
CİNSİYETİN BELİRLENMESİ 
Seksüel olarak çoğalan canlılarda başlıca iki tip seksüel olarak çoğalan canlı tipi 

(Bitki ve Hayvan) bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Monoecious ve Dioeciousdur. 

1-) Monoecious (Bir Evcikli) canlılar. Yunanca Monos = Bir ve oıkos = ev 

kelimelerinden türeyen bu terim her bireyin yumurta ve sperm gibi iki çeşit gamet 

ürettiğini ifade etmektedir. 

2-) Diocecious (iki evcikli) canlılarda ise belli bir bireyin yalnızca sperm veya 

yumurta üretme söz konusudur. Dioik organizmalarda primer cinsiyet 

organlarınca üretilen gametlerin çeşidine göre primer cinsiyet farklılıkları 

görülür. Ayrıca her cinsiyet sekonder cinsiyet karakteristikleri denilen farkları 

gösterir. Böylece sekonder cinsiyet karakteristikleri insanlarda ses, vücut yağı ve 

kılların dağılımı, kas ve iskelet sistemi farklılıkları, Drozofilada abdominal (karın) 

segmentleri sayısı şeklindedir. Canlılarda eşeyin belirlenmesinde ortam 

koşullarının etkili olduğu, fenotopik eşem tayin sistemleri genetik kökebli 

olmadığından burada bahsedilmeyecektir. 

 Genetik açıdan cinsiyetle ilgimiz bir bireyin cinsiyetinin genetik 

belirlenme mekanizmasıdır. Bu konuda kromozomal ve Genetik cinsiyet belirleme 

mekanizması gibi iki belli başlı sistem bulunur. 



Genotipik Eşey Belirleme Sistemleri 

Xx, xo sistemi : 

 Diploid organizmalarda çeşitli dioik türlerde cinsiyetler arasında bazı 

kromozomal farklılıkları bulunmaktadır. İlk kez 1891’de biyolog Henking Benz 

böceklerin spermasının yarısının bir ekstra çekirdek yapısı içerdiğini göstermiştir. 

Araştırıcı buna (x) cisimciği adını vermiştir. Bu yapının önemi uzun süre sonra 

anlaşılmıştır. 1902’de Amerikalı Mc Clung dişi çekirdeği somatik hücrelerinin 24 

kromozom, erkeklerin ise 23 kromozom içerdiğini göstermiştir. Daha sonra 

Wilson ve Stevens çeşitli böceklerde oogenesiz ve spermatogenesis safhalarını 

tesbit ederek (x) cisimciği olarak adlandırılan yapının bir kromozom olduğunu 

görmüştür. Böylece (x) cisimciği (x) kromozomu olarak adlandırılmıştır. Buna 

göre birçok böceklerde cinsiyetler arasında kormozomal farklılıklar vardır.  

Dişiler iki (x) kromozomuna sahip olup (xx) olarak erkekler bir (x) kromozomuna 

sahip olup “xo” olarak (x boş) belirtilirler. Mayoz bölünme sonunda böyle türlerin 

tüm yumurtaları bir (x) kromozomunu taşır. Oysa spermlerin yarısı bir (x) 

kromozomu taşırken yarısı bu kromozomdan hiç taşımaz. 

A-) Cinsiyet Kromozomları İle Cinsiyetin Belirlenmesi 



 XX ve XY Sistemi : 

 1095’de Wilson ve Stevens isimli araştırıcılar diğer bazı böceklerde dişilerin (XX) 

erkeklerin ise (X) yanı sıra (Y) olarak adlandırılan (X) den daha farklı ebatta bir 

kromozoma sahip olduklarını göstermiştir. 

 Buna göre erkekler (XY) yapısında olup mayoz bölünme sonunda spermlerin 

yarısı (X) yarısı (Y) kromozomu içerir. (XY) tipi Angiosperm cinsinden Lychnis gibi bazı 

bitkileride içermek üzere çeşitli memelilerde Drozofila ve birçok hayvan türlerinde 

görülmektedir. Şekil 10.2’de insan kromozomlarının karyotipi gösterilmiştir. Sözü edilen 

sitolojik delillere bakarak (X) ve (Y) kromozomlarının cinsiyetle ilişkisi olduğunu 

söyleyebiliriz. (X) ve (Y) kromozomları cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bir 

canlının karyotipinde cinsiyet kromzomu dışında kalan erkek ve dişide aynı olan 

kromozomlar otozom kromozom olarak adlandırılır. Şimdiye kadar açıklanan (XX-XO) ve 

(XX-XY) tiplerinde tüm yumurtalar (X) kromozomuna sahipken spermeler iki çeşit cinsiyet 

kromozomuna sahiptir. Her tipte de erkekler iki çeşit sper üretildiğinden heterogametik 

cinsiyet dişiler bir çeşit yumurta ürettiğinden Homogametik cinsiyet olarak adlandırılır. 

 ZZ-ZW Sistemi 

 Cinsiyetler arasındaki farkın dişinin heterogametik erkeğin homogametik olması 

şeklinde belirlendiği diğer bir kromozomal cinsiyet farklılığı tipide ZZ-ZW sistemi olarak 

adlandırılır. Bu durumda cinsiyet kromozomları dişilerin heterogametik olduğu sistemle 

karışmaması için Z ve W olarak adlandırılır. Böylece dişiler ZW ve erkekler ZZ yapıdadır. 

Evcil tavukları içermek üzere kanatlılar, kelebekler ve bazı balıklar bu gruba dahildir. 



Basit Yapılı Organizmalarda Eşey Belirleme Sistemi 

D iploid sayıda kromozom içeren gelişmiş canlıların yanı sıra basit yapılı 

eukaryotlarda da eşey kalıtımı araştırılmıştır. 

