluşan endoderma vardır. Gövdenin ortasında bulunan öz, parankimatik hücrelerle 

doludur. Aynı şekilde pedunkulun ortasında bulunan öz tabakası da parankimatik 

hücrelerden teşekkül etmiştir. Petal enine kesitlerinde üst epiderma hücrelerinde 

papillar yapıya rastlanmaz. Yaprak mezofilinde sünger parankimasında daha yoğun 

olmak üzere bol miktarda kalsiyum oksalat yapısındaki druz kristallere 

rastlanmaktadır. Yapraklar amfistomatiktir. Stipul enine kesitlerinde palizad ve 

sünger parankiması farklılaşmasına rastlanmaz. Stipul mezofilinde bulunan 

yuvarlağa yakın hücrelerde kloroplast ya hiç yoktur veya oldukça azdır. 

 

Subsect. Rostratae 

2. Grup: Bu grupta V. sieheana bulunmaktadır. Yaprak ayasında palisad 

parankiması hücreleri tek sıralı bir tabaka oluşturmuşlardır. Gövde enine kesitlerinde 

vasküler dokudaki ksilem, kesintisiz halkasal bir yapıdan ibarettir. Floem bu halkasal 

yapının dışında ve yer yer perisıkla karşılık olan parankimatik şerit tarafından 

boğumlanmaktadır. Gövdenin ortasında bulunan özde kısmen parçalanmış 

parankimatik hücreler bulunmaktadır. Pedunkul ortasındaki öz ise tamamen 

parankimatik hücrelerle doludur. Petal enine kesitlerinde üst epiderma hücrelerinde 

papillar yapı görülmektedir. Yaprak mezofilinde sünger parankimasında daha yoğun 

olmak üzere bol miktarda kalsiyum oksalat yapısındaki druz kristallere 

rastlanmaktadır. Stipul enine kesitinde palizad ve sünger parankiması farklılaşmasına 

rastlanmaz. Stipul mezofilindeki hücrelerde bol miktarda kloroplast bulunmaktadır. 

Yapraklar amfistomatik olup üst yüzeydeki stoma sayısı oldukça azdır. 

3. Grup: Bu grupta V. jordanii bulunmaktadır. Bir önceki gruptan yaprak 

ayasındaki palisad parankiması hücrelerinin iki sıralı bir tabaka oluşturmasıyla, 

perisıkla karşılık olan tabakanın parankimatik ve kesintisiz değil, sklerankimatik ve 

yarımay şeklinde kesintili olmasıyla, stipul mezofilindeki hücrelerin palizad ve 

sünger parankiması şeklinde farklılaşmasıyla ve yapraklarının hipostomatik 

olmasıyla ayrılmaktadır.  

 

SECT. MELANIUM 

4. Grup: Bu grupta Melanium seksiyonunun çok yıllık türlerinden olan V. 

crassifolia bulunmaktadır. Gövdedeki vasküler doku hem ksilem hem de floemin 
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kesintisiz olduğu halkasal bir yapı şeklindedir. Endoderma ve perisıkl kesintisiz 

olarak vasküler dokuyu çevrelemektedir. Sadece bu türde yaprak ve stipul 

kenarındaki salgı emergenslerine rastlanmamıştır. Yine sadece bu türde ksilem 

dokusu içerisinde bol miktarda parankimatik hücreler bulunmaktadır. Yaprakta 

palizad 2-3 tabakadan oluşmaktadır. Yapraklar amfistomatiktir. Yapraktaki druz 

miktarı önceki gruplara göre daha azdır. Petallerde papillar çıkıntılar bulunur. 

5. Grup: Bu grupta Melanium seksiyonunun çok yıllık türlerinden olan V. 

velutina bulunmaktadır. Gövdede iletim demetleri müstakil kapalı kollateral tipte 

olup aralarında birkaç tabakadan oluşan sklerankimatik şerit bulunmaktadır. 

Demetlerin etrafı perisıkla karşılık olan parankimatik şerit tarafından çevrelenmiştir. 

Perisıklın üzerinde yüzeye paralel uzamış hücrelerden oluşmuş endoderma bulunur. 

Yapraklar amfistomatik olup enine kesitlerinde 2 tabakalı palizad bulunmaktadır. 

Petalde papillar çıkıntılara rastlanır. Stipulun anatomik yapısı yapraklara benzer. 

Gövde ve pedunkulun öz kısmı boştur. Sepallerde de salgı emergenslerine rastlanır. 

6. Grup: Bu gruba dahil olan türler Viola modesta ve V. occulta hariç 

Melanium seksiyonuna ait tek yıllık türlerdir. 5. gruptan farkı vasküler doku ile 

korteksi birbirinden ayıran sınır tabakaların bulunmaması ve iletim demetleri 

arasında sklerankimatik değil, daha zayıf boyanan ve daha ince çepere sahip olan 

birkaç sıra hücreden teşekkül etmiş prosenkimatik şeridin bulunmasıdır. Viola x 

wittrockiana hariç sepallerinde salgı emergensleri bulunmaz.  

7. Grup: Bu gruba dahil olan türler Melanium seksiyonuna ait V. occulta ve V. 

modesta’dır. 6. gruptan farkları stipullarının anatomik yapısının yapraklara 

benzememesi yani palizad ve sünger parankiması farklılaşması göstermemesidir.  

Verilere göre aşağıdaki gibi bir anatomik tanı anahtarı da oluşturulabilir: 

1. Gövde enine kesitlerinde en azından ksilem kesintisiz halkasal bir yapı oluşturur, 

floem dışta sürekli veya kesintili yapıdadır 

 2. Petallerin üst kesimlerindeki üst epidermisde papillar tüylere rastlanmaz 

            3. Yan petal merkezinde üst epidermisde uzun klavat tüyler bulunmaz 

                                                                                                                       3. isaurica 

 3. Yan petal merkezinde iç epidermisde uzun ve kümelenmiş klavat tüyler 

bulunur                                                                      1. odorata ve 2. alba subsp. alba 

2. Petallerin üst kesimlerindeki üst epidermisde papillar tüylere rastlanır 
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4. Yaprakların üst yüzeyindeki stoma sayısı mm²’de 20’dan az veya yapraklar                 

hipostomatik, yaprak epidermasında musilaj hücreleri bulunur 

      5. Gövdede floemi yarımay şeklinde saran sklerankimatik şeritler bulunur, 

yaprak palizadı iki sıralı, yapraklar hipostomatik ve stipullarda palizad sünger 

farklılaşması görülür                                                                                     5. jordanii 

    5. Gövdede floemini yarımay şeklinde saran sklerankimatik şeritlere 

rastlanmaz, yaprak palizadı tek sıralı, yapraklar amfistomatik ve stipullarda palizad 

sünger farklılaşması görülmez                                                                     4. sieheana 

4. Yaprakların üst yüzeyindeki stoma sayısı mm²’de 20’dan fazla, yapraklar 

amfistomatik, yaprak epidermasında musilaj hücreleri bulunmaz            6. crassifolia 

 

