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ﬁekil 2 Foto¤raftaki bu zambak türü
(Lilium citronella), ortadaki diﬂi organ›
çevreleyen alt› erkek organla, erdiﬂi
bitkilerin baﬂka bir örne¤idir.

Çiçekli Bitkilerin

renkli hayat›
Geride b›rakt›¤›m›z bahar aylar›nda çevremizi saran çiçekler, may›s-haziran aylar›n›n tatl› çilesi kavak pamukçuklar› ya da kimilerimize yaﬂam› dar eden bahar nezlesinin en
önemli nedeni polenler asl›nda hep
bitkilerin üreme süreçlerinin birer
ö¤esidir.
Gün içindeki hareketleri gözümüzden kaçan; çünkü al›ﬂ›k oldu¤umuz zaman ölçe¤inin d›ﬂ›nda ve görece s›n›rl› bir mekân içinde yaﬂamlar›n› sürdüren bitkilerin ço¤almak için
buldu¤u yöntemler çok ilginçtir. Yeryüzüne yay›l›ﬂlar›, çeﬂitlilikleri, hayatB‹L‹M ve TEKN‹K 78 Haziran 2008

ta kalmadaki ustal›klar›, onlar›n zannetti¤imizden çok daha geliﬂmiﬂ oldu¤unun kan›t›d›r. Ço¤almak için
bulduklar› yöntemler de hem hayranl›k uyand›r›c› hem de öteki canl›lardan çok daha çeﬂitlidir. Gelin, onlar›n
yaﬂamlar›n›n bu önemli evresini daha
yak›ndan inceleyelim. Ama önce, s›n›fland›rmaya iliﬂkin kuramsal altyap›ya k›sa bir göz atal›m.
Bitkiler dünyas› en baﬂta, tohumsuz (cryptophyta) ve tohumlu (spermatophyta) bitkiler olarak iki bölüme
ayr›l›r. Tohumsuz bitkiler su yosunlar›, karayosunlar›, ci¤erotlar› ve e¤rel-

tiler gibi sporla üreyen, görece ilkel
bir grubu oluﬂturur. Tohumlu bitkilerse, daha çok i¤ne yaprakl› ve
odunsu türlerin oluﬂturdu¤u aç›k tohumlular (gymnospermae) ile ço¤unlu¤unu otsu türlerin oluﬂturdu¤u kapal› tohumlular (angiospermae) olarak iki altbölümde incelenir. ‹ﬂte, bu
ikinci altbölümün baﬂka bir ad› da çiçekli bitkilerdir.
Çiçekli bitkiler de kendi içinde bir
çenekliler (monocotyledonea) ve iki
çenekliler (dicotyledonea) olarak ikiye ayr›l›r. Ama bizim burada üzerinde
duraca¤›m›z ayr›m, üreme organlar›-
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ﬁekil 1 Ateﬂ lalesinde (Gloriosa rothschildiana) ayn› çiçek üzerinden bulunan diﬂi ve erkek organlar
kolayca ay›rt edilebilir.

n›n bitki üzerindeki da¤›l›m›yla ilgili
olacak. Çünkü kimi çiçekli bitki türlerinde, ayn› çiçek üzerinde hem erkek
hem de diﬂi organ bulunur ve bu türlere erdiﬂi (hermafrodit) denir. Öteki
çiçekli bitkilerdeyse erkek ve diﬂi organ, ayr› çiçekler üzerindedir. Ama
burada bir ayr›m daha ortaya ç›kar:
Erkek veya diﬂi organ›n yer ald›¤› çiçekler birbirinden ayr› yerlerde ama
ayn› bitki üzerindeyse bunlara bir evcikli (monoecious), baﬂka bir bitkinin
üzerindeyse iki evcikli (dioecious) denir.
Bu ayr›m› daha iyi anlamak için
örnekler üzerinden gidebiliriz. Ateﬂ
lalesi (Gloriosa superba) (ﬁekil 1), erdiﬂilere güzel bir örnektir. Erkek üreme organ› stamen, filament adl› uzant›yla bunlar›n sonundaki anter adl›
tepecikten oluﬂur. Alt› adet erkek
üreme organ› pistil denen diﬂi üreme
organ›n› çevreler. Ortadaki bu diﬂi
üreme organ› da yumurtal›k (ovaryum), boyuncuk (stilus) ve stigma adl› tepecikten oluﬂur. Birçok türü bulunan zambaklar (ﬁekil 2) da erdiﬂi
bitkilere baﬂka bir örnektir. Ortadaki
diﬂi organ› çevreleyen alt› erkek organ, bu çiçekte de kolayl›kla görülebilir.
Erkek ve diﬂi üreme organl› çiçeklerin ayn› bitki üzerinde ayr› ayr› bulundu¤u bir evciklilere kozalakl› bitkileri, (örne¤in çamgilleri) örnek verebiliriz. Ancak aç›k tohumlu olan bu
bitkiler, erkek ve diﬂi kozalaklar›n ayn› a¤aç üstünde diziliﬂleriyle güzel

