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G ü l g û n  A k b a b a

1969 y›l›nda kurulan Birleflmifl Milletler Nüfus
Fonu’nun (UNFPA) bir araflt›rmas›na göre, dünya-
m›z›n 1927 y›llar›na kadar nüfusu ancak iki milyar
dolaylar›ndayken; 1999’da yani yaklafl›k bir insan
ömrü içinde bu say› alt› milyar› bulmufl. 2050 y›l›n-
da da 9,3 milyar› bulaca¤› tahmin ediliyor. Birlefl-
mifl Milletler sisteminin en büyük birimi olan G›da
ve Tar›m Örgütü’nün (FAO) verileriyse açl›k ve kö-
tü beslenmeden etkilenen yaklafl›k iki milyar insan
oldu¤unu bildirmekte. H›zl› nüfus art›fl› ve yetersiz
beslenme, tar›msal ürün verimlili¤inin art›r›lmas›
ile çözülebilecek bir sorun. Ancak, tar›msal etkin-
liklerin art›k bozulan ekolojik dengeler gözetilip,
do¤ayla içi içe yürütülmesi kaç›n›lmaz görünüyor.

Tar›m zararl›lar› her y›l tar›m ürünlerinin
1/3’ünden fazlas›n› -mücadele yap›lmazsa iki kat›-
na kadar ç›kaca¤› tahmin edilmekte- yok ederek,
ürün verimlili¤ine büyük sekteler vurmakta. Bu h›z-
la artan nüfusunsa buna dayanacak gücünün olma-
d›¤› çok aç›k. Öte yandan tar›m zararl›lar›na karfl›
kullan›lan kimyasal savafl yöntemlerinin, do¤aya ve
canl›lara büyük zararlar vererek yeni çevre sorunla-
r›na yol açt›¤› öteden beri biliniyor. Bu nedenle bi-
lim dünyas› özellikle son y›llarda zararl›lara karfl›
biyolojik savafl yöntemlerinin kullan›lmas› için çaba
gösteriyor.

Biyolojik savafl; yabanc› canl›y› yok edecek bafl-
ka yabanc›lar› sisteme sokmak fleklinde basitçe ta-
rif edilebilir. Baflka bir deyiflle biyolojik savafl, bit-
ki zararl›s› canl›n›n do¤al düflmanlar› taraf›ndan
kontrol edilmesini sa¤laman›n yolu. Ancak bu yön-
temin bazen yanl›fl uygulamalar sonucu daha büyük
sorunlara yol açt›¤› biliniyor. ‹nsan›n do¤aya müda-
halesini bir tarafa b›rak›rsak; türler aras›nda biyo-
lojik bir var olma savafl›na dayanan bu yöntem, za-
ten do¤ada milyonlarca y›ld›r kendili¤inden yürü-
yen bir süreç.

Bu do¤al biyolojik savafla bir örnek de, ülkemiz-
de tipik bir bitki zararl›s› grubu olan may›s böcek-
leri (daha yayg›n olarak bokböcekleri olarak bilinir)
(Scarabaeoidea) üst ailesi ile mahmuzlu ar›lar (Sco-
liidae) ailesi aras›nda yaflanmakta.

May›s Böcekleri
K›nkanatl› tak›m›ndan Scarabaeoidea türlerinin

birço¤u, tar›m ve orman zararl›s› olup, vücut flekil-
leri ve yaflam biçimleri de oldukça farkl›. Örne¤in,

boylar› 2 mm’den 18 cm’ye kadar ve renkleri de
çok çeflitli olabilir. 30 binden fazla türü bulunan
Scarabaeoidea üst ailesi temelde gübre ve bitkiyle
beslenen türler olmak üzere iki gruba ayr›l›r. Güb-
re böcekleri denince flüphesiz birço¤umuzun akl›na
hemen hayvan d›flk›lar›n› top gibi yuvarlayan
bokböce¤i (Scarabaeus sacer) gelir. 40 milyon y›l
öncesine ait fosilleri bulunan bokböceklerinin baz›-
lar› inan›lmaz güçlüdür. A¤›rl›klar›n›n 50 kat› bü-
yüklükteki toplar› bile yuvarlayabilen bu böcekler,
ayn› zamanda do¤an›n çöpçüleri olarak da adland›-
r›l›rlar. Büyük say›lar halinde ve çok h›zl› çal›fl›rlar.
Örne¤in, bir böcek bilimci 1,5 kg’l›k fil d›flk›s›nda
yaklafl›k 16 bin bokböce¤i gördü¤ünü ve bu y›¤›n›n
2 saat içinde tamamen temizlendi¤ini rapor etmiflti.

Baz› eski medeniyetler içinse bokböcekleri çok
özel bir yere sahipti. Eski M›s›r halk›, Güney Ame-
rika yerlileri ve Çin’deki Taoist rahipler bu böcekle-
ri kutsal olarak görüyordu. Örne¤in eski M›s›r’da
bokböceklerinden Kheper aegyptiorum ve Scaraba-
eus sacer ölümsüzlü¤ün kutsal sembolleri olup, Gü-
nefl Tanr›s›’n› simgeliyorlard›. M›s›rl›lar bu böcekle-
rin günefli do¤udan bat›ya do¤ru yuvarlad›klar›na,
her gün onu yeniden do¤urup bat›rd›¤›na inan›-
yorlard›. Arkeologlar, M›s›r mumyalar›n›n kabir ve
piramitlerinde S. sacer’in günefli top gibi yuvarlama
tasvirlerine rastlad›lar. Ayn› zamanda flans getirdi-
¤ine inan›lan Scarab, muska ve t›ls›mlar› çok popü-
lerdi ve yüzy›llar boyu insanlar bu tasvirleri mücev-
her, çömlek ve giyisilerinde kulland›lar.

Scarabaeoidea üst ailesinin bitki ile beslenen ve
en bilinen üyeleri; gerçek may›s böcekleri (Melo-
lonthidae), bambullar (Rutelidae), gergedan böcek-
leri (Dynastidae), alt›n böcekleri (Cetoniidae) ailele-
rine aittir.

