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allelokimyasal düflük dozda olumlu, yüksek
dozda olumsuz etki gösterebilir.

BBTTKK:: Bitkilerin bu özellikleri ilk ne za-
man fark edilmifl de tar›mda kullan›lmaya
bafllanm›fl?

‹‹KK::  Bu konuyla ilgili bilgiler milattan ön-
ceki zamanlara kadar gidiyor. Örne¤in, Ati-
nal› Theoprastus baz› bitkilerin di¤erlerini
zehirlediklerinden söz ediyor. Eski Romal›
do¤a bilgini Plinus ise nohut, arpa ve çe-
men otunun m›s›rlara zarar verdi¤ini belirti-
yor. Ancak bunlar gözlemden ibaret bilgiler.
Bu alanda ilk deneysel çal›flman›n ceviz a¤a-
c›nda oldu¤unu söyleyebiliriz. ABD’de kara
ceviz a¤açlar›n›n alt›na ekilen yonca ve do-
mateslerin öldü¤ü görülmüfl. 1925’te bunu
araflt›ran A.B. Massey isimli araflt›r›c›, ceviz
yapraklar›ndan akan ya¤mur sular›n› bir
kapta toplayarak laboratuvarda büyüttü¤ü
domates fidelerine verdi¤inde domateslerin
öldü¤ünü görmüfl. Araflt›rmalar› sonucunda
cevizin yapraklar›ndan bir kimyasal madde-

nin at›ld›¤›n› ve bu etkiyi gösterdi¤ini kefl-
fetmifl. Bu maddeye cevizin Latince ismine
atfen “juglon” ad›n› vermifl. Sonraki y›llar-
da bu maddenin ceviz köklerinde sentezlen-
dikten sonra, hem köklerden, hem de yap-
raklardan d›flar› at›ld›¤› belirlenmifl. Bitkiler
aras›ndaki bu olaya ilk kez 1937’de, Hans
Molisch taraf›ndan “allelopati” ad› verilmifl
ve bu terim benimsenmifl. Yani Molish, alle-
lopatinin isim babas›. 1970’li y›llardan son-
ra da, bu alanda daha kapsaml› araflt›rma-
lar yap›lmaya baflland›. Allelopatinin bir bi-
lim dal› olarak tan›nmas› da bu y›llara rast-
lar. Bu alanda dünyada ilk kitap 1974’te El-
roy Rice taraf›ndan yay›mland›. Sonras›nda
allelopatinin önemi anlafl›ld› ve günümüzde
üzerinde çok çal›fl›lan konulardan biri oldu.

BBTTKK  :: Allelopati hangi tür canl›larda gö-
rülüyor?

‹‹KK::  1990’l› y›llara kadar bitkiler aras›n-
da oldu¤u kabul edilse de daha sonra bitki-
ler üzerinde yaflayan ya da s›k› temas halin-
de olan baz› böcekler ve baz› mikroorganiz-
malar da bu kapsama al›nd›. Dolay›s›yla al-
lelopati as›l olarak bitkiler aras›ndaki bir et-
kileflimse de baz› böcek ve mikrop türleri de
bu araflt›rma alan›nda. Bütün bitki türlerin-
de belli bir allelopatik potansiyel var. Ancak
baz›lar›nda daha güçlü, baz›lar›nda ise za-
y›f. Ceviz, ç›nar, kavak, arpa, turp, bald›ran
otu, tesbih a¤ac› ilk akl›ma gelen allelopa-
tik potansiyeli yüksek bitkiler.

BBTTKK:: Konuyla ilgili çal›flmalar›n›zdan ve
ülkemizde gerçekleflen di¤er çal›flmalardan
söz eder misiniz?