 Bütün cinsiyetle çoğalan bitkiler gibi bryophytalardan Sphaelocarpos 

(KaraciğerSığılı adı verilen organizma) generasyonlarda ki dönüşümlülükle 

karakterize edilir. Yani bu canlıların hayat dönemlerinde Diploid aseksüel çoğalan 

birey (sporophyt) ve seksüel çoğalan monoploid safa (gametophyte) bulunur. Kısaca 

sporofit bitkilerin hayat devresinde meispoerlar ile çoğalmanın oluştuğu ve çift 

kromozom (genellikle diploid) setine sahip olunulan safhadır. Gametofit ise bitkilerde 

hayat devresinin seksüel olarak gametleri aracılığı ile çoğalmanın olduğu ve genellikle 

indirgenmiş (daha ziyade monoploid yada Haploid) kromozom sayısına sahip olunulan 

safhadır. Sphaerocarpos cinsi karaciğer sığılı için diploid sporophyt’in kromozomal 

unsurlarında 7 eşleşen çifte ilaveten 8 çift biri diğerinden daha büyük olan iki 

kromozom içermektedir. Bu 8.ci çiftin büyük olan üyesi (X) ve küçük olan üyesi (Y) 

olarak adlandırılır. Diploid sporofit generasyonla neticelenen mayoz bölünmede X ve 

Y kromozomları ayrılır. Böylece her mayozdan 4 meiospor üretilir. Bunlardan ikisi X 

kromozomu diğer ikisi Y kromozomu alır. X kromozomu içeren meiosporlar dişi 

gametofik olarak adlandırılır. Bunlar dişiye Y içerenler ise erkeğe dönüşür. Buna göre 

dişiler X erkekler Y’ dir. Aseksüel sporofitler ise XY’dir.  

 Monoploid Organizmalar 



Şekil 10.1. Drozofilada 

Melanogoster A=Erkek, 

B=Dişi 

Kromozomal Cinsiyet Tiplerinin Özeti 

Cinsiyetin arasındaki değişik kromozomal yapılar aşağıda özetlenmiştir. 

Dişi Erkek Örnekler

XX XY Drozofila, insan ve diğer memelilerde
bazı dioik angiosperm bitkiler.

XX XO Çekirge, birçok ortoptera ve hemipteralar

ZW ZZ Kuşlar, kelebekler ve güveler

X Y Spherocarpos (Karaciğer Sığılı)



B-) Cinsiyetin Otozom Kromozomal Sistemler İle Belirlenmesi 

 Yukarıdaki sözü edilen sitolojik cinsiyet farklılıkları acaba otozom 

kromozomlarda cinsiyet belirlenmesinde rol oynamaktamıdırlar sorusunu akla 

getirmektedir. Ayrıca cinsiyetin belirlenmesinde genlerin rolü nedir sorusunu ortaya 

çıkmaktadır. Cinsiyetlerin ayrı ve kesin olduğu bazı türlerde bir bireyin bir kısmının erkek 

bir kısmının dişi niteliklere sahip olduğu bilinmektedir. Şimdi bu sorulara kısmen de olsa 

cevap arayacağız. 

Draozofila 

 X kromozomunu birinci Non disjunction’u (ayrılmama) Drozofila genetiği üzerine 

yapılan çalışmalar kromozom sayısı 2n=8 olan bu hayvanda cinsiyet belirlenmesinin XX-

XY farklılığının öngördüğünden daha basit olduğunu göstermektedir. Drozofila üzerinde 

çok çalışmış olan Bridges isimli araştırıcının elde ettiği bazı bulgulara göre drozofiladaki 

cinsiyet belirlenmesi aşağıdaki gibi olmaktadır. Yabani tipte kırmızı göz rengi için (+) geni 

(X) kromozomu üzerinde taşınır. Resesiv (v) alleli ise parlak kırmızı rengi üretir. Bu geni 

(v) taşıyan homozigot resesiv dişiler ve tüm erkekler (erkeklerde bir X geni vardır.) parlak 

kırmızı göz rengindedir. Parlak kırmızı gözlü dişiler kırmızı gözlü erkekle melezlenirse 

yalnızca kırmızı gözlü kızlar ve parlak kırmızı renkli oğullar oluşur. 

P: [XvXv (dişi)] : [X+Y (erkek)] 

G: Gametler Dişiler Xv ve Erkekler (1/2) X+ ve (1/2) Y 

F1 : (1/2) X+Xv ; (1/2) XvY  

F1 : Kırmızı Dişi : Parlak Kırmızı Erkek 



 Ancak bazı nadir durumlarda bu tip çaprazlamalardan beklenmiyen şekilde 

parlak kırmızı renkli kızlar ile kırmızı gözlü oğullar elde edilir. Bu tip sonuçlar 2000-3000 

döl’de bir görülmektedir. Bridges bu olağan dışı döllerin bir XX dişideki (X) 

kromozomunun oogenesisle ayrılmasındaki aksamadan ve iki(X) kromozomunun aynı 

kutba gitmesinden ileri geldiği belirtmektedir. Bu oldu primer non disjuntion (ayrılmama) 

olarak adlandırılır. Bu olgu sonucunda üç çeşit yumurta üretilir. Yumurtalardan çoğu 

normal tek (X) kromozomu içerirken çok az kısmı ya iki (X) kromozomu yada hiç (X) 

kromozomu içermez. Her bir (X) kromozomunu X+ (yabani tip kırmızı göz rengi için 

dominan gen taşıyıcı) ve Xv (göz rengi için resesiv parlak kırmızı geni taşıyıcı) olarak 

gösterirsek her otozom setinide (A) ile gösterirsek melezleme aşağıdaki şekilde 

gösterilebilir. 