1. Gövde enine kesitlerinde ksilem ve floem prosenkimatik veya sklerankimatik 

şeritlerle ayrılan müstakil demetler oluştururlar 

6. Gövdedeki iletim demetleri sklerankimatik tabakayla birbirinden  ayrılırlar, 

vasküler dokuyla korteks arasında sınır tabakası mevcut   7. velutina 

6. Gövdedeki iletim demetleri prosenkimatik tabakayla birbirinden  ayrılırlar, 

vasküler dokuyla korteks arasında sınır tabakası mevcut değil 

7. Stipulun terminal segmentinde palizad ve sünger parankiması farklılaşması 

görülür 

     8. Sepal kenarında salgı emergenslerine rastlanır            13. x wittrockiana 

     8. Sepalde salgı emergenslerine rastlanmaz 

        9. Spur enine kesitinde dış epidermisde basit tüyler var, gövdedeki basit 

tüyler 0.5 mm’den uzun                                                                     9. parvula  

        9. Spur enine kesitinde dış epidermisde basit tüyler yok, gövdede 

epidermal kökenli basit tüyler 0.5 mm’den kısa  

  10. Stipulda salgı emergenslerine rastlanmaz, yaprak enine kesitinde 

sadece kenarlarda ve seyrek olarak basit tüyler bulunur                   12. heldreichiana 

  10. Stipulda salgı emergenslerine rastlanır, yaprak enine kesitinde tüm 

kesit boyunca ve sık olarak basit tüyler bulunur          8. arvensis subsp. kitaibeliana 

7. Stipulun terminal segmentinde palizad ve sünger parankiması farklılaşması 

görülmez                                                                             10. occulta ve 11. modesta 
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Tartışma: Akarsu (1989), Viola alt cins Viola’nın acaulescens türlerinin 

(Viola alt seksiyonu) yapraklarının amfistomatik, palisat parankimasının tek sıralı ve 

petal epidermasının papillasız olmasıyla anatomik olarak caulescens (Rostratae alt 

seksiyonu) türlerden ayrıldığını bildirmiştir. Elde ettiğimiz anatomik bulgular, petal 

epidermasının Viola alt seksiyonu türlerinde papillasız, Rostratae türlerinde papillalı 

olmasıyla araştırıcıyı desteklemektedir. Fakat diğer bulgularını desteklememektedir. 

Çünkü elde edilen verilere göre palizat hem Viola alt seksiyonu türlerinde, hem de 

Rostratae alt seksiyonu türlerinden V. sieheana’da tek sıralıdır. Aynı şekilde 

yapraklar hem Viola alt seksiyonu türlerinde, hem de Rostratae alt seksiyonu 

türlerinden V. sieheana’da amfistomatiktir.  

Akarsu (1989), Viola alt cins Viola’nın caulescens (Rostratae alt seksiyonu) 

türlerinin yapraklarının hipostomatik ve petallerinin üst epidermis hücrelerinin kısa 

papillalı olmasıyla anatomik olarak aynı alt cinsin acaulescens (Viola alt seksiyonu) 

türlerinden ayrıldığını ve Viola alt cins Melanium türlerine yaklaştığını belirtmiştir. 

Bizim bulgularımıza göre de petal epidermasındaki papillar yapı Rostratae alt 

seksiyonu ve Melanium seksiyonunda görülür. Fakat V. jordanii hariç tarafımızdan 

incelenen tüm türlerde yapraklar amfistomatiktir.  

Bu çalışmada elde edilen anatomik verilere göre Rostratae alt seksiyonu 

türleri, bazı özellikler açısından Viola alt seksiyonu türlerine, bazı özellikler 

açısından Melanium seksiyonu türlerine benzemektedir. Örneğin yaprak 

epidermasında musilaj hücrelerinin bulunması Rostratae ve Viola alt seksiyonlarında 

görülen bir özelliktir. Petaldeki papillar yapı ise Rostratae alt seksiyonu ve 

Melanium seksiyonuna özgüdür. Ayrıca yaprak palizatı Viola alt seksiyonunda 1 

sıralı ve Melanium seksiyonunda 2-3 sıralı iken, Rostratae alt seksiyonuna ait V. 

sieheana’da 1 sıralı, V. jordanii’de ise 2 sıralı olmasıyla her iki guruba da benzer. 
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4.3. PALİNOLOJİ 

 

 Genelde ışık mikroskobunda yapılan palinolojik araştırmalar tür düzeyinde 

sistematik çalışmalara pek fazla katkıda bulunmaz. Ancak ortaya çıkan bulguların 

ışığında menekşe cinsinde seksiyon ve alt seksiyon düzeyinde farklılıklar olduğu 

tespit edilmiştir. Bu olgu, her tür için verilen palinolojik bulgularda açıkça 

görülmektedir. 

 İç Anadolu bölgesinde yetişen Viola türlerinin palinolojik özellikleri aşağıda 

verilmiştir. 

 

Viola odorata L. 

Polenler trizonocolporate, oblatae spheroidae. Polar görünümde şekli sirkular, 

çapı 27,41 μm. Polar eksen 24,50 μm, ekvatoral eksen 27,20 μm . Apokolpiumlar 

dar, 4,48 μm. Kolpuslar uzun, Clg 19,40 μm, Clt 6,06 μm, memranı granulat. Por 

kolpustan biraz geniş Plg 5,65 μm , Plt 6,92 μm. Ekzin 1,71 μm kalınlığında, sekzin 

nekzinden daha kalın, sekzin 0,93 μm, nekzin 0,79 μm. İntin 0,53 μm kalınlığında. 

Ekzin ornemantasyonu psilat (Şekil 4.3.1). 

 

Viola alba Besser subsp. alba 

Polenler trizonocolporate, oblatae spheroidae. Polar görünümde şekli sirkular, 

çapı 27,72 μm. Polar eksen 25,30 μm, ekvatoral eksen 28,10 μm. Apokolpiumlar dar, 

4,12 μm. Kolpuslar uzun, Clg 19,20 μm, Clt 5,56 μm, memranı granulat. Por 

kolpustan biraz geniş Plg 8,03 μm, Plt 7,12 μm. Ekzin 1,72 μm kalınlığında, sekzin 

nekzinden daha kalın, sekzin 0,93 μm, nekzin 0,79 μm. İntin 0,47 μm kalınlığında. 

Ekzin ornemantasyonu psilat. 

 

Viola isaurica Contandr. & Quézel 

Polenler trizonocolporate, oblatae spheroidae. Polar görünümde şekli sirkular, 

çapı 29,42 μm. Polar eksen 26,56 μm, ekvatoral eksen 30,00 μm, Apokolpiumlar dar, 

4,43 μm. Kolpuslar uzun, Clg 20,27 μm, Clt 5,23 μm, memranı granulat. Por 

kolpustan biraz geniş Plg 6,69 μm , Plt 6,80 μm. Ekzin 1,74 μm kalınlığında, sekzin 
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nekzinden daha kalın, sekzin 0,92 μm, nekzin 0,82 μm. İntin 0,56 μm kalınlığında. 

Ekzin ornemantasyonu psilat. 