‹‹KK::  Dumlup›nar Üniversitesi’nde bir çal›fl-
ma ekibimiz var. Yukar›da sözünü etti¤im
cevizdeki juglon allelokimyasal›n›n allelopa-

Yabanc› otlarla kimyasal mücadelede, üreticiler için etkili bir çözüm yolu olan, hem
uygulamas› kolay, hem de sonuca k›sa sürede ulafl›labildi¤i için herbisitler (ot öldürü-

cülerini) tercih ediliyor. Ancak son y›llarda toplumda artan çevre bilinci; organik ta-
r›m, sürdürebilir tar›m ve ekolojik tar›m gibi tar›m sistemlerini gündeme getirdi. Dolay›-

s›yla bu tar›m sistemlerinde yer alacak kimyasal mücadeleye alternatif olacak yabanc› ot
mücadele yöntemlerine gereksinim duyulmaya baflland›. Bu alternatif yöntemlerden birisi de,

bitkilerin kendilerinin salg›lad›klar› kimyasallardan yani “allelopatik” özelliklerinden yararlanmak...
Ülkemizde allelopatiyle ilgili yap›lan ve uygulamaya aktar›labilen çal›flmalardan biri de Çukurova’da yap›lan ve pamu-
¤un çok önemli bir yabanc› otu olan kanyafl›n (Sorghum halepense (L.) Pers.) mücadelesinde antep turpunun (Raphanus sativus L.) kullan›la-
bilece¤ini ortaya koyan bir çal›flma (Uygur ve ark.,1991). Bu çal›flma sonucunda Çukurova’daki pamuk üreticilerinin bir k›sm›, pamuktan önce
tarlalar›na antep turpu ekip, bu bitkiyi daha sonra topra¤a kar›flt›rmakta ve böylece tarlalar›nda kanyafl›n ç›k›fl›n› büyük oranda engellemekte-
ler. Bu önemli çal›flmay› gerçeklefltiren biliminsan›m›zsa, çal›flmalar›n› halen Dumlup›nar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’n-
de sürdürmekte olan Prof. Dr. ‹smail Kocaçal›flkan. O, bitkisel silahlarla ilgili pek çok çal›flmaya imza atm›fl bilim adam›m›z. Muhabirimiz Mus-
tafa Çevik de, Dr. Kocaçal›flkan ile yapt›¤› sohbette, bitkilerin bu önemli savunma mekanizmas› konusunda bilgi ald›.

G ü l g û n  A k b a b a

BBTTKK:: Allelopati, bitkiler aras›ndaki kim-
yasal etkileflim olarak tan›mlanabilir mi?

