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Hibrit çeflitler, üstün özellikleri nedeniyle sebze ve süs
bitkilerinde tercih ediliyor. F1 hibrit olarak da adland›r›-
lan bu çeflitler, iki ya da daha fazla say›daki homojen
yap›l› malzemenin melezlenmesinden elde edilen to-
humlar›n üretimde kullan›yor. Burada üzerinde durul-
mas› gereken terimler “homojen yap›da bafllang›ç ma-
teryali” ve “melezleme”. 

Neden herhangi iki bitki birbiriyle melezlendi¤inde, ya-
ni birinden al›nan polenler, di¤erinin difli organ›na ak-
tar›ld›¤›nda hibrit çeflit elde edilemiyor? Çünkü bir bitki-

nin hibrit olarak nitelendirilmesi için
veriminin yüksek, baz› hastal›klara ya
da zararl› böceklere dayan›kl›, uy-
gun olmayan çevre koflullar›nda bile
ürün performans›n›n yüksek yap›da
olmas› gerekiyor. Herhangi iki bitki-
nin melez dölü, her ikisinden de ba-
z› özellikleri tafl›r, ama ana ya da ba-
bas›ndan daha üstün özellikler sergi-
leyemez. Oysa genetik yap› bak›m›n-

dan saflaflt›r›lm›fl, art›k kendi içinde aç›l›m olmayan iki
ayr› bitki toplulu¤u (hat) melezlendi¤inde, “melez az-
manl›¤›” ya da “heterozis” ad› verilen, üstün bireylerin
ortaya ç›kmas› durumuyla karfl›lafl›yoruz. ‹lk kez 1800’lü
y›llar›n sonunda bafllayan çal›flmalar, 1940 y›l›nda,
Shull adl› araflt›r›c›n›n m›s›rlarda gözledi¤i sonuçlarla F1
hibrit çeflitlerin temelini oluflturmufl. Araflt›r›c›, m›s›r bit-
kisinde “kendilenmifl”, yani kendi kendine döllenmifl
hatlarda bitki boyu bak›m›ndan azalma oldu¤unu,
ama bu saflaflm›fl bitki hatlar›n›n melezlenmesi sonu-
cunda boyu uzun ve güçlü geliflen bitkiler elde edildi-

Kullan›m› 1980’lerde bafllayan ve art›k önemli yer tutar hale gelmifl bir ta-
r›msal girdi var: “yabanc› tohum” ya da “hibrit tohum”. Art›k az say›da bi-
le olsa, bizim de yüksek teknoloji yard›m›yla yerli hibrit çeflitler elde eden
kurumlar›m›z var. Peki, neden hibrit? Y›llardan beri yetifltirip lezzetine do-
yamad›¤›m›z Ayafl domatesi, Kemer patl›can›, Çarliston biberimize ne ol-
du? Yetifltiriciler neden hibrit çeflitlere yöneldi?
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Hibrit Çeflitler ve
Melezleme

Altta solda hibrit sera kavunu çeflidi, altta
sa¤da Orta Anadolu’da yöresel olarak ye-
tifltirilen, kokusu ve aromas› etkileyici, tuz-
lu koflullara tolerant, ancak kabu¤unun in-
ce olmas› nedeniyle çok çabuk bozulan
yerli bir kavun çeflidimiz

Solda hibrit domates salk›m›, sa¤da ise lez-
zeti ve kokusu daha üstün olmas›na karfl›-
l›k flekil ve di¤er kalite özellikleri bak›m›n-
dan geri planda kalan yöresel bir domates
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¤ini ortaya koymufl. Bu durumda, genetik yap›s› uzun
y›llar yap›lan kendilemelerle saflaflt›r›lan iki ayr› bitki hat-
t› melezlendi¤inde, elde edilecek döller her iki ebe-
veynden de üstün baz› özelliklere sahip olabilecek. ‹flte
bunlar hibrit çeflitler. Verim bak›m›ndan üstün, nakliye
koflullar›na dayan›kl›, düflük sera s›cakl›klar›nda yetifltiri-
lebilen hibrit domates çeflitlerinin, daha az lezzetli ol-
mas›na karfl›n ekonomik aç›dan tercih edilir olmas›n›n
as›l nedeni bu. Ayafl ya da Diyarbak›r’›n Lice ilçesinde
yetifltirilen ince kabuklu, nefis kokulu ve tada sahip, an-

cak nakliyeye ve uzun süre saklamaya dayan›kl› olma-
yan, düflük verimli ve olumsuz çevre koflullar›yla hasta-
l›klardan çok çabuk etkilenen domateslerimizin piyasa-
da daha az yer almas›n›n nedeni de bu. 