 P: [AA Xv Xv]             X [AA X+Y] 

     Parlak kırmızı dişi Yabani tip kırmızı erkek 

 P:  Gametler Dişi : A Xv (çoğunlukta) + A Xv Xv (nadir) + AO (nadir) 

           Erkek : A X+ + AY 

 

 AAX+Xv  = Kırmızı Dişi (çoğunlukla, normal) 

     F1 : AAX+XvXv = “Metadişi” (süper dişi) (nadir ölü) 

 AAX+O  = Kısır kırmızı Erkek (nadir) 

 AAXvY  = Parlak kırmızı Erkek (çoğunlukla normal) 

 AAXvXvY  = Parlak kırmızı Dişi (nadir) 

 AAOY  = Ölür (nadir) 



Erkek - Dişi (1/3) AXv (1/3) AXvXv (1/3) A0  

(1/2) A X+ (1/6) AAX+Xv (1/6) AAX+XvXv (1/6) AAX+0  

(1/2) AY (1/6) AAXvY (1/6) AAXvXvY (1/6) AAY0  

 AAX+XvXv yapısındaki bireyler Metafamale (meta dişi) olarak 

adlandırılır. Bu bireyler zayıf olup pupa dönemine kadar nadiren yaşar, AAOY 

bireyler ise yumurta döneminde olur. Y kromozomunun mevcudiyetinin tek 

başına erkekliği belirlenmediği anlaşılmaktadır. Çünkü (Y) yi taşıyan bireylerde 

sterildirler. 



Şekil 10.2. Cinsiyet 

farklılığını gösteren insan 

karyotipi A= Dişi, B= Erkek, 

1 ve 22. kromozom çiftlerin 

otozon olup genellikle harf 

grupları ile gösterilir. X ve Y 

ise cinsiyet kromozomu olup 

yapısal olarak X kromozom 

C grubuna Y ise G grubuna 

benzer. 



Sekonder Non-Disjunction (ayrılmama) 
Bridges daha sonra söz konusu primer ayrılmama sonucu oluşan olağan dışı (nadir) parlak 

kırmızı renkli dişileri (AAXvXvY) normal yabani tip kırmızı gözlü erkeklere (AAX+Y) 

melezlenmiştir. Neticedeki aşağıdaki frekansta döller elde edilmiştir. 

 0,46 Kırmızı Dişi 

 0,02 Parlak kırmızı dişi 

 0,02 Kırmızı erkek 

 0,46 Parlak kırmızı erkek 

 0,02 Meta dişi (şüper dişi) ---Ölür  

 0,02 OYY ---Ölür 

 Parlak kırmızı gözlü dişiler ve kırmızı gözlü erkeklerin ortaya çıkması sekonder 

non disjunction (ayrılmama)dan ileri gelmektedir. (XvXvY) dişilerindeki mayoz bölünmede 

bir ölçüde düzensizlik olması beklenir. Çünkü eşlemede bazı problemler oluşacaktır. 

Gerçektende Bridges’in  sonuçları bu tezi doğrulamaktadır. Oogenesiz sürecinde sinapsiz 

ya iki (X) kromozomunun  (XX tipi birleşmeden kalan) Y kromozomu ile karşı karşıya 

gelmesi veya  bir X ile bir Y nin XY tipi diğer serbest kalan X ile karşı karşıya gelmesi 

şeklinde olabilir. Bridges XY birleşmesinin %16, XX birleşmesinin %84 düzeyinde 

oluştuğunu göstermiştir. XY birleşmesinden sonra ayrılan X ve Y sinaptik eşler zıt 

kutuplara dağılır. Birleşmeyen X ise XY sinapsinin her biri XX, Y., X, XY 0,04 frekanstan 4 

çeşit yumurta üreteceği kutuplara gider. (Şekil:10.3) Öte yandan XX birleşmesi iki daha 

önce birleşmiş (X) kromozomunun ayrılması bu bunların zıt kutuplara hareketi ile takip 

edilir. 



 Serbest (Y) herhangi bir kutba gider fakat elde edilen sonuç yalnızca 

herbiri 0,42 frekansında X ve XY şeklinde iki çeşit yumurtadır. Sekonder non-

disjunction sonucunda oluşan 4 çeşit yumurta aşağıdaki frekanslarda oluşur. 

 0,46 XvY + 0,46 Xv + 0,04 XvXv + 0,04 Y 

 Sitolojik olarak normal kırmızı gözlü (X+Y) erkekten gelen sperm ile 

döllenme sonucu 6 fenotipik sınıfa ayrılabilen 8 tip zigot oluşur. 

Frekans Zigot Fenotip

0,23 X+XvY

0,23 X+Xv Kırmızı Dişi

0,02 X+XvXv Meta Dişi Ölür

0,02 X+Y Kırmızı Erkek

0,23 XvYY

0,23 XvY Parlak K ırmızı Erkek

0,02 XvXvY Parlak kırmızı Dişi

0,02 YY Ölür



İlişik X-Sinekleri 

 6 yaşama gücüne sahip 6 genotipin her birinin kromozomal yapısı Bridges tarafından 

gösterilmiştir. Primer non-disjunction (XX) dişiler veya (XY) erkekler de vukubulur. (XX)’de 

non disjunction olduğundan (XX) ve O yumurtaları oluşturur. Eğer non-disjunction erkeklerin 

mayoz bölünmenin ilk safhasında oluşursa (XY) ve O spermleri oluşur. Mayoz bölünme ikinci 

safhasında ise (XX) (YY) ve O spermleri oluşur. Sekonder –nondisjunction ise (XXY) dişilerinde 

oluşur ve (XX) (XY) (X) ve (Y) yumurtaları oluşur. Non-disjunction teriminde belirttiği gibi bu 

kusurlu gametlerin oluşumu yalnızca sinapsisden sonra cinsiyet kromozomlarının 

ayrılmasındaki aksamalardan ileri gelir. Bunlar fiziksel olarak ilişmemiştir. 

 L.V.Morgan Drozofilalarda tüm dişilerinde (X) kromozomu ayrılmamasının 

vukubulduğu bir diğer soy daha keşfetmiştir. Böyle dişiler sitolojik normal olan ve (X) 

kromozomu üzerinde resesiv gen taşıyan erkeklerle birleştirilirse tümü yaşama gücüne sahip 

genotipik olarak babalarına benzer erkekler ve hepsi yaşama gücüne sahip analarına benzer 

dişiler elde edilir. Ayrıca döllerin 1/4'ü meta dişi diğer 1/4'ü ise (AAOY) olup yumurta safhasında 

ölürler. Morgan bu ilişik-X dişilerinde (XX) iki (X) kromozomunun fiziksel olarak ilişik 

bulunduğuna ve yalnızca (AXX) ve (AO) gibi yumurtalar ürettiğini göstermiştir. Morganın bu 

görüşü sitolojik olarak da doğrulanmıştır. 