 

Viola sieheana Becker 

Polenler trizonocolporate ve tetrazonocolporate, suboblatae. Polar görünümde 

şekli sirkular, çapı 36,10 μm. Polar eksen 31,25 μm, ekvatoral eksen 36,36 μm. 

Apokolpiumlar 7,73 μm. Kolpuslar uzun, Clg 22,70 μm, Clt 7,88 μm, memranı 

granulat. Por kolpustan biraz geniş, Plg 9,75 μm, Plt 9,26 μm. Ekzin 1,90 μm 

kalınlığında, sekzin nekzinden daha kalın, sekzin 0,98 μm, nekzin 0,91 μm. İntin 

0,61 μm kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu psilat (Şekil 4.3.2). 

 

Viola jordanii Hanry 

Polenler trizonocolporate ve tetrazonocolporate, oblatae spheroidae,. Polar 

görünümde şekli sirkular, çapı 32,28 μm. Polar eksen 30,27 μm, ekvatoral eksen 

33,21 μm. Apokolpiumlar 5,87 μm. Kolpuslar uzun, Clg 21,72 μm, Clt 7,18 μm, 

memranı granulat. Por kolpustan biraz geniş, Plg 9,59 μm, Plt 9,02 μm. Ekzin 1,92 

μm kalınlığında, sekzin nekzinden daha kalın, sekzin 1,04 μm, nekzin 0,87 μm. İntin 

0,60 μm kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu psilat. 

 

Viola velutina Form. 

Polenler tetrazonocolporate ve pentazonocolporate, suboblatae. Polar 

görünümde şekli angular, çapı oldukça büyük, 71,80 μm. Polar eksen 61,38 μm, 

ekvatoral eksen 72,16 μm. Apokolpiumlar geniş, 21,37 μm. Kolpuslar oldukça uzun, 

Clg 44,42 μm, Clt 10,70 μm, memranı granulat. Por kolpustan çok daha geniş Plg 

19,46 μm, Plt 18,69 μm. Ekzin 4,27 μm kalınlığında, nekzin sekzinden daha kalın, 

sekzin 1,47 μm, nekzin 2,80 μm. İntin 1,01 μm kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu 

skabrat. 

 

Viola heldreichiana Boiss. 

Polenler trizonocolporate, tetrazonocolporate ve pentazonocolporate, 

suboblatae. Polar görünümde şekli angular, çapı oldukça büyük, 64,29 μm. Polar 

eksen 52,88 μm, ekvatoral eksen 65,82 μm. Apokolpiumlar geniş, 15,98 μm. 
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Kolpuslar oldukça uzun, Clg 41,88 μm, Clt 12,24 μm, memranı granulat. Por 

kolpustan çok daha geniş, Plg 29,24 μm, Plt 23,49 μm. Ekzin 3,28 μm kalınlığında, 

nekzin sekzinden daha kalın, sekzin 1,20 μm, nekzin 2,08 μm. İntin 0,94 μm 

kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu skabrat. 

 

Viola crassifolia Fenzl. 

Polenler trizonocolporate ve tetrazonocolporate, suboblatae. Polar görünümde 

şekli angular, çapı oldukça büyük, 55,22 μm. Polar eksen 48,64 μm, ekvatoral eksen 

55,59 μm. Apokolpiumlar geniş, 15,41 μm. Kolpuslar oldukça uzun, Clg 37,86 μm, 

Clt 12,34 μm, memranı granulat. Por kolpustan çok daha geniş, Plg 29,24 μm, Plt 

23,49 μm. Ekzin 3,20 μm kalınlığında, nekzin sekzinden daha kalın, sekzin 1,17 μm, 

nekzin 2,03 μm. İntin 0,92 μm kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu skabrat. 

 

Viola modesta Fenzl. 

Polenler trizonocolporate ve tetrazonocolporate, suboblatae. Polar görünümde 

şekli angular, çapı oldukça büyük, 59,44 μm. Polar eksen 48,72 μm, ekvatoral eksen 

60,64 μm. Apokolpiumlar geniş, 15,45 μm. Kolpuslar oldukça uzun, Clg 40,64 μm, 

Clt 12,68 μm, memranı granulat. Por kolpustan çok daha geniş, Plg 24,31 μm, Plt 

22,04 μm. Ekzin 3,29 μm kalınlığında, nekzin sekzinden daha kalın, sekzin 1,24 μm, 

nekzin 2,05 μm. İntin 0,90 μm kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu skabrat. 

 

Viola parvula Tineo 

Polenler trizonocolporate, tetrazonocolporate ve pentazonocolporate, 

suboblatae. Polar görünümde şekli angular, çapı oldukça büyük, 41,18 μm. Polar 

eksen 37,40 μm, ekvatoral eksen 42,72 μm. Apokolpiumlar geniş, 13,01 μm. 

Kolpuslar oldukça uzun, Clg 26,19 μm, Clt 6,82 μm, memranı granulat. Por 

kolpustan çok daha geniş, Plg 14,52 μm, Plt 13,10 μm. Ekzin 3,27 μm kalınlığında, 

nekzin sekzinden daha kalın, sekzin 1,12 μm, nekzin 2,15 μm. İntin 0,82 μm 

kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu skabrat (Şekil 4.3.3). 
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Viola arvensis Murray subsp. kitaibeliana (Roem. & Schult.) W. Becker 

Polenler tetrazonocolporate ve pentazonocolporate, suboblatae. Polar 

görünümde şekli angular, çapı oldukça büyük, 57,92 μm. Polar eksen 43,25 μm, 

ekvatoral eksen 54,69 μm. Apokolpiumlar geniş, 14,94 μm. Kolpuslar oldukça uzun, 

Clg 31,41 μm, Clt 7,21 μm, memranı granulat. Por kolpustan çok daha geniş, Plg 

13,10 μm, Plt 12,64 μm. Ekzin 3,21 μm kalınlığında, nekzin sekzinden daha kalın, 

sekzin 1,29 μm, nekzin 1,92 μm. İntin 0,84 μm kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu 

skabrat. 

 

Viola wittrockiana Gams. 

Polenler tetrazonocolporate, pentazonocolporate ve nadiren 

hekzozonocolporate, suboblatae. Polar görünümde şekli angular, çapı oldukça büyük, 

74,10 μm. Polar eksen 56,43 μm, ekvatoral eksen 74,02 μm. Apokolpiumlar geniş, 

17,26 μm. Kolpuslar oldukça uzun, Clg 42,77 μm, Clt 8,23 μm, memranı granulat. 

Por kolpustan çok daha geniş, Plg 19,36 μm, Plt 17,82 μm. Ekzin 4,24 μm 

kalınlığında, nekzin sekzinden daha kalın, sekzin 1,45 μm, nekzin 2,79 μm. İntin 

1,00 μm kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu skabrat. 

 

Viola occulta Lehm. 

Polenler trizonocolporate, tetrazonocolporate ve pentazonocolporate, 

suboblatae. Polar görünümde şekli angular, çapı oldukça büyük, 72,13 μm. Polar 

eksen 55,75 μm, ekvatoral eksen 71,90 μm. Apokolpiumlar geniş, 17,99 μm. 