Hibrit çeflitlerin elde edilmesi, oldukça uzun zaman, ay-
r›ca emek ve bilgi gerektiren, hatta teknolojinin de dev-
reye girmesini zorunlu k›lan bir “yeni ürün gelifltirme”
süreci. Öncelikle domates, biber, patl›can gibi sebzeler-
de 5-6 kuflak; kabak, kavun, karpuz gibi yabanc› dölle-
nen bitkilerde 8-10 kuflak boyunca yap›lan kendileme-
ler sayesinde elde edilen saflaflm›fl homojen anne-baba
adaylar›, baz› test yöntemleriyle karfl› karfl›ya getirilip en
uygun kombinasyon belirleniyor. Ebeveyn olarak belir-
lenen saflaflm›fl hatlar kullan›larak melezleme ifllemi ya-
p›l›yor ve F1 döl kademesinde tohumlar elde ediliyor.
Çiftçi taraf›ndan kullan›lan bu tohumlar sayesinde üs-
tün verimli, dayan›kl› bitkiler yetifltiriliyor. 

Hibrit çeflitler yetifltiricilikte yaln›zca bir kez kullan›l›r.
E¤er bunlardan tohum al›n›p ertesi y›l yeniden yetifltiri-
cilik yap›l›rsa, verim, kalite ve geliflme durumunun geri-
ledi¤i, bitkiler aras›nda farkl›l›klar ortaya ç›kt›¤› görülür.
‹flte burada Mendel’in kal›t›m yasas› devreye girer. Or-
taya ç›kan durum, genetik aç›l›md›r. Melez bitkilerden
al›nan tohumlar›n oluflturdu¤u bireylerin her biri farkl›
genetik özellik gösteren, çeflitlili¤i bulunan yeni bir gen
havuzu oluflturur. Art›k o bitkiler bizim hibrit çeflitlerimiz
de¤ildir. En iyi kombinasyonu veren ana ve baba hat-

lar, yaln›zca bunlar› gelifltiren kifli ya da firmalar taraf›n-
dan bilinir. En iyi kombinasyonu verecek ana ve baba
bitkilerin ortaya konmas› oldukça güç oldu¤undan, üs-
tün verimli yabanc› kaynakl› hibrit çeflitlerin tohumlar›
yurtd›fl›ndan sat›n al›n›yor. Ancak yabanc› kökenli hib-
ritlerin kullan›lmas›n›n sak›ncalar› var. Bunlar›n bafl›nda
da, yerli çeflitlerimizin ve yöresel gen kaynaklar›m›z›n gi-
derek kaybolmas›na yol açmas› geliyor. Anadolu, laha-
na, karnabahar, p›rasa, kavun gibi sebzelerin anavata-

n›; dolay›s›yla bu sebzelerin, pek çok farkl› genleri içe-
ren çeflitlerine sahip. Ayr›ca ülkemizin iklim ve toprak
bak›m›ndan çok farkl› özellikleri bünyesinde bar›nd›r-
mas›, anavatan› olmad›¤› halde domates, biber ve pat-
l›can gibi türlerde de farkl› özelliklere sahip yöresel çe-
flitlerin ortaya ç›kmas›na neden olmufl. Tek tip yabanc›
hibritlerin daha verimli olmalar› nedeniyle ye¤lenmele-
ri, bu genifl farkl›l›¤›n ve de¤erli genetik zenginli¤in kay-
bolmas›na yol açabilir. Yerli bitkilerin kullan›lmas›yla ge-
lifltirilecek yeni üstün nitelikli hibrit çeflitlerin elde edil-
mesi bu nedenle büyük önem tafl›yor. Böylece Çengel-
köy h›yar›, Sak›z kaba¤›, dilimli ve nefis tada sahip yerli
domateslerimizden, daha verimli yeni çeflitler elde ede-
bilmek mümkün olacak; üstelik özelliklerinden ödün
vermeden. 
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Erselik çiçekli bitkilerde, öncelikle henüz açmam›fl, ama ertesi
gün açacak olgunlu¤a gelmifl çiçek tomurcuklar›n›n içinden
erkek organlar›n uzaklaflt›r›lmas› gerekir. Bu ifllemi yapmazsak
çiçek kendine ait erkek organlardan gelen polenlerle tozlan›p
melezleme yapmam›za engel olur. 