 Poliploid sineklerde cinsiyet kromozomları (gonozom) ve Otozom Kromozomların 

Oranı ile cinsiyet belirlenmesi sistemi 

 Bridges’in çalışmalarında deneysel olarak üretilmiş triploid (3n) ve tetraploid (4n) 

sineklerde kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar Drozofilada bireyin cinsiyetini belirlemede (X) 

kromozomlarının Otozom kromozomlar setine oranının önemli araç olduğunu göstermiştir. Buna 

göre (Y)’nin cinsiyet belirlemede rolü yoktur. Ancak erkek fertililesini kontrol eder.Bu sonuçlar 

aşağıdaki Tablo 10.1 de özetlenmiştir. 



Tablo 10.1. Bridges’in çalışmaları ile ortaya konulan Drozofilada kromozomal 

cinsiyet belirlemesi sürecinin özeti. 

(X)

Kromozomu

Sayısı

Otozom Kromozom

Seti Sayısı

X/A

oranı

Cinsiyet

3 2 1.50 Meta (süper) dişi =

ya- şama yeteneği

sınırlı

4 3 1.33 Triplo meta süper

dişi

4 4 1.0 Tetraploid dişi

2 2 1.0 Dişi (normal verimli)

3 4 0.75 Tetraploid intersex

2 3 0.67 Triploid intersex

(Erkek-Dişi arası)

1 2 0.50 Erkek (normal

verimli erkek)

1 3 0.33 Triploid meta (süper)

erkek

1 4 0.25 Tetraploid meta

(süper) erkek



 Meta erkek (yada süper erkekler) aynen meta dişiler (süper dişiler) gibi 

extrem haldir. Bu sebeple zayıf steril ve az gelişmiştir ve erken ölürler. 

İntersexlerde kısır olup sekonder eşey arıları erkek dişi arasındadır. (Şekil 10.4) 

Elde edilen sonuçlara bakarak drozofilalarda cinsiyet belirlenme mekanizması 

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

 1-) Cinsiyet (X) kromozom sayısı ile otozom kromozomlar seti arasındaki 

oranla belirlenir. Buna göre tablo 10.1’deki dişilerin X/A oranı 1.0 ve erkeklerin 

0.5’dir. Bu ilişki poliploid sineklerede uygulanabilir. Bu oran 0.5-1 arasında ne 

erkek ne dişi birden büyük ise süper dişi 1’den küçük ise süper erkek olur. 

 2-) Erkekliği belirleyen gen “Per se” otozomlar üzerinde dişilik için gen 

ise (X) kromozomu üzerinde taşınır. 

 3-) (Y) kromozomu erkek cinsiyetin kendisini değilde erkek fertilitesini 

kontrol eder. Çünkü AAXY ve AAXO sineklerinin ikiside sekonder eşey 

karakteristikleri bakımından erkektir. Ancak yalnızca AAXY sperm üretir. 

AAXXY sineklerinde X/A oranı 1 olup dişidir. 

 4-) X/A oranı 1 den büyük 0.5’den küçük olanlar bazı karakteristik şekil 

bozukluğu malformasyon gösterirler. Süper dişi ve süper erkek. 



 5-) X/A oranı 1 den küçük fakat 0.5’den büyük olan bireyler dişi erkek 

arası görünümdedirler. (intersex). Dişilik derecesi X/A oranı 1.0’a yaklaştıkça 

daha büyüktür. Aynı şekilde X/A oranı 0.5’e yakınsa erkeklik derecesi daha 

büyüktür. Diğer çalışmacılar drozofiladaki intersexlere ilişkin gözlemleri daha da 

ileri götürerek (X) ışınları kullanmak suretiyle ekstra (X) kromozomu fregmenti 

bulunan sinekler elde etmişlerdir. Buna göre bir iki ve üçte ikilik (X) kromozomu 

ile 3 set otozom (X/A oranı =2.67/3=0.89)’lu bireyler intersex olmasına rağmen 

sekonder cinsiyet karakteristikleri bakımından ile X kromozomu üç set otozom 

(X/A oranı = 2.33/3=0.78) bulunduranlardan daha dişidir. X/A oranının cinsiyetle 

rol oynadığını sistemin angiosperm yabani ot olab Rumex acetoza, da da benzer 

durumun bulunduğu bildirilmektedir. Bu organizmada dişi homogametik erkek 

heterogametiktir. (Y) kromozomunun eşey tayininde direk rolü yoktur. Erkek 

eşeyi kontrol eden genler otozomlarda yer alır. 



Şekil.10.3. XXY dişi drozofilada sekonder non-disjunction sonucunda %46 XY, %4 XX, 

%4 (Y) yumurtaları üretimi. Eğer yumurta (XX) ise polar cisimcikler XX(1) ve Y (2)’dir. 

Eğer yumurta (Y) ise pollen cisimcikler Y (1) ve XX (2)’dir. 



 Şekil 10.4. Triploid intersex drozofilalar (X/A oranı 0.67) 



Sıcaklık ve İntersexler 
 İntersexlerin sekonder eşey arıları bakımından erkekliğe çok benzerliklerinden dişiliğe 

çok benzerliği kadar değişik varyasyonu bulunur. Bazı (AA)x(XX) intersex çaprazlamalarından 

erkeğe çok yakın tipler bazılarından ise dişiye çok yakın bireyler elde edilmektedir. Çoğu ise orta 

tiptedir. Sıcaklığın kritik faktör olduğu yüksek sıcaklığın balansı (dengeyi) dişiliğe doğru düşük 

sıcaklığın ise erkekliğe doğru değiştirdiği gözlenmiştir. 