bir örnek oluﬂtursalar da çiçeksiz
oluﬂlar›yla konumuzun d›ﬂ›nda kal›yor. Bu nedenle ﬂimdi, ﬁekil 3’teki k›z›la¤aç (Alnus serrulata) türüne bakal›m. Sa¤daki erkek çiçe¤in hemen
sol yan›nda, ergin diﬂi çiçe¤i görebiliriz. ﬁekil 4’te de bir begonya türünün
(Begonia sempervirens) ayn› bitki
üzerinde bulunan diﬂi ve erkek çiçe¤i
ﬁekil 3 K›z›la¤aç
(Alnus serrulata) bitkisinde, ayn› birey üstünde bulunan, solda
diﬂi, sa¤da ise erkek
üreme organ›.

ile onlar›n stigma ve stamenini ay›rt
edebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken baﬂka bir ayr›m da bir evcikli
bitkilerin iki cinse ait çiçeklerini eﬂ
zamanl› ya da birbirini izleyen evrelerde açmas›d›r.
Erkek ve diﬂi çiçeklerin ayr› bireylerde bulundu¤u, yani bir bireyin ya
erkek ya da diﬂi oldu¤u iki evcikli bitkilere sö¤üt ve kavak türleri örnek
verilebilir. ﬁekil 5’teki erkek kavak
çiçe¤inin üretti¤i pamukçuklar (polenler), çevredeki diﬂi kavaklara ulaﬂmak üzere sal›n›r. ﬁekil 6’da ve ﬁekil
7’de yalanc› portakal (Maclura pomifera) a¤ac›n›n erkek ve diﬂi bireylerindeki çiçeklerin farklar›n› görmek
olas›.
Bu kuramsal altyap›dan sonra, çiçekli bitkilerin nas›l üredi¤ine geçebiliriz. Ama ﬂunu da not etmekte yarar
var: Kimi bitkiler burada özetledi¤imiz s›n›fland›rmaya s›¤amayacak kadar ﬂaﬂ›rt›c›d›r! Hem erkek, hem diﬂi,
hem de erdiﬂi yap›lar ayn› bitkide bulunabildi¤i gibi, yaﬂam›n›n de¤iﬂik evrelerinde farkl› cins özellikleri gösteren bitkiler de olabilir.
Bitkilerin üreme hücrelerinin erkekten diﬂiye aktar›lmas› için geliﬂtirdikleri yöntemler de hem çok ﬂaﬂ›rt›c›d›r hem de çok say›dad›r. Yukar›da de¤inildi¤i gibi çiçekli bitkileri bir evcikli, iki evcikli ve ço¤unlukla da erdiﬂi
olmak üzere üç farkl› grupta inceleyebiliriz. ‹lk iki grupta ve erdiﬂilerin büyük bölümünde alogami dedi¤imiz ayn› türün farkl› bireyleri aras›nda gerçekleﬂen çapraz tozlaﬂma söz konusudur. Genetik çeﬂitlili¤i sa¤lamas›yla evrimsel geliﬂimin önemli motorlar›ndan
biri olan alogami, özellikle bir evcikli
ve iki evciklilerde görülür. Bitkilerin
büyük ço¤unlu¤unu oluﬂturan erdiﬂiler de kendi kendileriyle tozlaﬂmalar›n› engelleyecek yöntemler geliﬂtirmiﬂlerdir. Yine de bu¤day gibi baz› çiçek-

ﬁekil 4 Bu begonya türünde (Begonia sempervirens) diﬂi ve erkek çiçekler ayn› bitki üzerinde yer al›rlar.
Sa¤daki erkek çiçe¤in üzerindeki stamen 1 ile, soldaki diﬂi çiçe¤in üzerindeki stigmalar 2 ile gösterilmiﬂtir.
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ﬁekil 5 ‹ki
evcikli
bitkilerden
kava¤a (Populus
canadensis) ait
erkek çiçekler.
ﬁekil 7

ﬁekil 6

ﬁekil 6 ve 7 Baﬂka bir iki evcikli tür olan yalanc› portakal
a¤ac›nda (Maclura pomifera) diﬂi ve erkek çiçekler, ayr›
ayr› a¤açlarda yer al›r.