Kolpuslar oldukça uzun, Clg 42,51 μm, Clt 7,84 μm, memranı granulat. Por 

kolpustan çok daha geniş, Plg 20,44 μm, Plt 18,13 μm. Ekzin 4,18 μm kalınlığında, 

nekzin sekzinden daha kalın, sekzin 1,47 μm, nekzin 2,71 μm. İntin 1,18 μm 

kalınlığında. Ekzin ornemantasyonu skabrat. 

 

 Elde edilen bu verilere göre, İç Anadolu bölgesinde yayılış gösteren Viola 

türlerinin polen morfolojilerinin seksiyonlara ve alt seksiyonlara göre aşağıdaki 

şekilde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
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 SECT. VIOLA 

 Bu seksiyonun türlerinde polenler monomorfik veya dimorfik, 

trizonocolporate veya trizonocolporate ve tetrazonocolporate, ekzin süsleri psilat, 

polenlerin polar görünümdeki şekilleri sirkular üçgen veya dörtgen, AMB çapları 40 

μm’den az (Tablo 4.3.1). 

 Subsect. Viola 

 Bu alt seksiyonun türlerinde polenler monomorfik, hepsi trizonocolporate, 

ekzin süsleri psilat, polenlerin polar görünümdeki şekilleri sirkular üçgen, AMB 

çapları 30 μm’den az (Şekil 4.3.1). 

 Subsect. Rostratae 

 Bu alt seksiyonun türlerinde polenler dimorfik, trizonocolporate ve 

tetrazonocolporate, ekzin süsleri psilat, polenlerin polar görünümdeki şekilleri 

sirkular üçgen ve dörtgen, AMB çapları 30-37 μm (Şekil 4.3.2). 

 SECT. MELANIUM 

 Bu seksiyonun türlerinde polenler dimorfik veya polimorfik, aynı türe ait 

polenler trizonocolporate, tetrazonocolporate ve pentazonocolporate morfolojilerden 

en az ikisini üretirler. Nadiren hexozonocolporate morfoloji görülebilir. Ekzin süsleri 

skabrat, polenlerin polar görünümdeki şekilleri angular, AMB çapları 40 μm’den 

fazla (Tablo 4.3.1). Melanium seksiyonu türlerinin polen morfolojilerini iki gruba 

ayırmak mümkündür: 

 I. Grup: Viola parvula türü bu gruba girmektedir. Polenleri Melanium 

seksiyonunun genel polen morfolojisini göstermekle beraber, AMB çapları 45 μm’u 

geçmez. Polenleri polimorfik olup trizonocolporate, tetrazonocolporate ve 

pentazonocolporattır (Şekil 4.3.3).  

 II. Grup: Melanium seksiyonunun diğer türleri bu gruba girmektedir. 

Polenleri Melanium seksiyonunun genel polen morfolojisini göstermekle beraber, 

AMB çapları en az 48 μm olup, 84 μm’a kadar çıkabilmektedir.  

 

Tartışma: Elde edilen bulgular, Moore ve arkadaşlarının (1991) işaret 

ettikleri türler arası farklılıklara paraleldir. Aynı araştırıcılar Melanium seksiyonunda 

polenlerin 40 µm’den büyük olduğunu bildirmişlerdir. Fakat bu seksiyona giren V. 

parvula’da AMB çapları 40 µm’den küçük polenlere de rastlanmıştır. 
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Nadot ve arkadaşları (2000), Viola’da sporofitin poliploidi seviyesinin 

artmasıyla polen heteromorfizminin görüldüğünü bildirmişlerdir. Buna göre, diploid 

(2n= 10) kromozom sayısına sahip V. parvula’nın polenlerinin monomorfik 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlarına göre ise V. parvula 

polenleri 3, 4 ve 5-colporate olmak üzere polimorfiktir (Tablo 4.3.1). 

Az açıklığa (apertür) sahip polenlerin ilkel olduğu ve çok açıklı polenlerin 

bunlardan türevlendiği vurgulanmıştır (Dajoz ve ark., 1993; Gavrilova, 1999). Elde 

edilen bulgulara göre, tüm taksonomistler tarafından en ilkel kabul edilen Viola alt 

seksiyonunda polenler 3 açıklıklı iken, daha gelişmiş kabul edilen Rostratae alt 

seksiyonunda 3 ve 4 açıklıklı, en gelişmiş Melanium seksiyonunda ise 3, 4, 5 ve 6 

açıklıklıdır (Tablo 4.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

  a    b 

 

 

 

 

 

 

 

 

  c    d 

 

 

Şekil 4.3.1. Viola odorata (Dinç 638) polenleri: a-b, polar görünüm; c-d ekvatoral 

görünüm x1000. 
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   c    d 

 

 

 

 

 

 

 

 

   e    f 

 

Şekil 4.3.2. Viola sieheana (Dinç 588) polenleri: a-b, trizonocolporate polenlerin 

polar görünümleri; c-d, tetrazonocolporate polenlerin polar görünümleri; e-f, 

ekvatoral görünüm x1000. 
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  a     b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    c 

 

 

 

 

 

 

 

 

  d    e 

Şekil 4.3.3. Viola parvula (Dinç 584) polenleri: a-b, trizonocolporate polenlerin polar 

görünümleri; c, pentazonocolporate polenin polar görünümü; d-e, ekvatoral 

görünüm x1000. 
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Tablo 4.3.1. Viola L. türlerinin polenlerine ait morfolojik gözlemler ve ölçüm ortalamaları (L: AMB çapı; trklp.: trizonocolporate; 

tetrklp.: tetrazonocolporate; pntklp.: pentazonocolporate; hexklp.: hexozonocolporate) 

 

     Takson Örnek No Polen tipi Polar eksen 

       (μm) 

Ekvatoral eksen  

          (μm) 

     L (μm) Polen Şekli AMB Şekli 

    M  S Var.  M  S Var.  M  S Var.   

V. odorata Dinç 638 Trklp. 
 

24.5 ±0.96 22-26 27.26 ±0.88 26-30 27.4 ±0.73 25-29 Oblat spheroidae Sirkular 

V. alba subsp. 
alba 

Dinç 634 Trklp. 25.27 ±1.33 21-27 28.14 ±1.16 25-30 27.72 ±1.55 25-31 Oblat spheroidae Sirkular 

V. isaurica Dinç 620 Trklp. 26.56 ±1.11 24-30 30.0 ±1.15 26-32 29.42 ±1.35 26-32 Oblat spheroidae Sirkular 

V. sieheana Dinç 588 % 85.3 triklp., %14.7 
tetrklp. 

31.25 ±1.89 24-34 36.36 ±1.9 31-40 36.1 ±1.31 33-39 Suboblatae Sirkular 

V. jordanii Dinç 1151 ve 

ark. 

%86.7 trklp., %13.3 
tetrklp. 

