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12. Ulusal Biyoloji Ö¤renci Kongresi’nde sunulan bildirilerin hepsi birbirinden ilginç ve önemli çal›ﬂmalard›. Isparta muhabirimiz Yasemin Öztürk, kongrede sunulan baz› bildirileri özetleyen bir çal›ﬂma haz›rlad›. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü ö¤rencisi Oktay ‹nce’nin, do¤al mayalardan yo¤urt yap›m› ve Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ö¤rencileri Mehmet Kenar ve Mine Y›ld›z’›n kaba eﬂek marulu bitkisinin yaﬂam›n› konu alan çal›ﬂmalar›n› bize aktar›yor.

‹lk Yo¤urt Nas›l
Mayaland›?
Sütten üretti¤imiz besinlerden biri de yo¤urttur. Yo¤urt, süt proteinlerinin fermentasyonla çökelmesi sonucu oluﬂan p›ht›dan ibarettir. Genellikle kaynat›l›p ›l›k hale getirilen süte az miktarda eski yo¤urdun eklenmesiyle yap›l›r. Il›k olan
sütün ortas›na, daha önceden ayr›lm›ﬂ ve suyla
kar›ﬂt›r›larak inceltilmiﬂ bir miktar yo¤urt yavaﬂ
yavaﬂ eklenir. Üzeri kapat›l›r ve so¤umaya al›n›r.
Burada en önemli girdi, sütün yo¤urt haline dönüﬂmesini sa¤layan mayad›r. Ve yo¤urt yap›m›nda bu görevi eski yo¤urt üstlenir. Peki elimizde
yo¤urt mayalamak için eski yo¤urt bulunmuyorsa
ne yapmal›y›z? Ya da ilk yo¤urdun mayas› nedir?
Bu sorular›n yan›tlar› araﬂt›r›ld›¤›nda, göçebe olarak yaﬂayan atalar›m›z›n kar›nca yumurtas›ndan
yo¤urt yapt›¤›na dair bilgiler edinildi. Bunun üzerine ilk yo¤urdun kar›nca yumurtas›ndan m›, kar›nca topra¤›ndan m›, ya da normal topraktan m›
mayaland›¤›n› kan›tlamak için araﬂt›rmalar yap›ld›. Oktay ‹nce de çal›ﬂmas›nda, eski yo¤urt d›ﬂ›ndaki do¤al mayalar›n, sütün yo¤urda dönüﬂmesinde iﬂe yaray›p yaramayaca¤› ve e¤er do¤al mayalardan yo¤urt olursa, ne kalitede olaca¤›n› inceledi. Araﬂt›rmas›nda deneysel olarak süte ev
koﬂullar›nda de¤iﬂik oranlarda standart (ticari)
yo¤urt ve do¤al mayalar (normal toprak, kar›nca
yuvas› ç›k›ﬂ›ndaki toprak ve kar›nca yumurtas›)
ekleyip, elde edilen yo¤urtlar›n ve bunlarla haz›rlanan yo¤urtlar›n baz› fiziksel ve kimyasal özelliklerini beﬂ gün süreyle araﬂt›rd›. ‹nce, araﬂt›rmas›n›n sonuçlar› konusunda ﬂu aç›klamay› yap›yor:
“Do¤al mayalar, içerdikleri çeﬂitli mikroorganizmalar ve baz› kimyasallar›n (formik asit ve türevleri vb.) sütü fermente etme özellikleriyle sütün
yo¤urda dönüﬂmesini sa¤l›yor. Araﬂt›rmam›zda

denenen yo¤urtlar›n her bir neslinin, zamana ba¤l› olarak pH de¤erinde azalma oldu¤u saptand›.
Do¤al mayalarla elde edilen yo¤urtlar›n 2, 3 ve 4.
nesillerinde ölçülen pH de¤erinin, standart yo¤urt
pH’s› ile ayn› düzeylerde oldu¤u saptand›. Yo¤urtlar›n fiziksel görüntüsü bak›m›ndan do¤al maya-