ﬁekil 8 Farkl› türde çiçekli bitkilere ait polenlerin
mikroskop alt›nda görünümü.

li bitki türleri otogamiyle (öztozlaﬂma)
ürer; ancak bu çok ender görülür.
Çünkü çapraz tozlaﬂma, öztozlaﬂmaya
göre daha üstündür.
Her çiçekli bitki türünün kendine
özgü polenleri vard›r. Hatta bu polenler, ﬂekilleriyle de biriciktirler (ﬁekil
8 ve ﬁekil 9). Üremenin olabilmesi
için stamenlerin ucundaki anterden
sal›nan polenlerin (erkek üreme hücrelerini içeren çiçek tozlar›n›n) karﬂ›
cins çiçekteki stigmaya ulaﬂmas› gerekir ki bunun olmas›na tozlaﬂma denir. Tozlaﬂman›n baﬂar›yla olabilmesi,
döllenmenin ve sonra da tohum ve
meyve geliﬂiminin habercisidir.
Çiçeklerin birço¤unda, yani kapal› tohumlular›n üreme organlar›nda,

stamen ve pistilden baﬂka üçüncü bir
ö¤e daha bulunur. Taç yaprak (petal)
ve çanak yapraklardan (sepal) oluﬂan
bu en d›ﬂtaki periyant adl› yapraks›
bölüm (ﬁekil 10), gerçekte bitkinin
tozlaﬂmas›na yard›mc› olmak üzere,
(örne¤in, böceklerin çiçe¤e konabilmesini sa¤layan iniﬂ pistleri) ço¤u zaman da gösteriﬂ amaçl› geliﬂmiﬂtir.
Bizim de bir çiçekte ilk dikkatimizi
çeken ﬂey, d›ﬂtaki taç yapraklard›r.
Polen taﬂ›y›c›lar›n ilgisini çekebilmek
için çeﬂitli renk ve ﬂekillerde karﬂ›m›za ç›kan taç yapraklar, çiçek tozlar›n›n daha çok rüzgârla taﬂ›nd›¤› türlerde daha küçüktür ya da geliﬂmemiﬂtir (ﬁekil 5’teki erkek kavak çiçe¤inde oldu¤u gibi).
Rüzgârla taﬂ›nmak üzere üretilen
çiçek tozlar›n›n çoklu¤u ve iﬂin bu ﬂekilde ﬂansa b›rak›lmas›, bu üreme
yönteminin verimsiz oldu¤unu akla
getirebilir. Ancak bitkilerin yeryüzüne yay›l›ﬂlar›, çeﬂitlilikleri ve çokluklar›, bu düﬂüncemizin do¤ru olmad›¤›n›n göstergesidir. Öte yandan rüzgârla taﬂ›nan polenlerin burun deliklerimize kaçmas›, baz›lar›m›zda bahar nezlesi denen alerjik hastal›¤a
yol açan önemli etmenlerden biridir.
Çiçekli bitkiler tozlaﬂmak için kendilerine rüzgârdan baﬂka yard›mc›lar
da bulmuﬂtur. Kimi zaman bir kuﬂ,
kimi zaman bir kelebek, kimi zaman
bir ar›, hatta kimi zaman bir memeli
fark›nda olmadan bu tozlaﬂmaya yard›mc› olur. Bitkiler de onlara karﬂ›l›¤›n› çeﬂitli ﬂekillerde verir. Hayvanlar
taraf›ndan tozlaﬂman›n sa¤land›¤› çiçeklerde ço¤unlukla nektar (balözü)
bulunur ve bu ﬂekerli salg›lar, tam da
polen taﬂ›yan kuﬂlar›n ve böceklerin
a¤z›na lay›kt›r. Yarasa gibi baz› memeliler için bile kimi çiçeklerin nektar› reddedilemeyecek kadar tatl›d›r ve
a¤›zlar›na burunlar›na polenleri bulaﬂt›rarak bu nektardan paylar›na düﬂeni al›rlar.
Söz konusu polen taﬂ›y›c›lar, kuﬂlarsa çiçeklerin taç yapraklar›n›n ren-

ﬁekil 9 Her türden polenlerin (çiçek tozu) kendine özgü bir ﬂekli vard›r.
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1