Değiştirici Gen (Transforme Gen) 
 Drozofilada cinsiyet belirlenmesini zorlaştıran bir faktörde resesiv 3.cü otozom 

kromozom üzerinde bulunan resesiv “tra” geninin homozigot olduğu zaman normal diploid 

dişiyi (AAXX) steril erkeğe çevirmesidir. XX tra tra sinekleri birçok erkeklik karakterleri 

gösterir. Ancak sterildir. (XY tra tra) genotipi erkekler normal erkekdir. 

Ginandromorfluk  
 Drozofilada cinsiyet belirlenmesi kavramları ginandromorfluk olgusunun nadiren 

ortaya çıkması ile daha da enteresan hale gelmektedir. Ginandromorfluk eşeysel bir 

anormalliktir. Bu bireyler vücudun bir kısmının erkek karakter diğer yarısının dişi karakter 

göstermesi ile karakterize edilir. Bilateral ginandromorflar sol veya sağı erkek diğer tarafı dişi 

kompozisyona sahiptir. Drozofilada vücudun sol ve sağ yarımı zigotun ilk bölünmesinde 

belirlenir. Şte bu ilk mitozda (X) kromozomunun gecikmesi iki yavru hücrenin AAXX ve AAXO 

ile neticelenmesine yol açar. Geç kalan (X) yavru hücre çekirdeğine birleşemediğinde yukarıdaki 

sonuç oluşur. Eski hücreden gelişen vücut kısmı normal dişi daha sonra ise steril erkek olan 

ginandromorfuk mozaik bir çeşittir. Kısaca organizmanın genetik olarak bir kısmının diğer 

kısım hücrelerinden farklı olması olarak tarif edilevilir. 



Cinsiyette Varyasyon 

 Şimdiye kadar drozofilada cinsiyet kalıtımının kesin olmadığını yani 

erkek ve dişi gibi yalnızca iki tipin bulunmadığını inceledik. Gerçektende 

cinsiyette süper erkeklerden süper dişiliğe varan bir varyasyon bulunmaktadır. 

Bir bireyin değişim aralığında nerede bulunduğu (X) kromozomlarının 

otozomlara oranı ile belirlenir. Ayrıca kromozomlarda bulunan bazı genlerde 

cinsiyetlere etkilidir. 

 Buna göre erkeklik için gen otozomlarda dişilik için gen cinsiyet 

kromozomlarında bulunur. Bunun dışında resesiv otozomal bir gen olan “tra” gen 

çiftide bazen diğer cinsiyete ilişkin genotipi belirleyebilir. 

İnsanlarda Cinsiyet 

 Cinsiyet kromozomları bakımından normal insanlarda erkekler (XY) ve 

dişiler (XX) genotipindedir. Doğal olarakta insanlarda drozofila gibi (Y) 

kromozomunun erkek fertililitesi ile ilgili olup olmadığı, benzer bir X/A ilişkisi 

olup olmadığı merak edilmektedir. Çeşitli klinik insan cinsiyet kromozomu 

anomalisi vakalarında bu soruya cevap aranmıştır. Bu bireyin kromozomal içeriği 

yanak içi epitel hücrelerinden kazınan basit bir örneği test ederek anlaşılabilir. 

 İnsanlarda kan notrofil hücreleri, epitel hücreleri, ağız mukozası gibi 

somatik hücrelerde kadınların interfaz çekirdeğinde koyu boyanmış cisimler bar 

cisimciği yada eşey kromotik olarak adlandırılır. 



 Normal dişileri ilk keşfeden Muray Barr’en ismine izafeten bar cisimciği 

adı verilen karakteristik bir yapıya sahiptir. Dişiler bu bakımdan kromatin 

pozitiftir. Normal erkekler bar cisimciğine sahip değildir. Yani cinsiyet kromatin 

negatiftir. Bu konuda dişilerdeki bir (X) kromozomunun genetik olarak inaktif olup 

daha çok boylandığını bununda mikroskopta görülen barr cisimciği olduğu 

belirtilmektedir. Eşey anormallikleri tespitinde bar cismi sayısına bakılır. Bu konu 

ile ilgilenen “Lyon” isimli araştırıcıya göre memelilerde dişilerin iki (X) 

kromozomundan bir tanesi embriyonik gelişimin 16. cı gününden sonra aktivitesini 

kaybederler. Böylece erkekte olduğu gibi eşey kromozomlar ile otozomlar arasında 

denge sağlanır. Lyon hipotezi diye adlandırılan bu varsayıma göre tek (X) 

kromozomun üzerindeki genler etkili olur.  

 Klinefelter Sendromu :  

 500 erkek doğumda 1 oranında bireyin genel adı ile klinefelter sendromu 

diye bilinen anormallikler göstermektedir. Bu şahıslar fenotipik olarak erkek olup 

genital organlar az gelişmiştir. Vücut kılları azdır. Vakaların çoğunda bir derecede 

de göğüs gelişimi ve normalden daha uzun kol ve ayak teyamülü vardır. Zeka düzeyi 

normalin altındadır. Erkek dış görünüşüne sahip olmalarına rağmen bu bireyler 

steril ve cinsiyet kromozom pozitiftirler. 

 Sitolojik incelemeler bunların normal 46 kromozom yerine 47 ye sahip 

olduklarını ve AAXXY yapısında olduğunu göstermiştir. 



Turner Sendromu: 

 Bireylerin fenotipik olarak dişi olmakla beraber çok az gelişmiş 

ovaryumlara sahip olmakla karakterize edilen bu bireyler kısırdır. Bu kusuru 

sergileyen bireylerde boynun kısa yapısı geniş göğüs az gelişmiş göğüsler ve 

genellikle normalin altı zekaya sahiptirler. Bu bireylerin cinsiyet kromotini negatif 

olmaları çift yerine tek (X) kromozoma sahip olduğunu göstermiştir. Lökosit 

kültüründen yapılan idiogramlar bu bireylerin genotipinin AAXO olduğunu 

ortaya koymuştur. 