Bir erselik çiçe¤in anatomisi

Emaskülasyon ya da uzaklaflt›rma ifllemi

taç yapra¤›
difli organ

erkek organ
çanak
yaprak



Islah, bafltan sona bütün aflamalar› kapsayan ve yeni
bir çeflidin elde edilmesiyle sona eren bir program.
Uzun y›llar sürmesi ve yo¤un iflgücüne, bilgi ve gözle-
me gereksinim göstermesi nedeniyle bizim tek bafl›m›-
za yapabilece¤imiz bir uygulama alan› de¤il. Son y›llar-
da ›slah süresini k›saltacak baz› biyoteknolojik yöntem-
ler kullan›lmakta olsa da, bu teknolojiyi de kendi koflul-
lar›m›zda kullanmam›z olanaks›z. Peki, biz hibrit gücü-
ne sahip olmasa da, ana ve baban›n özelliklerine sahip
bir kar›fl›m olan melez bitkiler elde edemez miyiz? Elbet-
te elde edebiliriz. Haydi gelin, birlikte melezleme tekni-
¤ini kullanarak yeni ve farkl› bireyler elde edelim. 

Melezleme Yaparak 
Biber ve Kabak Elde Ediyoruz
Melezleme, ana olarak seçilen çeflide ait bitkilerin diflicik
tepelerinin, baba çeflide ait polenlerle tozlanmas›yla
gerçeklefltirilir. Do¤ada bu ifli yapanlar özellikle ar›lar ve
di¤er böcekler. Elbette rüzgâr›n da polenleri bir bitki-
den di¤erine tafl›d›¤›n› unutmamak gerekir. Ama biz
ana ve baba bitkiyi belirledikten sonra, kontrollü olarak
melezleme yapmak istiyoruz. Seçti¤imiz bitkilerden biri
biber olsun, di¤eri de kabak. Neden mi bunlar› seçtik?
Çünkü biberde bir çiçe¤in üzerinde hem erkek, hem
de difli organ bulunuyor (buna “erselik çiçek” ad› verili-
yor). Kabaktaysa, bir bitkinin üzerinde difli ve erkek çi-
çekler ayr› ayr› yerlerde yer al›yor. Yani bu iki bitkide
melezleme tekni¤i birbirinden biraz farkl›. 

Önce biber... ‹lk olarak ebeveyn olarak kullanaca¤›m›z
bitkileri, derinli¤i yaklafl›k 30 cm olan saks›larda ya da
bahçemizde yetifltirmemiz gerekiyor. Ana olarak dol-
mal›k biber, örne¤in Kandil çeflidi kullanal›m, baba ola-
rak da sivri ve ac› bir biber seçelim; Il›ca 256 çeflidi ola-
bilir. Bu iki biberin kar›fl›m› nas›l olacak dersiniz? Ac› m›,
rengi koyu yeflil mi yoksa sar›ms› yeflil mi? fiekli nas›l ola-