Scarabaeoidae üst ailesinin en zararl› türlerini
içinde bar›nd›ran gerçek may›s böcekleri, büyük ya-
p›l› ve antenleri belirgin olarak yelpaze flekillidir.
Çiftlefltikten sonra genellikle birkaç hafta olan
ömürlerini topra¤›n 20 cm kadar derinine, 60-90
civar›ndaki yumurtay› 10-30’luk y›¤›nlar halinde b›-
rakarak tamamlarlar. 3-7 hafta içinde yumurtadan
ç›kan larvalar k›fl› 80 cm derinlere çekilerek geçi-
rir. Larvalar tombulumsu ve C harfi fleklindedir.
Pupalaflmaysa yerin yaklafl›k 1,5 m derinli¤inde
gerçekleflir. Bir larvan›n yumurtadan ç›karak ergin-
li¤e ulaflmas› 3-5 y›l sürer. Larvalar bitki köklerini
kemirerek delip geçerek beslenirler. Kendilerine
özgü bir flekilde y›¤›n oluflturarak büyük zararlara
neden olurlar. Erginleriyse meyve ve orman a¤açla-
r›n›n yapraklar›yla beslenirler.

Bu gruba örnek verecek olursak akla önce yay-
g›n may›s böce¤i (Melolontha melolontha) gelir.
De¤iflik ülkelerde 60 kadar bitkide zarar yapt›¤› bi-
linen bu böcek ülkemizde de çok yayg›nd›r. Larva-
lar› önemli bir kavak zararl›s› olup, kavak fidanlar›-
n›n köklerini kemirerek, sararmalar›na ve kuruma-
lar›na yol açarlar. Ülkemizde elma, armut, ayva,
fleftali, erik ve kiraz a¤açlar›yla f›nd›k ve çayda da
zarar yapan bu böce¤in erginiyse nisan, may›s ayla-
r›nda ortaya ç›kar ve yapraklarla beslenir

Ülkemizde s›kça görülen haziran böce¤i
(Polyphylla fullo) türüyse daha çok humuslu, otlu
ve kumlu yerlerde yaflar. Larvalar›, yeni dikilen as-
malar›n toprak alt› k›s›mlar›n› yer ve asmay› tama-
men kurutur. Zararlar› bir ba¤da % 80’i bile bula-
bilir. Bu türler ayn› zamanda meyve kökleriyle de
beslenir. 5-6 adet geliflmifl larvas› 10 y›ll›k bir as-
ma ya da 4 y›ll›k bir elma a¤ac›n› kolayl›kla kuru-
tabilme yetene¤indedir. Yine Melolonthidae ailesin-
den Phyllophaga türleri mefle, kavak, sö¤üt, pata-
tes ve flekerkam›fl›nda; ülkemizde yayg›n olan çizgi-
li haziran böce¤i (Anoxia orientalis) türüyse çeflitli
meyve fidanlar› ve a¤açlar›nda zarar yapar.

Bambullar içinde de birçok bitki zararl›s› vard›r.
Dünyaca ünlü bir zararl› olan Japon böce¤i (Popilla
japonica) türü bu gruptand›r. Bambullardan ekin
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bambullar› (Anisoplia) türleri ülkemizin tüm tah›l
alanlar›nda yayg›nd›r. Larvalar› toprak alt›ndaki ta-
h›l köklerini kemirerek tarlalar› önemli flekilde sey-
reklefltirir. Larvalar›n›n yan› s›ra erginleri de tah›l
tanelerini yer. Yine bambullardan Anomala spp. ise
meyve a¤açlar›, bu¤daygiller ve çeflitli sebzelerde
zararl›d›r.

Gergedan böcekleri ülkemizde iyi tan›n›r ve bi-
raz da korkulur. Böcek koleksiyoncular›n›n fazla
para ödeyerek çokça tercih ettikleri böcekler de yi-
ne bunlar. Birço¤u k›smen zararl›d›r. Erkeklerinin
geriye do¤ru k›vr›k boynuzlar› vard›r. Gergedan bö-
ceklerinden ülkemizde bulunmayan herkül böce¤i
(Dynastes hercules) türünün boyu 18 cm’ye kadar
uzayabilir. Gergedan böceklerinden Oryctes türleri-
nin baz›lar› flekerkam›fl› zararl›s›d›r. Türkiye’de en
iyi bilinen türü Oryctes nasicornis’tir. Larvalar›n›n
boyu 10 cm’ye ve a¤›rl›klar› da 10 grama kadar
ulaflabilen bu tür asma ve zeytin zararl›s›d›r.

Scarabaeoidea türlerinin belki de en ilgi çekici
ve güzel olanlar› alt›n böcekleri ailesine aittir. Ülke-
mizde ilkbahar ve yaz aylar›nda çiçeklerin üzerinde
s›kça görülürler. Bir Cetoniidae türü olan bakla z›n-
n› (Tropinota hirta) bütün meyve a¤açlar›, özellikle
kiraz, ba¤, tah›l, süs bitkileri ve sebzelerde büyük
oranlarda zarara sebep olur. ‹flin ilginç olan yan›y-
sa bu zararl›lara karfl› kimyasal mücadelenin pek
tavsiye ediliyor olmamas›. Kullan›lan kimyasal ilaç-
lar bitkilerin sa¤l›kl› geliflimini önemli oranda etki-
liyor. Ayr›ca kullan›lan ilaçlar›n baz› yararl› böcek-
leri- tozlaflmada etkin olan ar›lar›- öldürdü¤ü de
gözlemler aras›nda. ‹flte tam burada karfl›m›za Sca-
rabaeoidea üst ailesinin do¤al düflmanlar› olan Sco-
liidae ailesi üyeleri ç›k›yor.