30.27 ±1.01 27-32 33.2 ±0.95 31-34 32.28 ±1.32 27-35 Oblat spheroidae Sirkular 

V. crassifolia Dinç 734 %99.6 trklp., %0.4 
tetrklp. 

48.64 ±4.4 41-58 55.59 ±2.7 49-64 55.22 ±2.93 48-62 Suboblatae Angular 

V. occulta Dinç 987 %8.64 trklp., %73.69 
tetrklp., %17,66 pntklp  

55.75 ±2.33 54-61 71.9 ±3.86 64-81 72.13 ±4.43 69-81 Suboblatae Angular 

V. modesta  Dinç 619 %97.3 trikolporat,  
%2.7 tetrklp. 

48.72 ±3.05 42-55 60.64 ±3.05 54-67 59.44 ±3.55 50-69 Suboblatae Angular 

V. parvula Dinç 584 %97.6 trklp., %1.69 
tetrklp., %0.67 pntklp  

37,4 ±1.44 33-39 42.72 ±1.75 38-46 41.18 ±2.11 37-45 Suboblatae Angular 

V. arvensis ssp. 
kitaibeliana 

Dinç 661 % 50.98 tetrklp., 
%49.02 pntklp. 

43.25 ±2.27 37-47 54.69 ±2.71 50-60 57.92 ±2.58 53-64 Suboblatae Angular 

V. heldreichiana Dinç 664 %62.6 trklp., %37.4 
tetrklp. 

52.88 ±2.9 44-59 65.82 ±4.29 59-75 64.29 ±2.88 57-72 Suboblatae Angular 

V. velutina Dinç 610 %0.4 trklp., %88.4 
tetrklp., %11.7 pntklp  

61.38 ±2.19 55-65 72.16 ±2.83 64-78 71.8 ±2.77 63-78 Suboblatae Angular 

V. wittrockiana Dinç 959 %75.9 tetrklp., %24.04 
pntklp., %0.4 hexklp.  

56.43 ±3.74 48-67 74.02 ±4.23 60-84 74.1 ±3.44 65-84 Suboblatae Angular 
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Tablo 4.3.1. devam ediyor (t: kolpus uçları arası uzaklık; Clg: kolpus boyu; Clt: kolpus eni; Plg: por boyu; Plt: por eni) 
 

Takson Örnek No        t (μm)      Clg (μm)      Clt (μm)      Plg (μm)      Plt (μm)  Ekzin (μm)   İntin (μm) 

V. odorata Dinç 638        4.48        19.44        6.06        5.65        6.92        1.71        0.53 

V. alba subsp. alba Dinç 634        4.12        19.21        5.56        8.03        7.11        1.72        0.47 

V. isaurica Dinç 620        4.43        20.27        5.23        6.69        6.8        1.74        0.56 

V. sieheana Dinç 588        7.72        22.7        7.88        9.75        9.26        1.90        0.60 

V. jordanii Dinç 1151 ve 

ark. 

       5.87        21.72        7.18        9.59        9.02        1.92        0.60 

V. crassifolia Dinç 734        15.41        37.86        12.34        23.86        20.88        3.20        0.92 

V. occulta Dinç 987        17.99        42.51        7.84        20.44        18.13        4.18        1.18 

V. modesta  Dinç 619        15.45        40.64        12.68        24.31        22.04        3.29        0.90 

V. parvula Dinç 584        13.01        26.19        6.82        14.52        13.10        3.27        0.82 

V. arvensis subsp. kitaibeliana  Dinç 661        14.94        31.41        7.21        13.10        12.64        3.21        0.84 

V. heldreichiana Dinç 664        15.98        41.88        12.24        29.24        23.49        3.28        0.94 

V. velutina Dinç 610        21.37        44.42        10.70        19.46        18.69        4.27        1.01 

V. wittrockiana Dinç 959        17.26        42.77        8.23        19.36        17.82        4.24        1.00 
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4.4. NÜMERİK TAKSONOMİ 

 

Nümerik taksonomide araştırma sonucunda elde edilen bulguların sayısal 

olarak değerlendirilmesi ve gruplar oluşturulması esastır (Sneath & Sokal, 1973). 

1950’li yıllarda Sneath ve Sokal ile başlayan nümerik taksonomi çalışmalarının ilk 

yıllarında daha çok dış morfolojik özellikler kullanılırken, sonraki yıllarda anatomik, 

palinolojik, biyokimyasal ve moleküler özellikler de kullanılmaya başlanmıştır (A.A. 

Dönmez, 1997). 

Yapılan nümerik taksonomi çalışmasında, morfolojik, anatomik ve 

palinolojik çalışmaların sonucunda elde edilen bulgular, taksonlar için ayrı ayrı 

kaydedilmiştir. Her takson için taksonu en iyi temsil eden 10 örnek (OTU) üzerinde 

gözlem yapılmıştır. Kaydedilen karakterlerin özelliğine göre iki durumlu karakterler 

0-1 olarak, çok durumlu karakterler ise 0, 1, 2, 3, 4  şeklinde kodlanmıştır. Tablo 

4.4.1’de kaydedilen karakterlerin her tür için sergilediği durumlar görülmektedir. Bu 

karakterlere göre şekil 4.4.1’de görülen dendrogram oluşturulmuştur. 

 

İç Anadolu Bölgesi’ndeki Viola türlerinin nümerik taksonomi çalışması için 

kaydedilen karakterlerinin kısaltmaları ve durumları aşağıdaki gibidir: 

  

Bitkinin hayat süresi (XHS): perennial (0); annual (1). 

Gövde durumu (XGD): stolonlu (0); körelmiş kısa internodlu stolona sahip (1); 

belirgin gövdeli (2). 

Rizom varlığı (XRV): rizomlu (0); rizomsuz (1).  

Gövdenin uzanımı (XGU): sürünücü (0); dekumbent (1);askend veya erekt (2). 

Vejetatif organların tüy niteliği (XVOTN): uzun hispid (0); pubescent (1); glabroz 

(2); kısa hispid (3); villoz (4). 

Lamina şekli (LAŞ): geniş ovat (0); dar-ovat (1); oblong-ovat (2); obovat-oblanseolat 

(3). 

Yaprak laminası tabanı (XLT): kordat (0); trunkat (1); attenuat (2). 

Laminada dişlilik durumu (XLDD): tüm yapraklar dişli (0); tüm yapraklar dişsiz (1); 

tabandakiler dişsiz diğerleri dişli (2). 

Yapraktaki bir kenarın diş sayısı (XLDS): 10’dan fazla (0); 10’dan az (1). 
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Stipul şekli (XSŞ): fimbriat (0); fimbriat-dentat (1); tam (2); palmatsı bölünmüş (3); 

pinnatsı bölünmüş (4). 

Stipul ucu (STUCU): akut (0); obtuz (1). 

Stipulda petiyol durumu (XSPTD): belirgin petiyol bulunmaz (0); terminal segment 

petiyollü (1); belirgin petiyol bulunur (2). 

Stipuldaki segment sayısı (XSTSS): 5’den fazla (0); 5’den az (1). 

Stipul yapısı (XSTY): stipullar zarımsı (0); zarımsı değil (1). 

Sepallerin uzunluk durumu (XSPUD): sepallerin uzunlukları birbirlerine yakın 

(subequal) (0); uzunlukları farklı (unequal) (1). 