2

ﬁekil 10: 1 ile gösterilen taç yapraklar (petal) ve 2 ile gösterilen çanak yapraklardan (sepal) oluﬂan
periyant, ortadaki stamen ve pistille birlikte erdiﬂi çiçekteki üreme organlar›n› oluﬂturur.

ginin k›rm›z› olmas› hiç ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Çünkü onlarda da insanlar›nkine benzeyen bir renk alg›s› vard›r ve
k›rm›z›n›n çekicili¤ine kap›l›rlar.
Ama böceklerin gözleri renk spektrumunun özellikle mavi bölgesine duyarl›d›r. Bu nedenle böceklerle örne¤in, ar›larla tozlaﬂan çiçeklerin taç
yapraklar›n›n epiderm hücrelerinde,
morötesi ›ﬂ›k alt›nda görülebilen (insan gözünün alg›layamad›¤› ama ar›lar›n görebildi¤i) pigmentler bulunur
(ﬁekil 11). Hatta bu pigmentler, nektara ulaﬂabilmeleri için böceklere k›lavuzluk bile eder.

Çiçekli bitkiler polen taﬂ›y›c›lar›n
ilgisini çekebilmek için nektar üretmekten baﬂka yollar da kullan›r. Koku, bunlardan biridir. ‹nsanlar›n da
baﬂ›n› döndüren bu kokular, kimi böcek türleri için karﬂ› cinsin salg›lad›¤› kokunun kimyasal olarak ayn›d›r!
Öte yandan kuﬂlar yard›m›yla tozlaﬂan çiçeklerin kokusu yoktur, çünkü
kuﬂlar›n koku alg›s›n›n geliﬂmemiﬂ
olmas› bu parfümlerin israf› anlam›na
gelecektir. Baz› çiçekler de berbat kokar! Çünkü onlar kendilerine leﬂ yiyici böcekleri yard›mc› olarak seçmiﬂtir. Kimi çiçekler de taç yapraklar›na

ﬁekil 12 Foto¤raflardaki dört farkl› orkide türünün taç yapraklar›, tozlaﬂmalar›n› sa¤layan böceklerin diﬂilerinin ﬂeklini alm›ﬂt›r.

a
b

c

ﬁekil 11 Normal ve morötesi ›ﬂ›k alt›nda
ayçiçe¤i (Helianthus annuus). Böcekleri bu çiçe¤in
balözü bezlerinin, anterlerin, stigmalar›n bulundu¤u
en koyu renkli orta bölümü kendine çeker.

öyle ﬂekiller vermiﬂlerdir ki erkek böcekler bu çiçekleri diﬂileri zannedip
çiftleﬂmek için onlara yaklaﬂ›r (ﬁekil
12).
Kuﬂlar›n ve memelilerin tüylerine,
böceklerin s›rtlar›na, kar›nlar›na, antenlerine ve bacaklar›na bulaﬂan çiçek tozlar›, birçok tür için ancak baﬂka bir bireyin stigmas›na ulaﬂt›¤›nda
tozlaﬂmaya yol açar. Bitkilerin ﬂaﬂ›rt›c›l›¤› burada bir kez daha göze çarpar: Öztozlaﬂmay› engellemek için çeﬂitli genetik mekanizmalar geliﬂtirmiﬂlerdir. Kimi erdiﬂi çiçeklerde, erkek organ ve diﬂi organ farkl› zamanlarda olgunlaﬂ›r. Sözgelimi anterlerden çiçek tozu sal›n›rken stigma o
dönemde tozlaﬂmaya duyarl› de¤ildir
ya da stigma üzerine bulaﬂan polenlerle tozlaﬂ›rken anterler daha olgunlaﬂmam›ﬂt›r. Kimi çiçeklerse kendi
polenlerini tan›r ve stigmalar›na bulaﬂan kendi polenleriyle tozlaﬂmaz. Bu
ve benzeri mekanizmalar çapraz tozlaﬂmaya olanak verir. Bu da çiçekli
bitkilerin çeﬂitlili¤ine ve yeryüzüne
baﬂar›yla yay›lmalar›na yol açm›ﬂt›r.
Bir yerden baﬂka bir yere hareket olanaklar› s›n›rl› olan bitkilerin rüzgâr›
ya da hayvanlar› tozlaﬂmada kullanmak üzere geliﬂtirdikleri yöntemler
hayranl›k uyand›r›c›d›r.
Muzaffer Özgüleﬂ