Mahmuzlu Ar›lar 
Zar kanatl›lar tak›m›ndan olan bu ar›lar, Scoli-

id’ler ya da Scarab avc›lar› diye an›l›rlar. Çok defa

eflek ar›lar›yla kar›flt›r›lan Scoliid’ler son derece
gösterifllidirler. ‹ri ve güçlü vücutlar›, siyah zemin
üstüne sar›-turuncu desenleri vard›r. Örne¤in ülke-
mizde yay›l›fl gösteren Megascolia maculata macu-
lata 4 cm’den fazla boyu, parlak iki çift sar› benek
ve iri yap›s› ile dikkat çekicidir.

Bacaklar› k›llarla kapl› olan ve diken (mahmuz)
tafl›yan bu ar›lar, göze çarp›c› flekilde efleysel fark-
l›l›klar gösterir. Difli Scoliid’ler erkeklerden daha
iri, antenleri rulo gibi k›vr›kt›r. Erkeklerin antenle-
riyse daha uzun ve düzdür, renklenmeleri de farkl›
olabilir.

Çok defa orman kenarlar› ve çay›rlar›n gevflek
yap›l› topraklar›n›n üstünde alçak uçufl yaparken
görülürler. S›ca¤› çok severler, en çok ö¤le vakti
aktiftirler ve akflam olmadan oradan ayr›l›rlar. Er-
kekleri genellikle bitkiler üzerinde, diflileriyse kaz-
d›klar› tüneller içinde geceyi geçirir. Hazirandan
ekim ay›na kadar, ama en çok a¤ustos ay›nda bol-
ca görülürler. Di¤er böceklerle beslenmelerinin ya-
n›nda, çiçeklerden de nektar toplarlar. Özellikle
mavi ve k›rm›z› renkli çiçekleri ziyaret ederler. Ül-
kemizde en çok ziyaret etti¤i bitkiler de ay›t ve ke-
kiktir.

Bu ar›lar›n yuvalar›n› koruma içgüdüleri yoktur;
toplu halde de¤il tek bafllar›na yaflarlar. Eflek ar›la-
r›n›n aksine sakin olan Scoliid’ler insanlara sald›r-
mazlar. Ama insanlar onlar› çok rahats›z edecek
olurlarsa sokarlar ve bu durum da insana ac› verir.
Ayr›ca diflileri de bacaklar›ndaki dikenleri kolayl›k-
la insana bat›rabilir.

Savafl Bafll›yor
Parazit yaflam tarz›na çok yatk›n olan Scoli-

id’lerin Scarab’lardan özellikle gerçek may›s böcek-
leri, alt›n böcekleri, gergedan böcekleri ve bambul-
lar ile yak›n iliflkide olduklar› biliniyor. Bunlardan
baflka Scoliid’ler; hortumlu k›nkanatl›lar›n (Curculi-
onidae) büyük türlerinin larvalar› ve Scarab’lar ile
yak›n akraba olan geyik böceklerinin (Lucanidae)
larvalar›na da parazittir.

Scoliid diflileri zamanlar›n›n ço¤unu topra¤› ka-
zarak, tüneller açarak ve Scarab larvalar›n› arayarak
geçirirler. Tam bir larva takipçisi olan bu ar›lar›n ön
bacaklar› topra¤› kazmak için özelleflmifltir. Topra-
¤›n tipine ba¤l› olarak ar›lar, larvalara ulaflmak için
topra¤› 1 m’ye kadar kazabilirler. Örne¤in, killi ve
humuslu topra¤a göre kumlu toprakta Scarab larva-
lar› daha derindedir. Scoliid’ler de bunlara ulaflmak
için daha derinlere inmek zorunda kal›rlar.

Üreme kapasiteleri düflük olan bu ar›lar›n difli-
leri en uygun koflullarda bile günde iki yumurta ya-
parlar. Bu da bir üreme sezonunda ortalama 50-70
yumurta demektir. Yumurtalar 2-4 mm aras›nda;
yuvarlak ve kutupludur.

Scoliid’lerin Scarab avc›s› ünlerini nas›l ald›kla-
r›na gelince. Klasik biyolojik kontrol ajan› olarak
son derece baflar›l› olan Scoliid diflileri, Scarab lar-
valar›n› bulduklar›nda onlar› s›k›ca kavrar ve so-
karlar. Zehirlerinin iyice yay›lmas› için larvaya ba-
caklar›yla masaj yapmay› da ihmal etmezler. Sonun-
da felç olan larvan›n arka k›sm›na beyaz renkli yu-
murtalar›n› yap›flt›r›r ve yeni larvalar bulmak üzere
oradan ayr›l›rlar. Scoliidae türlerinin yumurta b›-
rakma davran›fllar› türden türe de¤ifliklik gösterir.
Kald› ki, topra¤›n alt›nda do¤al flartlarda gerçekle-
flen bu olay› gözlemlemek zordur. May›s böce¤i lar-
vas›na yap›flan ar› yumurtas› bir süre sonra k›r›l›r
ve içinden Scoliid larvas› ç›kar. Ç›kan larva önce
beslenmek için konukçunun derisini deler, vücut s›-
v›s›n› emmeye bafllar; sonra iç organlar›n› yer.
Yaklafl›k 1-2 hafta sonra konukçudan geriye yaln›z-
ca içi bofl bir deri kal›r. En sonunda Scoliid larvala-
r› kan renginde bir kokon örer ve pup olur. Böyle-
likle, birço¤u tar›m ve orman zararl›s› olan Scara-
baeoidea türleri (keza baz› hortumlu k›nkanatl›lar
ve geyik böcekleri) hiçbir kimyasal ilaç kullan›lma-
dan do¤al bir flekilde yok edilmifl olur. Scarabaeo-
idea türlerinin, ekin kargas›, baz› avc› böcekler,
halkal› solucanlar ve tek hücreli canl›lar gibi baflka
do¤al düflmanlar› da vard›r. 