larla elde edilen yo¤urtlar›n 3. ve 4. nesillerinde
hemen hemen hiç serum ayr›lmas› gözlenmezken,
ev yo¤urdunda az da olsa serum ayr›lmas› oldu.
Duyusal test sonucunda yap› bak›m›ndan en iyi
yo¤urt, kar›nca topra¤›yla mayalanan yo¤urt oldu; görünüm olarak kar›nca topra¤› ve kar›nca
yumurtas› olumlu sonuçlar verirken, lezzet olarak
da en iyi yo¤urdu, kar›nca topra¤›yla yap›lan mayalamadan elde ettik. Sonuç olarak, do¤al mayalar kullan›larak yo¤urt mayalama iﬂlemi sa¤land›
ve kar›nca topra¤›yla mayalanan yo¤urt panelistler ve tüketiciler taraf›ndan en iyi yo¤urt seçildi.
E¤er bir gün evinizde yo¤urt yapmak için maya
bulamazsan›z, d›ﬂar› ç›k›p kar›ncan›n oluﬂturdu¤u
toprak tepecikten biraz alman›z yeterli. Unutmayal›m ki bu yo¤urdu yemek için üç gün beklemek
gerekiyor. Çal›ﬂmam›z›n ilerleyen aﬂamalar›nda
elde edilen yo¤urtlar›n mikrobiyolojik analizleri
ve besin kalitesini de araﬂt›raca¤›z.”

Eﬂek Marulunun Tar›msal Savaﬂ›mda Kullan›lmas›
Sonchus oleraceus L. ya da di¤er söylemle
kaba eﬂek marulu bitkisi yaprak su özütünün, fasulye, m›s›r tohumlar›n›n çimlenmesi ve kök
uzunlu¤u üzerine olan allelopatik etkisi nedir?
Bu yazd›klar›m›z eminiz ki ço¤umuz için pek bir
anlam ifade etmedi. Ama konuyu aç›klad›¤›m›zda
oldukça ilginç bulaca¤›n›z› düﬂünüyoruz.
Allelopati terimi ilk kez 1937’de bir bitkinin
di¤er bir bitkiye negatif etkide bulunmas› ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂ; ancak daha sonra bir bitkinin di¤er bir bitkiye yapt›¤› engelleyici ya da uyar›c› etkinin her ikisi de allelopati olarak kabul edilmiﬂ.
Allelopatinin tar›mdaki önemini aç›klamak
için beﬂ farkl› iliﬂkinin çok net bir ﬂekilde irdelenmesi gerekmekte. Bunlar kültür bitkileri–yabanc› otlar, kültür bitkileri-kültür bitkileri, yabanc› otlar-kültür bitkileri, yabanc› otlar-böcekler,
yabanc› otlar-mikroorganizmalar aras›ndaki iliﬂkiler olarak aç›klan›yor.
Yabanc› otlar›n ürünlere zarar vermesi, onlarla mücadele yap›lmas›n› zorunlu k›l›yor. Yabanc›
otlar›n zarar›n› en aza indirmek amac›yla çeﬂitli
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mücadele yöntemleri uygulan›yor. Yabanc› otlarla kimyasal mücadeleye seçenek olan ve onun
kadar etkili bir çözüm yolu bulunamad›¤›ndan
üreticiler, hem uygulamas› kolay hem de sonucu

k›sa sürede ald›klar› için herbisitleri (ot
öldürücülerini) tercih ediyorlar. Ancak son y›llarda toplumun artan çevre bilinci entegre tar›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 seçenek olacak yabanc› ot mücadele yöntemlerine gereksinim duyulmaya baﬂland›. ‹ﬂte bu
yöntemlerden birisi de, çevreye dost bitkilerin allelopatik özelliklerinden yararlanmak. Bu amaçla
kullan›lan bitkilerden biri de eﬂek marulu. Mehmet Kenar ve Mine Y›ld›z, bu bitkinin m›s›r ve fasulye bitkisi tohumlar›na olan allelopatik etkisini
ortaya koydular. Farkl› oranlarda seyreltilmiﬂ
olan eﬂek marulu ekstrakt›n› m›s›r ve fasulye tohumlar›na uyguluyan Kenar ve Y›ld›z, araﬂt›rmalar›yla ilgili ﬂu aç›klamalarda bulundular: “Yap›lan deneme sonucunda kontrol uygulamas›na
oranla farkl› oranlarda seyreltilmiﬂ olan bitki
özütünün fasulye tohum çimlenmesini azalt›c›,
m›s›r tohumlar›n›n çimlenmesini teﬂvik edici etki
gösterdi¤ini saptad›k.”