İnsanda Diğer Cinsiyet Kromozom Anormallikleri  

 Çeşitli araştırmacılar insanda yukarıdaki belli başlı anormalliklerin 

dışında vakalara rastladıklarını bildirmektedirler. Söz gelişi AAXXX gibi bir 

bireyin azalmış zeka ile birlikte seyreden anormal cinsiyete sahip olduğu 

bildirilmektedir. Diğer bazı triploix bireylerin ise normal zekaya sahip ve fertil 

oldukları bazılarının ise kısır oldukları bildirilmektedir. Bu çeşit anormalliklerin 

frekansı düşüktür. Lubs ve Ruddle (1978) tarafından A,B,D’de Yale ve New Haven 

hastanesinde yapılan 4366 doğumlu (1 yılda) kapsayan araştırmada aşağıdaki 

sonuçlar alınmıştır.  



 Bu sayının daha fazla bulunduğu yolunda literatürlerde mevcuttur. Söz gelişi 

Almanya’da 1970’de yapılan bir çalışmada her 1000 erkek doğumda 1-3 kişinin XYY ve 

her 1000 erkek de 2,5’in XXY olduğu belirtilmiştir. Cinsiyet kromozom anomalisi ile 

herhangi bir parenteral karakteristik arasında açık bir ilişki teşkil edilmemiştir. Ancak 

ananın troid düzensizliğine (Hypertyroid veya Hypotyroid) sahip olmasının riski arttığı 

ileri sürülmektedir. Bilinen cinsiyet kromozom anomalileri tablo: 10.2 de özetlenmiştir. 

 XXY Erkeği :  

 Son zamanlarda (XYY) erkeklerin davranışları üzerinde özel ilgi duyulmuştur. 

Bu bireyler genellikle uzun olup diğer normal şahıslara nazaran daha saldırgan oldukları 

ileri sürülmektedir. Tümü olmasa da bazılarının zeka problemi bulunduğu tespit edilmiştir. 

Ancak XYY genotipinde olup ortalama zeka düzeyinde ve çevre ile sosyal uyum gösteren 

bireylerde vardır. Populasyonlarda (XXY) oluşma sıklığı 570 erkek doğumda 1’dir. Çeşitli 

cezaevlerinde ve çeşitli akıl hastanelerinde böyle bireylerin daha sık olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu görüşün fanatik taraftarı böyle genotipli şahısların suç işlemeye meyilli 

olduklarını ileri sürmüşlerdir. 

 Bu konudaki güçlüklerden biride (Y) kromozomu ile morfolojik benzer G-grubu 

otozomları ayırt edilme güçlülüğüdür. 

Tip 1000 Doğumda
Frekans

XYY 0, 69

XXY 0, 92

XXX 0, 69

XO 0, 23



İnsanlarda Cinsiyet Belirlenmesinin Mekanizması 
Tablo: 10.2 en az bir (Y) içeren bireylerin erkek olduğunu göstermektedir. (En 

azından dış görünüş olarak). Buna karşın bir veya daha fazla (X) kromozomu 

içeren bireyler (Y)’nin yokluğu halinde fenotopik olarak dişidir. Ancak bu 

bireyler bazen steril olabilir. 

Adı Kromozom Somatik Krom. Cinsiyet Fertilite
 Yapıs ı Sayısı Fenotipi

Normal Dişi AAXY 46 (Erkek) +

Normal Dişi AAXX 46 (Dişi) +

Klinefelter S. AAXXY 47 (Erkek) -

Turner S. AAXO 45 (Dişi) -

Triplo-X AAXXX 47 (Dişi) ±

Tetra-X AAXXXX 48 (Dişi) Bilinmiyor

Triplo X-Y AAXXXY 48 (Erkek) -

Tetra X-Y AAXXXXY 49 (Erkek) -

Penta -X AAXXXXX 49 (Dişi) Bilinmiyor

XYY AAXYY 47 (Erkek) +

Klinefelter AAXXYY 48 (Erkek) Bilinmiyor

Klinefelter AAXXXYY 49 (Erkek) Bilinmiyor

Tablo: 10.2 İnsanda bilinen cinsiyet kromozom anomalileri 



 Bu sebeple insanda erkeklik için genlerin (Y) kromozomunda da dişilik için 

genlerin ise (X) kromozomunda taşındığı anlaşılmaktadır. Bir (Y) kromozomu çeşitli 

(X)’lerin etkisini gösterir. Hatta (XXXXY) bireyler bile erkek olup sterildir. Buna göre 

insanda cinsiyetin (X) veya (X) kromozomunun mevcudiyetine göre belirlendiği 

anlaşılmaktadır. Otozomların cinsiyete ilişkin rolünü anlamak için ekstra otozom içeren 

bireylerde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu konular kromozomomal aberesyonlar 

bahsinde incelenecektir. Ancak bu çalışmalarda tüm kromozomal setinin çokluğu 

şeklindeki anormallikler değilde herhangi bir otozom kromozomun çokluğu vakaları 

incelenmiştir. İnsanlarda tam yaşayan bir poliploid vakası bulunmamaktadır. İsveç’de genç 

bir erkek de “mosaik” vakası tespit edilmiştir. Bu şahsın bazı dokularının (2n) bazı 

dokularının (3n) olduğu tespit edilmiştir. Fenotipik olarak bu şahıs erkektir. Bu vakada 

47.ci özel bir otozom fazladır. Bu şahsın cinsiyetinin yalnızca (X) ve (Y) ile belirlendiği 

anlaşılmaktadır. Literatürde bazı kendiliğinden düşük vakalarında tam  triploid bireyler 

bildirilmektedir. Bazı vakalarda XXY, XXY ve XYY tam tetraploid; yapı gözlenmiştir. Bu 

durumda insanda ekstra tüm genomun yol açtığı genik balans bozukluğunun letal olduğunu 

gösterir. Elde edilen sonuçları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

1- Otozomlar cinsiyeti belirlemede rol oynamaz  

2- (Y) kromozomu erkekliği belirtir. Bir (Y)’nin varlığı çok sayıda (X)’i bile maskeleyerek  

steril bile olsa erkekliği sağlar. 