Scoliid’lerin biyolojileri iyi bilinmemesine
karfl›n baz› üyelerinin konukçular› ortaya ç›kar›l-
m›fl, biyolojik kontrolde kullan›lma çabalar›ysa ba-
flar›l› sonuçlar vermifltir. Birkaç örnek vermek gere-
kirse; Hawaii, Mariana adalar› ve Mauritius’da fle-
ker kam›fl› zararl›s› olan Anomala orientalis, Oryc-
tes tarandus ve Phyllopagha smithi türleri kontrol
alt›na al›nm›flt›r. 1920’deyse kuzeydo¤u ABD’nin
fleker kam›fl› tarlalar›na sal›nan Scoliidae ailesine
ait iki tür (15.000 birey) Japon böce¤ine karfl› kul-
lan›lm›flt›r. Ülkemizde henüz buna benzer bir çal›fl-
ma yap›lmad›. Ancak Türkiye’de de yay›l›fl gösteren
Scolia sexmaculata’n›n Anomala, Anisoplia (tah›l
zararl›s› ), Tropinota hirta (sebze, meyve zararl›s›)
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ve Cetonia larvalar›na parazit oldu¤u,
di¤er baz› Scoliidae türlerininse,
Dynastes, Lucanus ve Melolontha türle-
rinin (örne¤in, Polyphylla fullo, Anoxia
spp.) larvalar›n› yok etti¤i yap›lan arafl-
t›rmalarla bulunmufltur. Burada önemli
olan Scoliid’lerin bu zararl›lara karfl›
etki düzeylerinin bilinmesi. Çünkü bi-
yolojik mücadele yap›lmas› için kullan›-
lan canl›n›n, zararl› popülasyonunu
önemli oranda azaltmas› gereklidir.

Niçin Biyolojik Savafl?
Scoliid’ler ile Scarab’lar aras›nda

sürüp giden böyle bir iliflki birçok ta-
r›m zararl›s› ve onlar›n avc› organizma-
lar› aras›nda yaflan›r. Yani düz mant›k-
la “her zararl›n›n da zararl›s› vard›r’’
demek pek yanl›fl de¤il. Ça¤dafl biyolo-
jik savafl yöntemleriyse do¤al flekilde
yürüyen bu süreçten esinlenerek uygu-
lamaya konuyor. Daha önce de de¤inil-
di¤i gibi, baflka sorunlar yaratmamak
amac›yla önceden gerekli tetkik ve in-
celemelerin yap›lmas› gerekli. Ancak
flu anda en genifl canl› toplulu¤una kar-
fl› kullan›lan en geçerli yöntem, onlarla biyolojik
mücadele. Çünkü biyolojik savaflta kullan›lan canl›,
yaln›zca hedef zararl›ya yönelir. Kimyasal savaflta
böyle bir ayr›m yoktur. Kullan›lan ilaçlar birçok ya-
rarl› canl›y› da yok eder. Bu yöntem kal›c›d›r. Kim-
yasal ilaçlar›n etkisiyse ortalama 2 haftad›r. Bitki
zararl›lar› belli bir zamandan sonra kimyasallara
dayan›kl›l›k gelifltirirler. Biyolojik mücadelede böy-
le bir durum görülmez. Kimyasal ilaçlar toprak, su
ve hava ekosisteminde kal›nt› b›rak›rlar. Bu durum
da insan sa¤l›¤›n› olumsuz etkiler. Biyolojik sava-
fl›nsa zarar› yoktur. Kimyasal ilaç kullan›m›, tar›m
ürünlerinin ihrac›n› ve iç tüketimi olumsuz etkiler.
Biyolojik savaflsa aksine etki gösterir.  K›saca biyo-
lojik savafl güvenli, etkili ve kal›c›d›r.

Sonuç...
Asl›nda biyolojik savafl temelleri 1910’lara da-

yanan, 1930’larda kontrollü üretime geçilen ve son
y›llar›n en çok tart›fl›lan konular›ndan olan organik
tar›m›n bir parças›. Organik tar›m do¤a dostu bir
sistem olarak kimyasal gübre ve ilaçlar›n kullan›l-
mad›¤›, bunun yerine organik gübre ve biyolojik sa-
vafl yöntemlerine yer veren kontrollü bir uygulama.
Bitki zararl›lar›na karfl› kullan›lan kimyasal ilaçlar
yüzünden ekolojik dengenin bozulmas›; bu yöntem-
le üretilen ürünlerin kanser, dolafl›m, sindirim sis-

temi bozukluklar› ve do¤um anormallikleri ile afl›r›
fliflmanl›¤a yol açmas› gibi nedenler, özellikle gelifl-
mifl ülkelerde artan tüketim bilinciyle birleflince bü-
tün dünyada organik tar›m ürünlerine talep artm›fl,
desteklenen birçok çiftçi de kimyasal tar›mdan or-
ganik tar›ma geçmifltir. Avrupa Birli¤i de 1991’de,
2092/91 say›l› yönetmelikle ekolojik tar›ma destek
verdi. fiu anda Avrupa’da organik tar›m yap›lan
alanlar tüm tar›m alanlar›n›n %2-3’ü dolay›nda. Bu
alanlar›n, her y›l  %20-30 oran›nda artaca¤› tahmin
ediliyor.

Türkiye’de organik tar›m uygulamalar›ysa
1984’te bafllad›. AB’ye uyum sürecinde Tar›m Ba-
kanl›¤› taraf›ndan “Bitkisel ve Hayvansal Tar›m
Ürünlerinin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine ‹liflkin
Yönetmelik” yay›mland›. fiu anda hemen hemen
hepsi ihraç edilen, 100 civar›nda de¤iflik ürün or-
ganik tar›mla üretiliyor. Bunun yan› s›ra FAO iflbir-
li¤iyle, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i sözleflmesi ve
Gümrük-Ticaret anlaflmalar›yla ilgili tar›msal politi-
ka reformu çal›flmalar› devam etmekte. Bu çerçeve-
de, Türkiye’de ürün hasad›n› büyük ölçüde azaltan
bu¤day zararl›lar›n›n biyolojik kontrolü, devam
eden projelerden. 1968 y›l›ndaysa, ilk kez Antal-
ya’da Biyolojik Mücadele Araflt›rma Enstitüsü ve
Laboratuarlar› kuruldu. Sonra da bünyesine yararl›
böcek üretme merkezleri katt›. Yak›n zamanda ül-
kemizde “Biyolojik Mücadele Derne¤i” kuruldu. Ba-