d
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Rüzgârla tozlaﬂma: Daha çok otlarda, ayr›ca huﬂ a¤ac›, kavak, akçaa¤aç gibi a¤açlarda
gördü¤ümüz bir yöntemdir. ‹lk foto¤rafta görülen erkek üreme organlar›n›n sonundaki anterlerden sal›nan polenler, esen rüzgârla 2, 3
ve 4. foto¤rafta görüldü¤ü gibi saç›l›r. Rüzgârla sürüklenen bu polenler, anca kendi türlerindeki bir a¤ac›n stigmas›na ulaﬂt›klar›nda (5 ve
6. foto¤raflardaki gibi) onlara yap›ﬂ›r, yani
tozlaﬂ›rlar.
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Öztozlaﬂman›n Engellenmesi 1: Foto¤raflardaki erdiﬂi ›t›r çiçe¤i (Geranium maculatum), kendi kendisiyle tozlaﬂmay› önlemek,
dolay›s›yla genetik çeﬂitlili¤i artt›rabilmek için
ﬂöyle bir yöntem kullan›r: Çiçek açt›¤›nda, ilk
olarak stamenler k›vr›l›p olgunlaﬂ›r ve anterlerinden polen salar. Ortadaki stigma ne zaman
ki bu polenlerin saç›l›m› tamamlan›r, o zaman
olgunlaﬂ›p aç›l›r ve baﬂka bireylerden gelecek
polenleri kabul eder.

Kuﬂlarla Tozlaﬂma: Bu foto¤raflardaki kuﬂlar, çiçeklerin nektarlar›yla beslenirken onlar›n tozlaﬂmas›n› da sa¤lar. Bir çiçe¤in stameninden tüylerine bulaﬂan polenler, baﬂka bir
çiçe¤in stigmas›na taﬂ›n›r. Bu foto¤aflardaki
çiçeklerin her birinin tamam›n›n ya da bir bölümünün k›rm›z› renkte olmas› raslant› de¤ildir. Kuﬂlar›n k›rm›z› renge duyarl›l›¤›, onlar›
tozlaﬂma için kullanan bitkilerin bu renge bürünmelerinin nedenidir.
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Böceklerle Tozlaﬂma: Güney Afrika’da yetiﬂen bu zambak türü, uzun bir tübün dibinde
yer alan nektar›n› ancak ona uzanabilecek bir
a¤z› olanlara sunar. Ama bunu yaparken taç
yapraklar›ndaki beyaz oklarla hedefi göstererek konu¤una yard›mc› da olur. Karﬂ›l›¤›nda
polenlerini, nektar›n en lezzetli son damlas›n›
içmek üzere iyice çiçe¤in içine gömülen böce¤in baﬂ›na sürüverir. Baﬂka bir çiçe¤e yönelen
böcek bu kez üstündeki polenleri yeni çiçe¤in
stigmas›na bulaﬂt›racakt›r.

Öztozlaﬂman›n Engellenmesi 2: Foto¤raflardaki erdiﬂi hint balsam› çiçe¤inin tozlaﬂmas›n› ar›lar sa¤lar. Çiçe¤in içindeki nektar› almak üzere içeriye giren ar›n›n s›rt›na, anterden polenler bulaﬂ›r. Bütün polenler taﬂ›nd›ktan sonra içeriden ç›kan son ar›, stamenin koparak düﬂmesini ve onun alt›ndaki stigman›n
ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Böylece bundan sonra gelecek ar›lar, s›rtlar›nda getirdikleri baﬂka
bireylerin polenlerini stigmaya yap›ﬂt›racakt›r.
Sürecin tamam› düﬂünüldü¤ünde öztozlaﬂman›n yine engellendi¤i aç›kça görülür.

Böceklerle Tozlaﬂma 2: Taklitçilik, çiçeklerin tozlaﬂma için buldu¤u bir baﬂka dâhice
yöntemdir. Foto¤raflarda görülen orkidenin
taç yapraklar›, tozlaﬂmas›n› sa¤layan böceklerin diﬂilerinin ﬂeklini alm›ﬂt›r. Bu çiçekleri diﬂileri san›p onlarla çiftleﬂmek üzere konan böcekler, boﬂa çaba sarf eder. Ancak tam anlam›yla elleri boﬂ dönmezler. Kendi üremeleri
için sonuç alamam›ﬂlard›r belki ama, kafalar›na boynuz gibi yap›ﬂan polenleri baﬂka bir orkidenin diﬂi organ›na taﬂ›rlar. Bu ﬂekilde orkidelerin üremesine yard›mc› olurlar.

Foto¤raflar , "The Private Life of Plants" (BBC, 1995) adl› belgeselden al›nm›ﬂt›r
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