Sepal ucu (XSUCU): obtuz (0); geniş akut (1); dar akut (2). 

Sepallerin kenarı salgısı (XSKS): salgısız (0); salgılı (1). 

Yamaların spura göre durumu (YASGD): yamalar spuru gizlemez (0); gizler (1). 

Kaliksin korollaya göre durumu (XKKGD): korolla kaliksi aşar (0); kaliks korollaya 

yaklaşık eşit (1); korolla kaliks tarafından gizlenir (2). 

Petallerin uzunluk durumu (XPUD): petallerin uzunlukları birbirlerine yakın 

(subequal) (0); uzunlukları farklı (unequal) (1). 

Kleistogami (XKLD): kleistogam çiçekler üretir (0); kleistogam çiçekler üretmez (1). 

Korolla boğazı rengi (XKBR): korolla boğazı beyaz (0); korolla boğazı sarı (1). 

Alt petal tüylülüğü (XAPT): alt petal boğazda tüysüz (0); tüylü (1). 

Yan petal tüylülüğü (XYPT): yan petal iç yüzü sakalımsı tüylü (0); tüysüz (1). 

Korolla benekliliği (XKBB): merkezde beneksiz (0); benekli (1). 

Alt petallerin şekli (XAPŞ): obovat (0); oblanseolat (1); obdeltat (2); flabellat (3). 

Çiçek uzunluğu (XÇU): 1 cm’den uzun (0); kısa (1). 

Spur tüylülüğü (XSPT): spur dış yüzü tüysüz (0); tüylü (1). 

Spur olukluluğu (XSPO): spur oluklu (0); spur oluksuz (1). 

Anterlerin yapısı (XANY): anterler derimsi (0); derimsi değil (1). 

Anterlerin tüylülüğü (XANT): anterler kısa sert ve seyrek tüylü (0); uzun yumuşak 

ve kümelenmiş tüylü (1); kısa yumuşak ve seyrek tüylü (2). 

Stigma şekli (XSGU): kıvrık (0); küresel (1). 

Stigma tepesi tüylülüğü (STGTT): tüysüz (0); uzun kaba tüylü (1); kısa kaba tüylü 

(2). 
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Stigmatik ağızın yeri (XSGAY): stillusun en ucunda (0); stillusun kıvrılma 

bölgesinde (1). 

Stillus tabanı (XSLT): stillus tabanda dik (0); genikulat (1). 

Brakteollerin pedunkuldaki yeri (XBRPDY): yaklaşık ortada (0); üst 1/3’lük kısımda 

(1); yama altına gizlenmiş (2). 

Pedunkulun meyvedeki durumu (XPDMD): prokumbent (0); dekumbent (1); dik (2). 

Brakteollerin yapısı (XBRY): brakteoller zarımsı (0); zarımsı değil (1). 

Sepallerin meyveye göre durumu (XSMGD): sepaller meyveden kısa (0); meyveden 

uzun veya yaklaşık eşit (1). 

Kapsül tüylülüğü (XKT): kapsül tüylü (0); tüysüz (1). 

Kapsül şekli (XKŞ): küresel (0); elipsoid (1). 

Kapsül köşeliliği (KAPK): kapsül belirsiz angular (0); belirgin triangular (1). 

Kapsülün açılımı (XKA): yarılarak açılır (0); patlayarak açılır (1). 

Kapsül valflarının ucu (KPVU): obtuz (0); akut (1). 

Tohumdaki elaisom durumu (XTED): elaisom belirgin (0); elaisom belirgin değil (1). 

Testa rengi (XTSR): kirli beyaz (0); kahverengi (1); kiremit kırmızısı (2).  

Polenlerin AMB çapı (XAMB): AMB çapı 40 μ’dan küçük (0); 40 μ’dan büyük (1). 

Polenlerdeki apetür sayısı (XPAS): 3-colporate, monomorfik (0); heteromorfik (1). 

Polenlerin eksin ornemantasyonu (XPEO): psilat (0); skabrat (1). 

Polenlerin AMB şekli (XAMBŞ): sirkular (0); angular (1). 

Gövdedeki vasküler doku (XGVAS): halkasal yapı şeklinde (0); müstakil iletim 

demetleri şeklinde (1). 

Gövdede merkezi silindirin sınır tabakası varlığı (XGMSV): endoderma ve perisıkl 

ayırdedilir (0); endoderma ve perisıkl bulunmaz (1). 

Petalde papillar tüylerin varlığı (XPPTD): bulunmaz (0); bulunur (1). 

Stipulun anatomik yapısı (XSTA): stipullar izolateral (0); stipullar dorsiventral (1). 

Yapraktaki palizad parankiması (XYPP): 1 sıralı (0); 2 sıralı (1); 3 sıralı (2) 

Laminada stomaların dizilimi (XLSTD): yapraklar amfistomatik (0); yapraklar 

hipostomatik (1). 

Epidermada musilaj hücrelerinin varlığı (XEMV): bulunur (0); bulunmaz (1). 

Yaprakta kollenkimanın varlığı (XYKV): var (0); yok (1) 
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Tablo 4.4.1. İç Anadolu bölgesindeki Viola cinsi taksonları için kaydedilen 

karakter değerleri 
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XHS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

XGD 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

XRV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XGU 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

XVOTN 0 0 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 

XLAŞ 0 1 0 0 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 

XLT 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

XLDD 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 2 2 

XLDS 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XSŞ 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 3 3 4 

XSTUCU 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

XSPTD 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 

XSTSS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

XSTY 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XSPUD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

XSUCU 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 

XSKS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

XYASGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

XKKGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 

XPUD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

XKLD 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XKBR 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XAPT 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XYPT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XKBB 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XAPŞ 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

XÇU 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

XSPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

XSPO 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
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Tablo 4.4.1 devam ediyor 
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XANY 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XANT 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

XSGU 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XSTGTT 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

XSGAY 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XSLT 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XBRPDY 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

XPDMD 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

XBRY 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XSMGD 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XKT 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XKŞ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XKAPK 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XKA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XKVU 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XTED 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XTSR 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

XAMB 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XPAS 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XPEO 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XAMBŞ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XGVAS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

XGMSV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

XPPTD 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XSTA 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

XYPP 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

XLSTD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XEMV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XYKV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Şekil 4.4.1. Çalışılan taksonlar için UPGMA yöntemiyle elde edilen dendrogram 

 

 Seksiyon Viola   Seksiyon Melanium 

 Alt seksiyon Viola   V. crassifolia 

 V. odorata    V. velutina 

 V. alba subsp. alba   V. wittrockiana 

 V. isaurica    V. modesta var. ermenekensis 

 Alt seksiyon Rostratae  V. modesta var. modesta 

 V. sieheana    V. occulta 

 V. jordanii    V. arvensis subsp. kitaibeliana 

      V. parvula 

      V. heldreichiana 

 Dendrogramın en üst kısmında 0-70 arası değerler alan ve taksonların 

birbirleriyle yakınlık ilişkisini açıklayan bir ölçek görülmektedir. Bu ölçeğe göre 

taksonlar arası bağlantının 0’a yakın olması, taksonların birbirlerine yakınlığının 

ifadesidir. Taksonlar arası bağlantının 0’dan uzak olması ise taksonların birbirlerine 

uzaklığının ifadesidir. Yani taksonlar arası bağlantı çizgisi 0’a yaklaştıkça yakınlık 

artmakta, 0’dan uzaklaşıp 70’e yaklaştıkça yakınlık azalmaktadır. 