z› bankalarsa bu süreçte tar›m ürünlerinin
ekolojik yöntemlerle üretilmesini teflvik et-
mek amac›yla kredi veriyor.
Dünya ve Türkiye’deki tüm bu olumlu gelifl-
meler karfl›n 1940’l› y›llarda 100 bin ton
olan kimyasal ilaç kullan›m›, günümüze gelin-
di¤inde yaklafl›k 40 kat artarak 4 milyon to-
na yaklaflm›fl. FAO verileri, bu rakam›n biyo-
lojik ve entegre mücadele sistemlerine ra¤-
men gelecekte daha da artaca¤›n› söylemek-
te. Hemen hepsi ihraç ürünü olan kimyasalla-
ra Türkiye’nin her y›l ödedi¤i para, çeyrek
milyar dolar. Öte yandan, hâlâ Scoliid’ler ve
di¤er yararl› canl›lar yanl›fl uygulamalar ve
kimyasal ilaçlar yüzünden yok olmakta, insan
bask›s›yla da yaflam alanlar› gittikçe daral-
makta.
Türkiye, gittikçe artan nüfusu, uluslararas› ta-
r›m tekelleriyle rekabet edebilmesi ve Avrupa
Birli¤i normlar›na ayak uydurabilmesi bak›-
m›ndan g›da üretimini art›rmak ve g›da gü-
vencesini sa¤lamak için uzun vadeli bir stra-
tejiyle sürdürülebilir kalk›nman›n teflvikini bir
an önce gerçeklefltirmelidir. Çünkü topra¤›n,
suyun ve genetik kaynaklar›n yönetilmesi ve
korunmas› sürdürülebilir tar›m için hayati bir

önem tafl›r. % 24’’ü tar›ma elveriflli olan ülkemizin
s›n›rl› kaynaklar›yla sürdürülebilir tar›m yapmak zo-
runday›z.

Asl›nda Türkiye, organik tar›m ürünlerinin üre-
timinde AB ülkelerinden çok daha flansl›. Tar›msal
üretimde kimyasallar›n kullan›m› AB ülkelerine göre
daha az. Türkiye’de hektar bafl›na kullan›lan etkili
kimyasal madde miktar›, Almanya ve Fransa’ya göre
9 , Yunanistan’a 12 ve Hollanda’ya göre 35 kat da-
ha az. Bu duruma göre, ülkemizde kimyasal ilaç kul-
lan›m›n›n daha az oldu¤u ç›kar›labilir. Ancak bölge-
ler aras› ilaç kullan›m›n›n farkl› oldu¤u gözden kaç›-
r›lmamal›. Gelecekte market ve pazarlar›n raflar›n› it-
hal ekolojik tar›m ürünlerinin süsleyebilece¤i göz ar-
d› edilemez bir gerçek olmuflken at›lacak do¤ru
ad›mlarla Türkiye’yi yeniden tar›mda “kendi kendine
yeten ülke” haline getirebiliriz. Üstelik do¤ay› ve
canl›lar› koruyarak. Sürdürülebilir ve do¤ayla içi içe
yap›lacak tar›m etkinlikleriyle; gelecek nesillere daha
yaflanabilir bir dünya b›rakmak elimizde. Unutmaya-
l›m ki, do¤a bizsiz var olabilir, ama biz onsuz asla!
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Sualt› Hokeyi  fiampiyonas›
6. Türkiye Sualt› Hokeyi fiampiyonas›, 12-

15 fiubat tarihleri aras›nda, ‹stanbul Ataköy
Yüzme Havuzu’nda gerçekleflecek. fiampiyo-
na Türkiye 1. lig düzeyinde bayanlar ve er-
kekler olarak ayr› ayr› yap›lacak ve 12 erkek
ve 12 bayan olmak üzere toplam 24 tak›m
mücadele edecek. Lig usulü yap›lacak olan
turnuvada tüm tak›mlar birbirleriyle karfl›lafla-
caklar ve puan sistemine göre en çok puan›
alan tak›m flampiyon olacak.



Belki hiç fark›nda olmad›n›z, bu bitkinin yerde
kümelenmifl görüntüsünü görseniz de, çal› diye dü-
flünüp geçtiniz yan›ndan. Belki bahçenizde zaman
zaman kendini gösterecek olsa hemen buday›p kur-
tulmaya çal›flt›n›z. Topra¤› s›ms›k› kavrayan, dal bu-
dak salarak genifl bir yay›l›m gösteren köklerden
kurtulman›z bir türlü mümkün olmad›. Çaban›z bo-
fluna; çünkü kapari derin köklü ve yay›l›c› özelli¤iy-
le toprakta metrelerce derinlere inebiliyor. (Yaflama
bu kadar s›k› s›k›ya sar›lmas›, insano¤lunun bu ya-
k›p y›kma, yok etme e¤ilimini bildi¤inden midir ne-
dir?) Belki de kimi zaman, verimsiz oldu¤u için hay-
van yemi niyetine burçak ekerek de¤erlendirdi¤iniz
tarlan›zda, nas›l yay›ld›¤›na ak›l erdiremedi¤iniz ye-
flil bir çal› olarak ç›kt› karfl›n›za.

Bu bitki yurdumuzda Akdeniz ikliminin hakim
oldu¤u Bat› Anadolu illeri baflta olmak üzere, Orta
Anadolu'da Tokat ve civar›nda, Do¤u Karadeniz ve
Güneydo¤u illerinde do¤al olarak yetiflen,  Capparis
spinosa’d›r. Kedi t›rna¤›, Hint h›yar›, karga kavunu,
y›lan kaba¤›, menginik, gebere gibi yerel adlarla da
an›lan, çal›ms› yap›da, dik ve yat›k olarak büyüyen
dikenli bir bitki o. Fosfor, potasyum ve kalsiyumca
zengin kalkerli ve killi topraklar› seven ve güneflten
hofllanan bir bitki olmas› nedeniyle, güneye bakan
yamaçlarda kendili¤inden yetifliyor ve iyi gelifliyor.
Yurdumuzda,  Capparidaceae familyas›ndan olan
gebere otunun Capparis spinosa ve C. ovata olmak
üzere iki türü var.