‹‹KK::Evet, bitkinin salg›lad›¤› bu kimyasal-
lar bitkilerin köklerinden ya da yapraklar›n-
dan gelir. Bitki salg›lam›fl olduklar› bu orga-
nik maddeler ya da baflka söylemle allelo-
kimyasallar arac›l›¤›yla komflu bitkileri etki-
ler ki bu olaya alleopati denir.. Allelokimya-
sallar ya köklerden at›l›r ya da yapraklar-
dan. Köklerden at›lanlar do¤rudan toprak-
tan tafl›narak komflu bitkinin köklerinden
içeri girer. Zaten toprakta komflu bitkilerin
kökleri sarmafl dolafl bir durumda iç içedir.
Kökten köke bir maddenin geçifli kolayd›r.
Yapraklardan at›lan maddelerse önce yaprak
yüzeyinde birikir. Sonra ya¤murla y›kanarak
topra¤a geçer ve bu flekilde komflu bitkinin
köklerinden girer. Kurak bölgelerdeki baz›
bitkilerse yapraklar›ndan, uçucu özellikte al-
lelokimyasallar salg›lar. Bunlar hava yoluyla
tafl›narak yak›n bitkilerin yapraklar›ndaki,
aç›l›p kapanma özellikleriyle bitkideki terle-
meyi ve gaz de¤iflimini kontrol eden canl›
yap›lardan yani stomalardan girerek o bitki-
yi etkilerler. Allelopatik etkileme ço¤unlukla
olumsuzdur. Çünkü allelokimyasallar genel-
likle zehirli maddelerdir. Ancak seyrek de ol-
sa olumlu etkisi de görülür. Yani bir allelo-
kimyasal baz› türlere olumsuz etki (büyüme-
sini engelleme, metabolizmas›n› bozma, hat-
ta ölümüne yol açma gibi) gösterirken, baz›
tür bitkiler üzerinde olumlu etki göstererek
onun büyümesini teflvik edebilir. Bazen de
hiçbir etki göstermez ki, buna “nötr etki”
denir. Allelokimyasal›n etkisinin hangi bi-
çimde olaca¤› yaln›zca bitki türüne göre de-
¤il, bu maddenin komflu bitki taraf›ndan ne
miktarda al›nd›¤›na da ba¤l›d›r. Çünkü bir
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tik etkilerini araflt›r›yoruz. ‹lginç olarak bir-
çok bitki üzerinde olumsuz etki gösterirken,
kavun üzerinde olumlu etkisini belirledik. Di-
¤er taraftan juglonun yabanc› ot öldürücü et-
kisini gördük. Özellikle gelincik otu üzerinde
çok etkili. Bu çal›flmalar›m›z çeflitli ulusal ve
uluslar aras› dergilerde yay›mland›. Çal›flma-
lar›m›z devam ediyor. Allelopati konusunda
baz› üniversitelerimizde de çal›flmalar yap›l›-
yor. Ziraat fakültelerinin ilgisi daha fazla.
Çünkü allelopatiden elde edilecek bilimsel
verilerin zirai uygulamalarda kullan›lma ola-
naklar› daha çok. Ülkemizde allelopati ile il-
gili ilk kitap 2001’de taraf›mdan yay›mland›.
2006’da da ikinci bask›s› yap›ld›. Allelopati,
çeflitli üniversitelerde lisans üstü ders olarak
da okutulmakta.

BBTTKK:: Allelopatiyle ilgili yap›lan çal›flma-
lardan yola ç›karak somut olarak ülkemize
ve bilim dünyas›na ne gibi katk›lar sa¤lana-
bilir?

‹‹KK::  Allelopati çal›flmalar›n›n katk›lar›n›
iki yönden ele alabiliriz. Temel bilime olan
katk›s› bak›m›ndan bakt›¤›m›zda do¤adaki
ekolojik dengenin anlafl›lmas›nda katk›s›
var. Çünkü bitkiler aras›ndaki, bitkilerle bö-
cekler ve bitkilerle mikroorganizmalar ara-
s›ndaki kimyasal etkileflim ekolojik denge-
nin bir parças›. Bu iliflkileri ortaya ç›karmak
ekoloji bilimine bir katk› sa¤lamakta. Di¤er
taraftan bitkiler aras›ndaki olumlu ve olum-
suz etkileflimlerin belirlenmesi tar›mda mü-
navebeli ekim, kar›fl›k ekim gibi sistemlerin
tesisinde önemli katk›lar sa¤lar. Çünkü han-
gi bitki türlerinin iyi geçindikleri bilinirse,
bu bitkiler ayn› ortamda pefl pefle ya da bir-
likte ekilerek verim art›fl› sa¤lan›r. Yapay or-
man tesisinde ayn› flekilde hangi a¤açlar›n
birlikte büyüyece¤inin bilinmesi önemli. Bit-

kilerde üretilen allelokimyasallar›n özellikle-
rinin ve etki flekillerinin bilinmesi durumun-
da bunlar herbisit (yabanc› ot öldürücü ilaç),
insektisit (böcek öldürücü ilaç), antibakteri-
yel ve antifungal ilaç olarak kullan›labilirler.
Konunun önemli bir boyutu da günümüzde
çevre kirlili¤inin artm›fl olmas›. Bu art›flta
sentetik olarak üretilmifl ve bilinçsizce y›llar-
d›r kullan›lan tar›msal ilaçlar ve di¤er sente-
tik kimyasallar›n önemli rolü var. Çünkü
sentetik maddeleri do¤adaki enzimler tan›-
mad›¤›ndan biyolojik olarak parçalanma-
makta ve toprakta, suda ve canl› bünyesinde
birikerek uzun y›llar kalmaktalar. Oysa alle-
lokimyasal maddeler do¤al olduklar›ndan bi-
yolojik yaflam süreleri k›sa. Etkilerini göster-
dikten sonra kolayca parçalanarak dönüflü-
me u¤rarlar. Bu nedenle çevre dostudurlar.
Güvenilirlikleri de daha fazla. Dünyadaki bi-