3- (X) kromozomu (Y)’nin yokluğu halinde dişiliği belirler. Buna göre insanda cinsiyet  

belirlenmesinin drozofiladan farklı olduğu anlaşılmaktadır. Memelilerin genel olarak 

insanlarda belirtilen cinsiyet tipine sahip oldukları anlaşılmaktadır. 



BİTKİLER 
 Cinsiyet belirlenmesi hakkında Karyophylacea familyasından dioik bir 

bitki olan Lychnıs dioica (Melandrium) bitkisinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu bitki XX-XY sisteminin diğer varyasyonunu gösterdiği için burada belirtmekte 

yarar vardır. Angiospermlerdeki çeşitli bitkiler aseksüel çoğalan diploid sporotif 

generasyona sahiptir. Seksüel çoğalma safhası mikroskopik olup parazitik olduğu 

sporofit dokusu içinde oluşur. Çiçekler iki esansiyel organın (stamen/pistil) her 

ikisini de içerir. Stamenler mikrospor üretir. Bunlarda değişerek erkek gamet 

taşıyan bitki organına dönüşür. Bunlar pollen daneleri olarak bilinir. Pistil’lar 

yumurta taşıyan seksüel bitki organı üretimi yapar. Tam çiçek olarak adlandırılan 

birçok bitki hem stamen hemde bir veya daha fazla pistil içerir. Lychnıs eksik 

çiçeğe sahip olup, ya stamenler yada pistil’e sahiptir. Dioecious (iki evcikli) 

türlerde erkek gamet üreten (staminate) ve dişi gamet üreten pistilate bireyler söz 

konusudur. Doğru bir tabir olmamakla beraber steminate bitkiler erkek bitki 

pistilate birlikte ise dişi çiçekler olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak stemeni 

çiçeğin erkek gamet üreten kısmı pistil’de çiçeğin dişi gamet üreten kısmı olarak 

düşünülebilir. Melandriumda erkekler heterogametik yapıdadır. Correns isimli 

araştırmacının yaptığı araştırmalarda az sayıda polen kullanılaak yapılan 

tozlandırmada oluşan bitkilerin eşit sayıda erkek ve dişi sahip olduğu 

görülmüştür. Ayrıca çok sayıda polen kullanımı ile yapılan çalışmalarda daha çok 

dişi elde edilmiştir.  



 Bu sonuçlar pollenlerin yarısının erkek yarısının dişi eşeyi oluşturacak 

yapı taşıdığını gösterir. Ayrıca dişilikle etkili polenler erkeklikle ilgili polenlere 

nazaran embriyo kesesine daha çabuk ulaşır. Bu durumda çok sayıda polen 

kullanımında dişilerin çoğu embriyoya ulaşır. Erkek polenler embriyoya ulaşana 

kadar döllenmemiş yumurta kalmamıştır. Oysa az polen kullanıldığında erkekler 

yumurtalara ulaşıncaya kadar hala döllenmemiş yumurta kalmış olur. Lychnıs’in 

staminate bitkileri XY, pistilate bitkisi ise (XX)’dir. Normal bir bitkide X/A 

oranının cinsiyetle ilişkisi olmadığı ancak poliploid soylarda ise X/Y oranının 

cinsiyette önemli olduğu gösterilmiştir. X/Y oranı 0.5, 1.0 ve 1.5 olan bitkilerde 

yalnız staminate çiçek bulunur. X/Y oranı 2. veya 3.0 olan bitkilerde çoğunlukla 

erkek çiçek fakat bazen tam çiçek oluşur. 4 otozom kromozom setine, 4X 

kromozomuna ve bir (Y) kromozomuna sahip olan çiçekler tam çiçek olup nadiren 

staminate olabilir. Bu sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.   

 Lychnıs bitkisinde yapılan sitolojik çalışmaların sonuçları şekil (10.9) da 

gösterilmiştir. Cinsiyet kromozomları büyüklük bakımından farklıdır. (Y) 

kromozomu (X)’den büyük, bunlarda otozomlardan büyüktür. Yalnızca (X) 

kromozomunun küçük bir kısmı (Y) kromozomunun küçük bir kısmı ile 

benzerdir. Bu benzerlik mayoz bölünmedeki bireşmiş şekilden anlaşılmaktadır. 

Eğer birinci bölge kaydedilirse (delesyon olursa) çiçekli bitki oluşur. Oysa II 

bölgenin kaydedilmiş olması erkek (pistilate) bitki (oysa AAXY bitkiler staminate, 

AAXY-II bitkiler pistilatedir) oluşur. Üçüncü bölgenin delesyonu ise steril 

staminate bitkiler üretir. 



Tablo:10.3 Lychnıs organizmasında X/Y oranı ve cinsiyet ; Her A onbir otozom 

kromozomluk bir seti, her X ise bir X kromozomunu her (Y) ise bir (Y) 

kromozomunu gösterir. 

Kromozom Yapısı X/Y Oranı Cinsiyet

2 AXYY 0. 5 E

2 AXY 1. 0 E

3 AXY 1.0 E

4 AXY 1.0 E

4 AXXXYY  1.5 E

2 AXXY 2.0 E Nadiren D

3 AXXY 2.0 E Nadiren D

4 AXXY 2.0 E Nadiren D

4 AXXXXYY 2.0 E Nadiren D

3 AXXXY 3.0 E Nadiren D

4 AXXXYY 3.0 E Nadiren D

4 AXXXXY 4.0 D Nadiren E



C- Cinsiyetin Genlerle Belirlenmesi 
Cinsiyetin dioik organizmalarda iki veya daha fazla kromozom üzerinde yer alan 

çeşitli genlerle belirlendiği sanılmaktadır. Bazı örnekler vererek kromozomal cinsiyet 

belirleme mekanizmasını inceleyeceğiz. 