G›da, kozmetik, boya ve ilaç sanayinde kullan›-
lan  bu bitkinin çiçek tomurcuklar›nda bol miktarda
vitamin, protein, mineraller, rutin ve hardal ya¤› gli-
kositi bulunmakta. (Yap›lan bir çal›flmada 100 g çi-
çek tomurcu¤unda kuru madde olarak; 67 mg fos-
for, 9 mg demir, 24 mg protein, 12 mg selüloz ve
2 mg lipid tesbit edilmifl.)

Sa¤l›k aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde kapari; ka-
raci¤er fonksiyonlar›n› düzenleyici,  a¤r› kesici, kab›z-
l›k giderici, anti tümör, idrar söktürücü, hemoroit te-
davisinde, kan bozukluklar›nda, solucan düflürücü
olarak ve daha birçok hastal›kta kullan›lmakta. Asl›n-
da insanlar kapariyi besin olarak tüketirken birçok
hastal›¤a da ba¤›fl›kl›k kazanmakta.  Örne¤in özünde-
ki rutin, k›lcal damarlardaki kanamalar› önlüyor.

Kaparinin en önemli özelli¤iyse, çok y›ll›k derin
köklü ve yay›l›c› özelli¤iyle iyi bir erozyon kontrol

bitkisi olmas›.  Erozyon (toprak afl›n›m›), topra¤›n
afl›nmas›n› önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi so-
nucu koruyucu örtüden yoksun kalan topra¤›n su ve
rüzgâr›n etkisiyle afl›nmas› ve tafl›nmas› olay›. Yani
erozyonun bafll›ca nedeni, topra¤› koruyan bitki ör-
tüsünün yok olmas›. Arazi e¤imi, toprak yap›s›, y›l-
l›k ya¤›fl miktar›, iklim faktörleri, bitki örtüsü, top-
rak ve bitkiye yap›lan çeflitli müdahaleler, erozyonun
fliddetini belirleyen di¤er ö¤eler. Ülkemizin toprakla-
r›n›n %73'ü fliddetli erozyon tehlikesiyle karfl› karfl›-
ya. Türkiye kara yüzeyinin %90’›nda çeflitli fliddetler-
de erozyon cereyan etmekte. Arazinin %63'ü çok
fliddetli ve fliddetli, %20'si ise orta fliddetli erozyon-
la karfl› karfl›ya. Ülke genelinde yaklafl›k 67 milyon
hektarl›k bir arazide toprak giderek yok olmakta.

Rüzgâr ve ya¤mur, verimli topraklar› sürükleye-
rek, baraj göllerine, akarsu yataklar›na ve denizlere
tafl›makta. Ülke yüzeyinden bir y›lda kaybedilen top-
rak miktar› yaklafl›k 1,4 milyar ton. Yaln›zca tar›m
alanlar›ndan kaybedilen verimli toprak miktar›ysa
yaklafl›k 500 milyon ton/y›l. Bu topraklarla birlikte
mineral ve organik madde de kaybedilmekte. Türki-
ye'nin kimyevi gübrelere ay›rd›¤› y›ll›k kayna¤›n 4,5
trilyon lira oldu¤u düflünülürse, ekonomik kayb›n
büyüklü¤ü daha net anlafl›labilir. 

Erozyonla kaybedilen bir baflka de¤erse su. Kay-
bolan toprak yüzünden her y›l yaklafl›k 50 milyar m3

ya¤›fl depolanamamakta. Barajlar ve yeralt› sular›
da, erozyonun etkilerinden pay›na düfleni almakta.
Yerinden kopup giden topraklar, baraj göllerini dol-
durarak su depolama hacimlerini azaltmakta ve ba-
rajlar›n ömrünün k›salmas›na neden olmakta. Eroz-
yon sonucunda topra¤›n alt›ndaki cans›z tabaka
(ana kaya) ortaya ç›kmakta. Yararl› toprak katman-
lar›n› kaybeden arazilerde çölleflme bafllamakta.
Türkiye'de akarsularla birlikte alandan tafl›nan top-
rak, ABD'nin 7, Avrupa'n›n 17 ve Afrika'n›n 22 ka-
t› daha fazla düzeyde. F›rat Nehri, y›lda 108 milyon
ton, Yeflil›rmak 55 milyon ton toprak tafl›makta.
Her y›l Keban Baraj›'na 32 milyon, Karakaya Bara-
j›'na 31 milyon ton toprak birikmekte. Erozyonla y›l-
da 90 milyon ton bitki besin maddesi ve toprak bir-
likte yitirilmekte. Her y›l tar›m alanlar›ndan 500
milyon ton, tüm ülke yüzeyinden 1,4 milyar ton ve-
rimli üst toprak, erozyonla kaybedilmekte. Kaybedi-
len bu topraklar, 25 cm kal›nl›¤›nda, yaklafl›k 400

bin hektar geniflli¤inde bir araziye eflde¤er. NA-
SA'n›n yapt›¤› bir araflt›rmaya göre, erozyonun flid-
detlenerek devam etmesi halinde Türkiye'nin büyük
bir bölümü 50 y›l sonra çöl olacak. Topraklar› çöl-
leflen bir ülkenin temel sorunlar›, açl›k, susuzluk, ifl-
sizlik ve iç göç olacak.