lim adamlar› da bu sorunun fark›na vard›lar
ve ekolojik dengeyi korumak için çareler
aramaktalar. Zaten dünyada do¤all›¤a bir
dönüfl bafllam›fl. Organik tar›m ve alternatif
tedavi yöntemleri gibi çal›flmalar bunun bir
göstergesi. Allelopati çal›flmalar›na olan ilgi-
nin bir nedeni de bu.

BBTTKK:: Bu konuyla ilgili olarak bugüne ka-
dar ülkemizde konferans, panel, sempoz-
yum ya da bir çal›fltay yap›ld› m›?

‹‹KK::  Ülkemizde 13-15 Haziran 2006 tarih-
leri aras›nda TÜB‹TAK, TAGEM ve Türkiye
Herboloji Derne¤i’nin destekleriyle Yalova
Atatürk Bahçe Kültürleri Araflt›rma Enstitü-
sü’nün ev sahipli¤inde uluslar aras› ilk çal›fl-
tay düzenlendi. Çal›fltayda bizim bilim adam-
lar›m›z›n yan› s›ra yurt d›fl›ndan da allelopa-
ti konusunda söz sahibi biliminsanlar› bildi-
riler sundu. 

BBTTKK:: Genel olarak bitkilerde görülen bu
olay›n hayvanlarda da benzerini görmekte-
yiz. Hayvanlardaki bu davran›fllar› allelopati
ile benzeflim kurarak aç›klanabilir mi?

‹‹KK::  Hayvanlar aras›nda, böcekler aras›n-
da hatta mikroorganizmalar aras›nda da
kimyasal etkileflimler var ancak bunlar alle-
lopati kapsam›nda de¤il. Allelopati bitki
merkezli bir araflt›rma sahas›.

BBTTKK:: Bu olay›n temelinde yatan fley ne?
‹‹KK::  Allelopatide etkileflim allelokimyasal-

lar arac›l›¤›yla oldu¤undan bu maddelere
bitkilerin dili diyebiliriz. Bu maddelere önce-
leri bitkilerin lüzumsuz at›k maddeleri gö-
züyle bak›lm›fl; ancak allelopatik araflt›rma-
lar sonucunda bunlar›n gereksiz maddeler
olmay›p, bitkilerin di¤er bitkilere ve canl›la-
ra karfl› hem savunma maddeleri, hem de
bitkiler aras›ndaki komfluluk iliflkilerinin
tanziminde kullan›lan maddeler olduklar› an-
lafl›lm›fl. Her bitki türünün sahip oldu¤u al-
lelopatik potansiyel bir bak›ma o türün kim-
li¤ini ve karakterini ortaya koymakta. Do¤a-
ya bakt›¤›m›zda genellikle belli bitki türleri
hep berber yaflarlar, baz› türlerse hiç bera-
ber bulunmazlar. Yani bitkiler aras›nda da
“arkadafl gruplar› var” dersek fazla abart›
olmaz. Bunun birçok nedenleri var. Ayn› ik-
limden, ayn› toprak özelli¤inden hofllanan
bitkiler beraber yaflarlar. Ancak bu faktörler
de yeterli olmay›p allelopatik olarak uygun-
luk göstermeleri gerekir.
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fienlik Sürüyor:

fiehre Film Geliyor

Ankara Sinema Derne¤i’nin, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›, Kars Belediyesi, Statoil
ve Akman Holding’in katk›lar›yla düzenleye-
ce¤i 13. Avrupa Filmleri Festivali - Gezici
Festival, 2-25 Kas›m aras›nda gerçeklefltiri-
lecek. Yolculu¤una 2 Kas›m’da, Ankara’da
bafllayacak olan festival, 9 - 15 Kas›m’da
Kars’a, 17 - 20 Kas›m’da Samsun’a ve 21 -
25 Kas›m’da Saraybosna’ya u¤rayacak. Fes-
tivalde, kat›l›mc›lar, ödül alan ve övgüye de-
¤er bulunan, uzun metraj, k›sa metraj ve
belgesel film gösterimlerinin yan› s›ra söyle-
fli, panel, konser, atölye ve sergi gibi pek
çok yan etkinli¤e kat›lma flans›n› elde
edecek. Ayr›ca özellikle Kars’ta çeflitli k›sa
ve belgesel filmlerinin çekimi gerçeklefle-
cek. Festivalin tüm konuklar›, Kars Belediye
Baflkan› Naif Alibeyo¤lu’nun konu¤u olarak
Kars’ta a¤›rlanacak. Ayr›ca Kars, birçok
atölye çal›flmas›na, uluslararas› yar›flmaya
ve önemli konuklara ev sa-
hipli¤i yapacak. 

Festivalin uluslara-
ras› yar›flmas› da Kars’ta
yap›lacak. Jürinin de¤er-
lendirmesi sonucu en iyi
film, Kars Belediyesi tara-
f›ndan verilecek 20000 Euro
tutar›ndaki Alt›n Kaz Ödülü'nü; ikinci se-
çilen filmse 5000 Euro tutar›ndaki Gümüfl
Kaz Ödülü'nü almaya hak kazanacak. Ayr›ca
Sinema Yazarlar› Derne¤i Jürisi, S‹YAD
Ödülü'nü verecek. K›sa ‹yidir - Avrupa Pano-
ramas› bölümündeki bir film, Festival izleyi-
cilerinin oylar›yla 1000 Euro de¤erindeki
K›sa Film ‹zleyici Ödülü'nü kazanacak. 

Gezici Festival iki Uluslararas› Gençlik
Organizasyonu’na ev sahipli¤i de yapacak.
NISI MASA Avrupa Gençlik Sinema A¤› ve
Gezici Festival iflbirli¤iyle düzenlenecek et-
kinliklere Avrupa’n›n 19 ülkesinden genç si-
nemac›lar kat›lacak. NISI MASA’n›n 6. kez
düzenledi¤i ve bu y›l temas› “Döngü” olan
Avrupa K›sa Film Senaryo Yar›flmas› jürisi
Kars’ta toplanacak. Seçilen en iyi üç senar-
yoyu filme çekmek için senaristlerine des-
tek olan ve en iyi 10 senaryoyu Ocak
2008’de, Fransa’da düzenlenecek Clermont
- Ferrand K›sa Film Festivali’nde gerçeklefle-
cek “Senaryo Gelifltirme Kursu”na göndere-
cek yar›flman›n jüri baflkanl›¤›n› Türki-
ye’den bir yönetmen üstlenecek.

Buluflma süresince, Bahçeflehir Üniversi-
tesi ‹letiflim Fakültesi Sinema ve Televizyon
bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Tül Akbal,
film tarihi dersi verecek; Serra Y›lmaz oyun-

culuk, Erkan O¤ur ise film müzikleri üzeri-
ne birer söylefli gerçeklefltirecekler. Erkan
O¤ur, ‹smail Hakk› Demircio¤lu, Baba Zula
ve Gevende Müzik Grubu’nun verece¤i kon-
serlerin yan› s›ra; Murat Meriç’le 45’lik ve
Video Klip Partisi de düzenlenecek.