 Dendrogramda Viola seksiyonu türleri ile Melanium seksiyonu türleri 

arasındaki bağlantı 70 değerinin üzerinde görülmektedir. Bu durum iki seksiyona 

mensup türlerin oldukça az benzerlik gösterdiklerini ortaya koymaktadır.  
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 Viola seksiyonu türleri kendi aralarında 40 bağlantı değeriyle iki guruba 

ayrılmaktadır. Ayrılan bu iki gurup Viola ve Rostratae alt seksiyonlarına mensup 

türlerdir. Bu ayrışım değeri iki alt seksiyonun doğal olarak ayrıldığını ve alt seksiyon 

sınıflandırmasının geçerliliğini göstermektedir. 

 Viola alt seksiyonuna ait türlerden Viola odorata ve V. alba birbirine en yakın 

bağlantı gösteren iki türdür. Zaten bu iki türün birbirinden ayrılmasında karışıklıklar 

yaşanmaktadır. Hem anatomik hem de palinolojik karakterler açısından birbirlerine 

benzemektedirler. Sadece yaprak ve yaprak pulu şekli gibi dış morfolojik karakterler 

açısından farklılık göstermektedirler. Endemik bir tür olan V. isaurica diğer bazı 

morfolojik karakterler açısından bu iki türden daha net ayrılmaktadır (Tablo 4.4.1). 

 Melanium seksiyonuna bağlı türler 20 bağlantı değeri altında gurup 

oluşturmuşlardır. Bu guruptaki Viola crassifolia diğer türlerden net bir şekilde 

ayrılmıştır. Bu tür, palinolojik olarak seksiyonun diğer türlerinden ayrılmamakla 

beraber, anatomik ve morfolojik olarak farklılıklar göstermektedir. Zaten yakın 

akrabaları İspanya ve Yunanistan’da bulunan V. crassifolia, Türkiye’deki Viola 

türlerinden kolayca ayırt edilebilen endemik bir türdür. 

 Dendrogramda V. crassifola’dan başka 20’ye yakın değerle ayrışım gösteren 

iki alt gurup daha oluşmuştur. Birinci alt gurupta Viola velutina, V. arvensis subsp. 

kitaibeliana ve hibrit orijinli bir kültür türü olan V. x wittrockiana bulunmaktadır. Bu 

üç taksondan Viola velutina ve V. arvensis subsp. kitaibeliana çiçek büyüklükleri ve 

hayat süreleri dışında, oluşan dendrograma paralel şekilde morfolojik olarak 

birbirlerine benzemektedirler. 

 İkinci alt gurupta Viola modesta var. modesta, Viola modesta var. 

ermenekensis, V. occulta, V. heldreichiana ve V. parvula bulunmaktadır. Bunlardan 

aynı türün iki farklı kombinasyonu olan ilk iki takson dendrogramda birbirine en 

yakın değerle bağlantı göstermişlerdir. Bu iki taksona en yakın tür, bunlardan sadece 

taç yapraklarını tamamen örten iri yapılı çanak yapraklarıyla ayrılan V. occulta’dır. 

Bu alt guruptaki V. heldreichiana ve V. parvula ilk üç taksondan bazı morfolojik 

karakterleriyle ayrılırlar (Tablo 4.4.1).  

Böylece morfolojik, anatomik ve palinolojik bulgular, bütün verilerin 

kullanmasıyla çalışılan nümerik taksonomi ile de desteklenmiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İç Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen bu revizyon çalışmasıyla, Viola 

cinsine mensup 13 tür ve 1 varyete olmak üzere 14 taksonun varlığı tespit edilmiştir. 

Belirlenen bu taksonlardan biri kültür (V. x wittrockiana), 3’ü (V. alba subsp. alba, 

V. jordanii, V. velutina) doğal olmak üzere 4 tanesi Türkiye florası için ilk kez 

kaydedilmiştir. Ayrıca bilim dünyası için yeni bir varyete (V. modesta var. 

ermenekensis) tespit edilmiştir. İç Anadolu bölgesinde yayılış gösteren Viola 

taksonlarının teşhis anahtarı, eşanlamlıları, tipleri, betimleri ve şekillerinin geçtiği 

flora ve revizyonlar, çizimleri, fotoğrafları, yayılış haritaları, geniş betimleri, varsa 

yöresel adları verilmiştir. Her türle ilgili tartışma türün en sonunda sunulmuştur. 

Yapılan anatomik çalışmalar sonucunda, anatomik olarak türlerin çoğu 

birbirlerinden ayrılırlarken, yakın olanların ayrılmadıkları görülmüştür. Ancak 

seksiyonları ve alt seksiyonları birbirinden ayıran önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 

Bu farklılıklar, Rostratae alt seksiyonunun anatomik olarak Viola seksiyonuyla 

Melanium seksiyonu arasında geçiş özelliği sergilediğini göstermektedir. Elde edilen 

verilere göre hem benzerlik gösteren türler guruplandırılmış hem de türleri büyük 

çoğunlukla ayıran bir teşhis anahtarı oluşturulmuştur. Ayrıntılı tartışma ilgili 

bölümde verilmiştir. 

Palinolojik çalışmalarda, türler arasında polen morfolojisi açısından önemli 

farklılıklar görülememiştir. Ancak araştırma konusu olan Viola ve Melanium 

seksiyonları ve Viola seksiyonuna ait Viola ve Rostratae alt seksiyonlarının 

birbirlerinden oldukça belirgin farklar gösterdikleri belirlenmiştir. Melanium 

seksiyonuna bağlı türlerde polenler, açıklık dimorfizmi veya polimorfizmi 

göstermekte, kutupsal görünümde biçimleri köşeli, ekzin süsleri taneli ve AMB 

çapları çoğunlukla 40 μm’den büyük olup 84 μm’a kadar çıkmaktadır. Viola 

seksiyonunda ise polenler monomorfik veya dimorfik, kutupsal görünümde biçimleri 

dairesel, ekzin süsleri belirsiz ve AMB çapları çoğunlukla 40 μm’den küçüktür. 

Rostratae alt seksiyonundaki türler polenler açıklık dimorfizmi gösterirlerken Viola 

alt seksiyonundaki türler göstermezler. 

Nümerik taksonomi çalışmasında, morfolojik, anatomik ve palinolojik 

çalışmalardan elde edilen bulguların taksonomik analizleri sonucu UPGMA 
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(Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Averages) yöntemiyle 

oluşturulan dendrogram, taksonların birbirlerine anlamlı bir biçimde yakınlık 

sergilediklerini göstermiştir. Bu dendrogramda aynı seksiyon ve alt seksiyondaki 

türler belirgin şekilde ayrı ayrı kümelenme oluşturmuşlardır. Bu çalışma sonucu 

Türkiye florasındaki türlerin evrimsel sıralanması kısmen değiştirilmiştir. 