Kapari, yurdumuzun uygun bölgelerinde, eroz-
yona tabi yerlerde, normal kültür bitkilerinin yetifl-
medi¤i ya da ekonomik gelir elde edilemeyen güne-
ye meyilli arazilerde yetifltirilebilir. Kapari “toprak
kanseri olarak da tan›mlayabilece¤imiz erozyonun
önlenmesinde yeni bir umut.” Baraj havzalar›m›zda
bafl gösteren erozyonla mücadele ederken bize za-
man kazand›racak bir bitki. Kaparinin ekolojik tole-
rans› da yüksek. Deniz seviyesinden 2000 m yük-
seklikte bile görülebilir (Karaman Göktepe beldesi).
Kavurucu yaz s›ca¤› ve güneflin oldu¤u her yerde ye-
tiflebilir. K›fl›n yapraklar›n› döküp toprak alt›nda
saklan›r, yani s›cak da olsa so¤uk da olsa kapari
hep hayatta. K›sacas›  toprak her zaman kontrol al-
t›nda. Çünkü onu saran s›k› bir dostu var. Ama her
canl›n›n hofluna gitmeyen baz› fleyler var; kaparinin
de hofluna gitmeyen fley nem ve bol ya¤›fl; yani k›y›
Karadeniz bölgemiz mecburen  kapariden yoksun
kalmakta.  Kurakl›¤a dayan›kl›l›¤› ve toprak yüzeyi-
ni yay›larak örtmesi gibi özellikleriyle kurak/yar›
kurak step sahalardaki akan gevflek yamaçlarda,
erozyonla mücadelede  büyük baflar› elde edilmifl ve
edilmekte. Ayr›ca rüzgâr erozyonuna aç›k alanlarda
tesis edilen rüzgâr perdelerinde, toprak yüzeyini ör-
ten alt tabaka bitkisi olarak güvenle dikilebilir.

Kapari kendi neslini garantiye almak için öyle
sa¤lam bir tohum zar› gelifltirmifl ki çimlenmesi an-
cak kar›nca, kufl ve toprak mikroorganizmalar›yla
olmakta. Kar›ncayla ço¤almas› ilginç. Çünkü kar›n-
ca, kapari tohumunu k›fll›k yiyecek olarak tafl›rken,
tohumun çevresindeki mantar›ms› zar kar›nca asi-
dince etkileniyor ve çimlenme kendili¤inden gerçek-
lefliyor. Kar›nca tohumu a¤z›ndan düflürünce; iflte o
an topra¤›n s›cakl›¤›n› hisseden tohum  ömür boyu
sürecek olan  topra¤› kucaklamas›na bafll›yor.

Kaparinin kökleri, topra¤›n derinliklerine inerek
ve toprak alt›nda yatay biçimde metrelerce yay›larak
dolgu topra¤› örtebilme özelli¤ine sahip. Kapari,
geç tutuflan bir bitki olmas› nedeniyle orman yan-
g›nlar›nda ormanc›lar›n dostu. En kurak mevsimde,
yaz günleri yeflil kalmas›, toprak yüzeyini örterek ot
vejetasyonunun geliflmesini önlemesi ve rüzgâr
ak›mlar›n› kesmesi nedeniyle yang›na hassas bölge-
lerde de¤erlendirilmekte. Ancak ›fl›k iste¤i de göz
ard› edilemiyor ve bundan dolay› yol kenarlar›nda
ve yang›n emniyet fleritlerinde tercih edilmekte.

Kaparinin bu özelliklerinden dolay›, uzmanlar›n
önerisi, özellikle e¤imli arazilerinizde, dere boyun-
daki tarlalar›n›zda kapari yetifltiricili¤i yapabilece¤i-
miz do¤rultusunda. fiayet e¤imli ya da dere boyla-
r›nda arazileriniz varsa, erozyona u¤ramas› kaç›n›l-
maz. Bu tür arazilerde kapari dikimi gerçeklefltirdi-
¤iniz takdirde hem siz kazanacaks›n›z, hem de ülke-
miz kazanacak. Çünkü erozyon, ulusal bir sorun.
Böylelikle toprak kayb›n›n önüne de geçilebilir. K›-
raç, tar›ma elveriflli olmayan arazileri de¤erlendir-
mek için kapari, ideal bir bitki. Özellikle de güneye
bakan yamaçlarda.

Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri

Kapari
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Biyoloji Bölümü 3.s›n›f  ö¤rencisi
ve Adana muhabirimiz  Nebil Yücel, toprak

kanseri olarak da tan›mlanan erozyonun
önlenmesinde kullan›lan kapari bitkisini

bizlere tan›t›yor.
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1000 Mimar 1000 Okulda”
Projesi kapsam›nda, 163 mi-
mar ve mimarl›k ö¤rencisi ha-
len Ankara’daki 15 farkl›
okulda, 18 s›n›fta, yaklafl›k
650 çocuk ve genç ile mimar-
l›¤a ve kente dair bilgi, biri-
kim ve heyecanlar›n› paylafl-
mak için çal›flmakta.  Her haf-
ta 13 buluflman›n gerçekleflti-
rildi¤i Proje kapsam›nda flim-
diye kadar toplam 54 buluflma
gerçeklefltirildi.

Projede yer alan çocuklar ve gençler proje
kapsam›nda  flimdiye kadar elde ettikleri ürünle-
rini 7 fiubat 2004’te,  DS‹ Salonu’nda gerçekle-
flecek olan Mimarlar Odas› Ankara fiubesi’nin 38.
Ola¤an Genel Kurulu’nda; kentin, mimarl›¤›n, ge-
lece¤in konufluldu¤u ortamda Ankaral› mimarlar-
la paylaflacaklar. Genel Kurul günü ç›karacaklar›
gazeteyle de Ankaral› mimarlarla ve kentlilerle
kente ve mimarl›¤a dair elefltiri, öneri, flikayet ve
projelerini paylaflma olana¤›n› bulacaklar.

Çocuk ve Mimarl›k Çal›flma Grubu program›n›; 
“www.mimarlarodasiankara.org” sitesinden izleyebilirsiniz.
e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
Tel: (312) 417 86 65 Faks:417 18 04 Konur sok. 4/3 K›z›lay Ank.