cak peki? Dolmal›k biber gibi mi, yoksa sivri mi? Belki de
her ikisinin kar›fl›m› konik flekilli ya da Çarliston biber
fleklinde olacak meyveleri. Bunu görmek için melezle-
me yapmam›z gerekiyor. Mart ay› bafl›nda sera ya da
›s›t›lan bir ortamda kasalar içine doldurulmufl toprak ve
gübre kar›fl›m›na ekti¤imiz tohumlardan geliflen fidele-
ri, yaklafl›k may›s bafl›nda ya balkondaki saks›lar›m›za ya
da bahçemizde haz›rlad›¤›m›z yetifltirme yerlerine akta-
rabiliriz. Haziran ay› içinde de, çiçeklenip meyve tuta-
cak olgunlu¤a gelen bitkilerimizi melezlemeye bafllaya-
biliriz. Bunun için ince uçlu bir pens, alkol bulunan kü-
çük bir ilaç fliflesi, yap›flt›r›c› bant ve bir de kartondan
haz›rlanm›fl ve ucuna ip ba¤lanm›fl küçük etiketlere ge-
reksinimimiz olacak. 

Erselik çiçekli bitkilerde, öncelikle henüz açmam›fl, ama
ertesi gün açacak olgunlu¤a gelmifl çiçek tomurcukla-
r›n›n içinden erkek organlar›n, yani anterlerin uzaklaflt›-
r›lmas› gerekiyor. E¤er bunlar› uzaklaflt›rmazsak, çiçe¤i-
miz kendine ait erkek organlardan gelen polenlerle toz-
lanabilir. Bu da yine ayn› çeflidin devam›n› sa¤layacak
kendilenme ifllemine neden olur. O zaman, önce he-
nüz açmam›fl bir tomurcuk bulup pensimizle taç yap-
raklar› aralayal›m ve erkek organlar› tek tek koparal›m.
Bunun ard›ndan pensimizi alkol bulunan flifleye dald›-
r›p ç›karal›m ve kurumas›n› bekleyelim. Bu ifllemi yapa-
rak olas› bir polen kar›flmas› riskini ortadan kald›rm›fl
oluyoruz. fiimdi s›ra geldi baba çeflitten polenlerin al›n-
mas›na. Açmak üzere olan bir çiçek tomurcu¤unu ko-
par›p taç yapraklar›n› açal›m, çiçe¤in içinden bir anter
koparal›m. Pensin ince ucunu anterin içine, d›fl yan yü-
zeyleri boyunca sokarak polenlerin pensin ucuna gel-
mesini sa¤layal›m. Uçtaki polen kümesini, önceden yal-
n›zca difli organ›n› b›rakt›¤›m›z ana çeflidin çiçe¤ine ge-
tirip, stigma denen difli organ›n tepesine yerlefltirelim.
‹flte ar›lar›n yapt›¤› ifli flimdi biz yapt›k. Peki, biz bu toz-
lama iflini yapt›ktan sonra, ya bir ar› baflka bir çiçekten
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Açm›fl durumda bir biber çiçe¤i ve yan›nda melezleme amac›yla
kullanabilece¤imiz aflamada olgunlaflm›fl ama henüz aç›lmam›fl
bir biber tomurcu¤u

Biber çiçe¤inin böçekler yard›m›yla tozlanmas›



ald›¤› polenleri bizim çiçe¤imize getirirse? Baflka polen-
lerin çiçe¤imize gelmemesi için tozlama iflleminin ard›n-
dan, taç yapraklar›n›n üzerini, uç k›sm›ndan yap›flt›r›c›
bantla kapatal›m. Etiketlerden birine ana ve baban›n
isimlerini yaz›p, bir de tarih atal›m. Dolmal›k x Ac› sivri,
12.06.2008 gibi. Art›k meyve tutumunun olmas›n› ve
tohumlar›n olgunlaflmas›n› bekleyece¤iz. 

Gelelim kaba¤a! Ana ve baba olarak belirledi¤imiz iki
bitki olsun, örne¤in bir bitki aç›k yeflil ve uzun flekilli