Hollandal› canland›rma yönetmeni Petra
Dolleman geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l

da, Kars'taki ilkokul ö¤rencile-
riyle canland›rma atölyesi yapa-
cak. Çocuklar, kendi çizimleri-
ni kameraya aktararak ilk

filmlerini çekmifl olacak-
lar.
Türkiye’nin çeflitli kent-

lerinden ve Gürcistan’dan
gelen kat›l›mc›lardan oluflan üç ayr› ekip,
Kars’ta k›sa-belgesel film çekimleri yapa-
cak. ‘Belge-seyir’ ad›yla yap›lacak etkinlikte
ortaya ç›kan filmler festivalin kapan›fl töre-
ninde gösterilecek.  

Gezici Festival, Macaristan’dan Mediawa-
ve Uluslararas› Film Festivali iflbirli¤iyle,
Kars’ta Passport Control IV ad›yla uluslara-
ras› film-foto¤raf atölyesi gerçeklefltirecek.
Pek çok film ve foto¤raf›n üretildi¤i daha
önceki çal›flmalar gibi, bu çal›flmalara da k›-
sa filmciler sinopsis ya da senaryolar›yla ka-
t›lacak ve seçilen senaryolar filme çekile-

cek. 
Gezici Festival bu y›l ilk kez, k›sa film yö-

netmenlerine, profesyonel oyuncular ve pro-
fesyonel bir teknik ekiple film çekme olana-
¤› verme amac›yla “Kars Öyküleri K›sa Film
Senaryo Yar›flmas›’ düzenleyecek. 

Türkiye'nin kültürel zenginli¤ine ayna tu-
tarak, "ben kimim?" sorusuna verilen farkl›
yan›tlar› merak, içtenlik, sayg›, karfl›l›kl› bil-
gilenme ve anlay›fl çerçevesinde keflfetmeye
davet eden foto¤raf albümü Ebru adl› kitab›
yay›na haz›rlayan foto¤rafç› Attila Durak ki-
tapla ayn› ad› tafl›yan sergisiyle festivalin
konu¤u olacak. Durak'›n 2001 - 2006 y›lla-
r› aras›nda çekti¤i foto¤raflardan oluflan
'Ebru' adl› sergisi Anadolu Kültür’ün katk›-
lar›yla Gezici Festival s›ras›nda Kars’ta aç›-
lacak. Sanatç› Atilla Durak ve kitab›n yazar-
lar›ndan bir bölümünün kat›laca¤› ‘Ebruli
Sohbetler’ adl› söylefli de Kars Kültür Mer-
kezi’nde gerçeklefltirilecek.  

14 Kas›m: Dünya

Diyabet Günü

1921’de insülini bularak milyonlarca
hastan›n tedavisini sa¤layan Fredrick Ban-
tig'in do¤um y›ldönümü an›s›na, her y›l 14
Kas›m'da kutlanan Dünya Diyabet Günü'nün
amac›, diyabetin nedenleri, belirtileri, teda-
visi ve yapaca¤› organ tahribatlar› aç›s›ndan
halk› ayd›nlatmak. 1991’den beri kutlanan
Dünya Diyabet Günü’ne, dünyan›n 125 ül-
kesinden, Uluslararas› Diyabet Federasyonu
(International Diabetes Federation - IDF)
üyesi 150'yi aflk›n kurulufl kat›l›yor. Bu gün-
de çeflitli etkinliklerle diyabetin yay›lmas›n-
dan duyulan kayg›lar dile getirilmeye çal›fl›-
l›yor. Türkiye Diyabet Tedavi ve E¤itim Vak-
f› da her y›l daha da artan bir çabayla halk›
diyabet konusunda ayd›nlatmak için müca-
dele ediyor ve Dünya Diyabet Günü kutla-
malar› da bu çaban›n bir ürünü olarak gün-
deme gelmeye devam ediyor.
‹lgilenenler için: Uluslararas› Diyabet Federasyonu - International

Diabetes Federation: http://www.idf.org/ 
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