Ö¤renci Sempozyumu
‹stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühen-

disli¤i Kulübü, 18 fiubat–21 fiubat tarihleri ara-
s›nda, “Avrupa Birli¤i Entegrasyonunda Endüstri-
yel Rekabet Teknikleri” konulu Endüstri Mühen-

disli¤i Ö¤renci Sempozyumu”nun 11.sini gerçek-
lefltiriyor. Sempozyum, üniversite ö¤rencilerini
akademik çal›flmalara özendirmek, haz›rlayacak-
lar› proje ve bildirilerle kariyerlerine katk› sa¤la-
mak, ö¤rencilerle ifl dünyas› aras›nda yeni köprü-
ler kurarak günümüz mühendislik problemlerine
›fl›k tutmak ve hem ulusal hem uluslararas› çapta
bilgi aktar›m› ve paylafl›m›na olanak vermek
amaçlar›n› tafl›yor. 
‹lgilenenler için:  Oya Ar› (Yönetim Kurulu Baflkan›)
Tel: +90 533 650 56 18 e-posta: oya2ari@yahoo.com
Gözde Razluk (EMÖS Genel Koor.) e-posta: razluk@yahoo.com

Kültürel Miras›m›z
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araflt›rma ve

Uygulama Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Araflt›rma ve E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nün katk›-
lar›yla, 4-6 Mart tarihleri aras›nda, Somut Olma-
yan Kültürel Miras›n Müzelenmesi Sempozyu-
mu’nu, Ankara’da düzenliyor. UNESCO’nun
1972’de kabul etti¤i “Kültürel Miras Sözleflmesi”
ile,  insanl›k “somut” kültür miras›n›n korunmas›
yönünde önemli kazan›mlar elde etmiflti. O tarih-
ten bugüne, “somut olmayan” kültürel miras›n da
korunmas›n› sa¤layacak bir sözleflmenin  haz›r-
lanmas› düflüncesi sürekli olarak gündemde kal-
m›fl ve 32. UNESCO Genel Kurulu’nda “Somut Ol-
mayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleflmesi”
kabul edilmiflti. Sözleflmenin  korumaya dair hü-
kümleri aras›nda “müzeleme” önemli bir yer tut-
makta. Gazi Üniversitesi de düzenleyece¤i bu
sempozyumla, somut olmayan kültür de¤erlerinin
nas›l müzelenmesi gerekti¤ini sorunlaflt›rarak, so-
mut olmayan kültürel miras›n müze içinde nas›l
sergilenmesi gerekti¤i konusundaki özgün kültü-
rel animasyon tasar›mlar› ve müzeleme teknikleri
üzerine tart›flma bafllatmay› hedefliyor.

‹lgilenenler için: http://www.gazi.edu.tr/duyurular/d-son/ssempozyum.htm

Moleküler Biyoloji ve
Genetik K›fl Okulu

‹stanbul Üniver-
sitesi Fen Fakültesi
Dekanl›¤›’na ba¤l›
olarak çal›flmalar›n›
sürdüren Genetik
Kulübü, 16-19 fiu-
bat tarihleri aras›n-
da, ‹stanbul Üniver-
sitesi’nde,  1. Ulusal
Moleküler Biyoloji
ve Genetik K›fl Oku-
lu’nu düzenliyor. Toplant›ya Türkiye’deki biyoloji,
eczac›l›k, moleküler biyoloji ve genetik, t›p ve psi-
koloji bölümünde ö¤renim görmekte olan lisans
ve lisansüstü ö¤renciler kat›labilecekler.
‹lgilenenler için: www.iugen.org/tr

Do¤a Bilimleri 
Araflt›rma Merkezi

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Do¤a Bilimleri Arafl-
t›rma Merkezi, yerbilimleri konusunda çok disip-
linli çal›flmalar yapmak; baflta yer kabu¤u yap›s›-
n›n, iç ve d›fl dinami¤inin, denizlerin ve buna ba¤-
l› atmosferik de¤iflimlerin anlafl›lmas›na iliflkin
bulgular› ve sorunlar› jeolojik, jeofizik, jeomorfo-
lojik, jeodezi ve jeoteknik yöntemlerle ortaya koy-
mak, tart›flmak, görüfl bildirmek, çözümler sun-
mak ve elde edilen sonuçlarla evrensel bilime kat-
k›da bulunmak; bu konularda araflt›rma yapacak
yüksek lisans ve doktor ö¤rencilerine katk›da bu-
lunmak amac›yla kuruldu.

‹lgilenenler için: http://www.dogabilimleri.yildiz.edu.tr

Çocuklarla Mimarlar
Bulufluyor

Y›ld›z Teknik Üniversitesi ‹flletme
Klubü, geçti¤imiz y›ldan bu yana Y›l-
d›z Teknik Üniversite’li ö¤renciler
aras›nda bir anket düzenleyerek ede-

biyat, müzik, sinema, yay›nc›l›k gibi
alanlarda y›l›n en baflar›l› kiflilerini ve
kurumlar›n› seçiyor. “Y›l›n Y›ld›zlar›”
olarak adland›r›lan bu etkinlik çerçe-
vesinde geçti¤imiz y›l TÜB‹TAK Bilim
ve Teknik Dergisi, Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi ö¤rencilerinin oylar›yla en
sevilen dergi seçilmifl ve 2002’nin y›l-
d›zlar› aras›ndaki yerini alm›flt›. Ocak

ay›nda ald›¤›m›z yeni bir ödül töreni
davetiyle ö¤rendik ki, ö¤renciler ara-
s›nda yap›lan anketler sonucunda
dergimiz bu y›l da en sevilen dergi
olarak seçilmifl ve 2003 y›l›n›n y›ld›z›
da biz olmufluz. Y›ld›z Teknik Üniver-
sitesi ‹flletme Klubü’ne ve bu etkinlik-
te eme¤i geçen herkese çok teflekkür
ediyoruz. 

Bilim ve Teknik Derginiz, 2003 Y›l›nda da Y›ld›zlar Aras›nda! 
Ödülü Bilim ve Teknik 
ad›na alan arkadafl›m›z 
Ayflenur Topçuo¤lu Akman