meyvelere sahip; di¤eriyse külleme hastal›¤›na daya-
n›kl›, koyu yeflil renkli ve yuvarlak meyveli. Öyle yeni bi-
reyler istiyoruz ki, rengi koyu, küllemeye dayan›kl›, ama
meyve flekli uzun olsun. 
Kabaklar›m›z› da t›pk› biberler gibi yetifltirdikten sonra çi-
çeklenme aflamas›na geçelim. Kabakta, uzay›p yerde
sürünerek giden dallar›n üzerinde iki tip çiçek görülür.
Bunlardan birinin dip k›sm›nda çok minik bir meyvecik
bulunur ki, bunlar difli çiçeklerdir. Erkek olansa, ince bir
çiçek sap›n›n ucunda sade yap›l› bir çiçektir ve içinde
bol polen bulunduran iri bir antere sahiptir. Burada ge-
reksinim duyaca¤›m›z malzemeler yaln›zca parflomen
kâ¤›d›ndan yap›lm›fl 10 x 15 cm boyutlar›nda dikdört-
gen kesekâ¤›tlar›, atafl, saç tokas› ve etiketler. Melezle-
me yapmadan bir gün önce, akflamüstü, ana çeflide ait
bitkinin üzerinde ertesi gün açmak üzere olan henüz
kapal›, ama taç yapraklar› pembeleflmifl bir çiçek bulup
bunu kesekâ¤›d›yla kapatmal›y›z. Yoksa ar›lar bizden
önce çiçe¤imizi ziyaret edip tozlama ifllemini bitirebilir.
Baba çeflitte de bir adet henüz açmam›fl, ama yeterin-
ce olgunlaflm›fl bir erkek çiçek bulup kapatt›k m›, ertesi
gün için haz›r›z demektir. Ertesi sabah önce baba bitki-
den kese içine al›p yal›tt›¤›m›z erkek çiçe¤i koparal›m,
sonra taç yapra¤›n›, yani sar›-turuncu renkli k›sm›n› çe-
virerek uzaklaflt›ral›m. Böylece çiçek sap›n›n ucunda an-
ter ve üzerinde binlerce polen kal›r. fiimdi ana çeflitteki
difli çiçe¤imizin üzerindeki keseyi ç›karal›m. Difli çiçe¤i-
miz de açm›fl, tam ortas›nda stigma p›r›l p›r›l parl›yor.
Hemen polenleri tafl›yan anteri diflicik tepesine iyice sü-
relim, polenlerin diflicik tepesine yap›flt›¤›n› gözümüzle
de kolayl›kla görebiliriz, çünkü kabak polenleri oldukça
iridir. S›ra geldi istenmeyen ziyaretçilerin engellenmesi-
ne. Bunun için saç tokalar› iflimize yarayacak. Difli çiçe-
¤imizin taç yapraklar›n› elimizle kapat›p en ucuna toka-
y› tak›nca, art›k içine ne ar› girebilir, ne de rüzgâr... Son
olarak etiketleme yapaca¤›z. Çiçe¤imizin gövdeye ba¤-
land›¤› k›sm›na etiketini takal›m ve melezleme iflini ta-
mamlayal›m. Art›k bekleyece¤iz. Meyve tutacak, içinde-
ki melez tohumlar›m›z geliflecek ve hasat zaman› gele-
cek. Biberde meyveler k›zar›p olgunlaflt›¤›nda, kabakta
da yine meyveler irileflip, yeflil renkleri aç›lmaya bafllay›p
sar›ms› krem rengine döndü¤ünde meyvelerimizi hasat
edebiliriz. Meyvelerin içinden ç›kar›lan tohumlar bir
sonraki yetifltirme döneminde size yepyeni bir kar›fl›m
sunacak. ‹flte bunlar sizin yapt›¤›n›z melezler! E¤er bafl-
lang›çta saf bitki hatlar› kullanabilseydik, elde etti¤iniz
tohumlar hibrit çeflit olacakt›.

Prof. Dr. fiebnem Ellialt›o¤lu
AÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
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Difli kabak çiçe¤i 

Bir gün sonra açacak olgunlu¤a gelmifl, kese ile kapat›la-
cak durumdaki difli ve erkek kabak çiçekleri (efley organ-
lar›n›n görülebilmesi için taç yapraklar uzaklaflt›r›lm›flt›r)

Erkek kabak
çiçe¤i

Difli kabak çiçe¤inin yapay olarak
tozlanmas›

Pensin ince ucunu anterin içine d›fl
yan yüzeyler boyunca sokup

polenleri toplayal›m