Türkiye’de Viola cinsine mensup 27 tür ve 2 alttür olmak üzere 29 (Coode ve 

Cullen, 1965; Davis ve ark. 1988; Yıldırımlı 2000) olarak verilen takson sayısı, bu 

çalışmayla beraber, biri kültür olmak üzere 28 tür, 4 alttür ve 1 varyete olarak 33’e 

çıkmıştır.  

Türkiye florasında verilen yayılış alanları yeni bilgi ve materyaller 

kapsamında yeniden değerlendirilmiştir. Böylece İç Anadolu bölgesinde 6 olarak 

verilen (Coode ve Cullen, 1965; Davis ve ark. 1988) takson sayısı 14’e çıkmıştır. 

Bu çalışmada Viola cinsine ait mevcut herbaryum materyallerinin ve toplanan 

örneklerin ayrıntılı olarak incelenmesiyle, sadece İç Anadolu bölgesinden Türkiye 

için 4 taksonun ilk kez kaydedilmesi ve yeni bir varyete tespit edilmesi, cinsin 

mutlaka Türkiye revizyonunun yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu durum 

Türkiye’deki cins veya familya düzeyindeki diğer taksonlar için de bir model olarak 

düşünülürse, her grubun o grup üzerine yoğunlaşmış taksonomistler tarafından 

çalışılması gerekliliği kaçınılmazdır. 

Dünya üzerinde yayılış gösteren Viola cinsine mensup türlerin sayısı 600 

civarında olmakla birlikte, bu türlerden bazılarının ilgili kaynaklardaki betimlerinde 

birbirlerine çok yakın oldukları görülmektedir. Bu yakın türlerdeki sistematik ve 

nomenklatürel problemlerin çözülebilmesi için monograflarının yapılması 

gerekmektedir. 

Herbaryum örnekleri üzerinde yaptığımız gözlemlere göre, Viola cinsine 

mensup türlerin adlandırılmasında oldukça fazla yanlışlık yapılmıştır. Bazı 

araştırıcıların aynı kartona aynı sanarak iki ayrı tür yapıştırdıkları görülmüştür. Hatta 

bazen aynı kartona yapıştırılan iki ayrı türün altına üçüncü bir isim yazılmıştır. 

Bunun birinci nedeni türleri birbirinden ayıran oldukça az karakterin bulunmasıdır. 

İkinci neden ise tek yıllık türlerde çok önemli bir ayırıcı karakter olan yaprak 

pulunun erken toplanan örneklerde tipik şeklini almaması ve yine önemli ayırıcı bir 

karakter olan brakteollerin çıplak gözle çok zor görülebilmesidir.  
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Viola cinsindeki sistematik karışıklıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi 

de yakın türlerin yayılış alanlarının çakıştığı yerlerde melezleşebilmeleridir. Coode 

ve Cullen (1965), hem Viola hem de Melanium seksiyonunun bazı türleri arasında 

melezleşmelerin bulunduğunu belirtmiştir. Yaptığımız çalışmada, sadece Viola 

seksiyonuna mensup türlerden V. odorata ile V. alba arasında hibrit bireylere 

rastlanmıştır. 

Doktora tez çalışması olarak gerçekleştirilen bu bölgesel revizyon, ileride 

yapılacak olan Türkiye revizyonuna temel oluşturması ve bilim dünyasına katkı 

sağlaması umudunu taşımaktadır. 
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 Araştırma materyalini 1999-2001 yıllarında toplanan 500 kadar örnek 

oluşturmuştur. Araştırma alanındaki taksonlara ait bu örnekler üzerinde morfolojik, 

anatomik, palinolojik ve sayısal taksonomik çalışmalar yapılmıştır. 

 Gerçekleştirilen bu araştırmayla İç Anadolu bölgesinden 13 tür ve 1 varyete 

olmak üzere 14 menekşe taksonu belirlenmiş ve bu taksonlar için yeni teşhis anahtarı 

hazırlanmıştır. Her taksonun latince adı, geçerli olarak yayınlandığı kaynak, tip 

örneği, geçtiği flora ve revizyonlar, resminin yer aldığı flora ve revizyonlar, geniş 

betimi, varsa yerel adı, yetişme ortamı ve yüksekliği, Türkiye ve Dünya yayılışları, 

İç Anadolu kayıtları ve taksonla ilgili tartışma verilmiştir. 

 Anatomik çalışmada her tür için kök, gövde, yaprak, yaprak pulu, çiçek sapı 

ve taç yapraktan kesitler alınmış ve anatomik teşhis anahtarı oluşturulmuştur. 

Palinolojik çalışmada her türün polen morfolojisi ayrı ayrı verilmiştir. Nümerik 

çalışmada taksonların özellikleri sayısal olarak sınıflandırılmış ve bilgisayar 

yardımıyla akrabalık ilişkileri belirlenmiştir. 

 Araştırma sonucunda İç Anadolu bölgesinde bulunan 14 taksondan Viola alba 

Besser subsp. alba, V. jordanii Hanry, V. velutina Form. ve V. x wittrockiana Gams 

Türkiye florası için ilk kez bildirilmiştir. V. modesta var. ermenekensis Ş. Yıldırımlı 

et M. Dinç bilim dünyası için yeni bir varyete olarak sunulmuştur. Anatomik olarak 

türler arasında bazı organlarında önemli farklılıklar olduğu görülmüştür. Palinolojik 

olarak seksiyonal bazda farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Nümerik çalışmada 

morfolojik sonuçlara uygun bulgular elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Viola, revizyon, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye Florası. 
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 Research materials were composed of about 500 samples picked up in 1999-

2001. Morphologic, anatomic, palinologic and numeric studies have been carried out 

on these samples which represent the taxa studied in research area. 

 Through the study, totally 14 Viola taxa (13 species and 1 variety) were 

determined and new diagnosis key was prepared for those. Latin names of each 

taxon, valid references published, type sample, flora and cited revisions, flora and 

revisions which have their figures in, sufficient description, local names if possible, 

growing environment and altitude, their distribution both in Turkey and the World, 

inner Anatolia records and discussion on related taxon were given. 

 In anatomic study, sections were taken from root, stem, leaf, stipule, peduncle 

and petal for each species and then their anatomic diagnosis key was devised. Pollen 

morphology of each species was given in palinologic study section. Lastly, taxon 

properties were classified numerically and their relativeness were determined by help 

of computer programs in numeric study section. 

 Among the 14 taxa, V. alba Besser subsp. alba, V. jordanii Hanry, V. velutina 

Form. and V. x wittrockiana Gams were described for the first time for Turkish flora. 

V. modesta var. ermenekensis Ş. Yıldırımlı et M. Dinç was presented as a new 

variety for the scientific world. Anatomically, appreciable differences of some 

organs have been observed among species studied. Palinologically, sectional 

differences were observed, and in numeric study, similar findings that of 

morphological results were obtained. 

 

Key words: Viola, revision, Inner Anatolia, Flora of Turkey. 
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