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Adaçayı, Dişotu veya Meryemiye olarak 

da bilinen, Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasına 
ait, Salvia cinsini oluşturan kokulu bitkilere verilen 
isimdir.  Avrupa ve ülkemizde geniş yayılım 
göstermektedir.  Yapraklarının kurusu çay gibi 
haşlanarak içildiği gibi, et yemeklerinde koku ve 
lezzet vermek içinde kullanılır. Adaçayının, bedeni 
güçlendirme, kalp krizi riskini azaltma, kanı 
temizleme, bademcik ve diş iltihabını giderme gibi 
etkilerinin olduğu halk arasında bilinmektedir.  Bu 
çalışmada, aynı familyaya ait  2 farklı türün etanol, 
metanol ve su ile hazırlanan özütlerinin, 
Agrobacterium tumafaciens kullanılarak Patates 
Disk Yöntemi ile anti-tümör aktiviteleri belirlendi. 
Bitkiler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy 
kampüsünden toplanıp, herbaryum örnekleri alındı. 
40 ºC’de inkübatörde kurutulup, blendar ile toz 
haline getirildi. Her bir grup (su, etanol ve metanol) 
için, 10’ar gr kuru toz bitki alınıp, üzerine 150 ml 
etanol, metanol veya su konulup bir gece su 
banyosunda 45 ºC’ de bekletilip, süzüldü. Sıvı 
kısmın uçurulmasında alkoller için “rotary 
evaporator”, su için de “liyofilizatör” kullanıldı. 
Toz haline gelen her bir özüt steril distile su 
kullanılarak 100 mg/ml konsantrasyonda  
hazırlandı. Bitki özütlerinin anti-tümör aktiviteleri, 
inhibisyon yüzdeleri hesaplanarak belirlendi. Pozitif 
kontrolde (camptothecin) hiç tümör görülmedi (% 
100 tümör inhibisyonu). Negatif konrolde (su) 
ortalama olarak 40 tümör elde edildi. Bu sonuçlara 
göre, her iki adaçayı türü de anti-tümör aktiviteye 
sahiptir, ancak Salvia verticillata özütlerinin etanol 
(%77.5), metanol (%82.5) ve su (%75) ile 
hazırlanan grupları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmazken, Salvia tomentosa’nın 
en yüksek inhibisyon yüzdesinin, metanol (%85) ile 
hazırlanan özütün, en düşüğünün ise su (%37.5) ile 
hazırlanan özütün gösterdiği saptandı. 
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 Dokuz Köyü Konya İli’nin Selçuklu İlçesi 
sınırları içerisinde yer alan Konya-İstanbul yolu 
üzerinde bir yerleşim merkezidir. Son yıllarda 
özellikle tıp ve eczacılığın gelişmesiyle doğal bitki 
kullanımları gitgide azalmıştır. Dokuz Köyü’nde 
halkın değişik alanlardaki bitki kullanımlarını 
belirlemek amacıyla 2007 yılı Nisan ayında 
etnobotanik çalışmalara başlanmıştır. Şimdiye 
kadar çalışma alanında 15 kişiyle görüşülmüş ve 
131 doğal ve kültür bitki örnekleri toplanmıştır. Bu 
bitkilere ait yerel isimler ve kullanım şekilleri not 
edilmiştir. Elde edilen verilere göre doğal olarak 20 
gıda, 15 yem, 9 tıbbi amaçlı, 5 güzel sanatlar, 3 
yakacak olmak üzere bir kısmının da farklı 
amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
toplanan bitki örneklerinin resimleri çekilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Dokuz Köyü, 
Selçuklu, Konya. 
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 Bahçecik Köyü Konya İli’nin Selçuklu 
İlçesi’ne bağlı Karacaören Kasabası sınırları 
içerisinde yer alan küçük bir yerleşim merkezidir. 
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle bitki 
kullanımları git gide azalmıştır. Bahçecik Köyü’nde 
halkın değişik alanlardaki bitki kullanımlarını 
belirlemek amacıyla 2007 yılı Nisan ayında 
etnobotanik çalışmalara başlanmıştır. Şimdiye 
kadar çalışma alanında 11 kişiyle görüşülmüş ve 
118 bitki örneği toplanmıştır. Bu bitkilere ait yerel 
isimler ve kullanım şekilleri not edilmiştir. Elde 
edilen verilere göre tıbbi amaçlı kullanılan 20 bitki 
tespit edilmiştir. Bu bitkilerin bilimsel isimleri 
belirlenmiş olup resimleri ayrı ayrı çekilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, Bahçecik Köyü, 
Selçuklu, Konya. 