 Asparagus (Kuşkonmaz) : 

 Bu organizmalar cinsiyetin erkekliğin (yani staminate çiçek teşekkülü) 

dominant olduğu bir gen çifti ile belirlendiği anlaşılmaktadır. Asparagus normalde 

dioik bitkidir. Yani bazı bitkiler yalnız erkek (staminate) çiçek diğer bazıları da yalnız 

dişi (pistilate)’dir. Staminate çiçeklerde rudimenter (eseri miktarda) düzeyde pistiller 

oluşur. Pistilade çiçeklerde abortif stamenler görülür. Bu rudimenter organlar 

genellikle fonksiyonel değildir. Steminate çiçeklerde pistlıllalar nadiren fonksiyonel 

olup aşama gücüne sahip tohumlar üretir. Bu türdeki çiçek yapısı bu çeşit tohumlarda 

daha fazla ziyada kendine döllenme (Self-pollination) ile oluşur. Bu işlem genetik 

açıdan (erkek x erkek) melezlemesi demektir. Staninate çiçekte bazen fonksiyonel 

pistillerin bulunmamasının esasları bilinmemektedir. Ancak hem genetik ve hem çevre 

faktörlerinin rol oynadığı sanılmaktadır. Yapılan bir araştırmada bu şekilde olağan 

dışı erkek (staminate) bitkilerden elde edilen fonksiyonel pistillerden 198 tohumu 

çimlendirilmiş ve döllerde 155 staminate 43 pistillate oranı elde edilmiştir. Bu oran 3:1 

‘e yakındır. Bu üçte birlik staminate döllerin normal pistillate bitki ile melezlenince 

yalnız staminate döller elde edilir. Geriye kalan üçte birlik staminateler ise 1:1 

oranında staminate : pistillate bireyler oluşturduğundan heterozigottur. Bu durum 

erkekliğin dişiliğe dominent olduğunun tanıtıdır.  



Şekil 10.5. Lychnis bitkisinde (X) ve (Y) kromozomlarının karşılaştırılması. I. II. 

III. Bölgeler holandrik genler V. Bölge ise cinsiyete bağlı genler taşır. IV. Bölge ise 

eksik biçimde cinsiyete bağlı bölge diye anılır. Lychnis (Y) kromozomunun iki 

cinsiyet kromozomu içinde daha büyük olması bakımından olağan dışı bir 

niteliktedir. 



Şekil 10.6. Lychnis 

Melendionda 4 AXXXY ve 4 

AXXX yapılı bitkilerden 

somatik kromozomların ve 

üreme organların şekli. Bir Y 

kromozomunun bazen tam 

çiçeğe sahip olan erkek çiçekle 

neticelendiğini Y’nin 

yokluğunun ise pistillilite 

yaptığına dikkat ediniz. B X 

kromozomlarının pistilate 

olmayı belirleyici eğilimini 

gösteren bir Lychnis serisinde 

somatik kromozomlar ve üreme 

organları. Burada gösterilen 

bitiler autozom kromozomlar 

bakımından tetraploid fakat X 

kromozomu sayısı bakımından 

farklıdır. X kromozom sayısı 

arttıkça pistillale çiçek oluşma 

eğilimi de artmaktadır.  



Eğer erkeklik (A-) ile dişilikte (aa) ile gösterilirse orijinal erkek x erkek çaprazlaması 

aşağıdaki şekilde gösterilir. 

P  : Aa x Aa 

F1 : [3/4 A-] + [1/4 aa] 

 2. bölümdeki monohibrit katılım esaslarında belirtildiği gibi (A-) yapısındaki 

staminate bitkilerin üçte biri AA ile üçte ikisi Aa dır. Bu genotipler ile normal pistilate (aa) 

bireyle arasındaki melezlemelerden ise bir önceki paragrafta belirtilen sonuçlar elde edilir. 

 Bitkilerde yapılan diğer çalışmalar frodaria’da dişilerin heterogametik olduğunu 

göstermiştir. 

 Bal Arıları 

 İşçi ve kraliçe arıların 32 kromozomlu diploid olduğu bilinmektedir. Erkek arılar 

ise haploid olup 16 kromozomlu döllenmemiş yumurtadan meydana gelirler. Habrobracon 

gibi parazit zar kanatlılar (Hymenoptera)’da dişiliğin farklı kromozom segmentleri 

sayısının heterozigotluğu ile belirlendiği gösterilmiştir. Bu durum multipli allel serisi 

kalıtımına benzer ancak kromozomal segmentlerin her birinin çeşitli genler içermesi söz 

konusudur. Döllenmemiş yumurtanın gelişimi ile oluşan monoploid bireyler heterozigot 

olamadığından erkektir. Habrobraconlarda elverişli miktarda kromozom segmenti sayısı 

homozigot bireylerden diploid erkekler elde edilmiştir. Buna göre habrobraconların 

kromozomlarda biri üzerindeki küçük bir (X) bölgesi (segmentinde) S1 , S2 , S3 ... gibi 

erkeklik dişilik multiple aller serisini barındırmaktadır. Bu allel serisi üyelerinden herhangi 

biri için homozigot bireyler diploid bile olsalar erkek heterozigotlar ise dişi olur. Haploidler 

ise erkektir. 



 Mısır 

 Her mısır bitkisi tipik olarak püskül (erkeklik organı) ve koçan (dişilik 

organı) oluşturur. Şimdiye kadar açıklanan organizmalardan farklı olarak mısır (Zea 

mays) monoik bir bitkidir. Püsküller sitaminate çiçeğinden koçan ise pistillate çiçekten 

oluşur. Bu bitkide cinsiyeti kalıtımı ile ilgili çalışmalar iki genin rol oynadığını 

göstermiştir. 

 Bu bitkide püskül geni olarak (tassel seed = TS) bilinen gen normal tepe 

püskülü oluşmanın bunun resesiv alleli ise (ts) koçanların ucunda püskül yerine 

kulakçık (koçan) oluşumuna yol açar. Bu lokus bakımından homozigot resesiv (tsts) 

birey tamamen dişidir. Bir başka lokusda ise dominant gen normal koçan oluşumu, 

bunun resesiv alleli (Barren Stalk) ise kısır koçan oluşmunu belirler. Bu lokus 

bakımından homozigot birey sadece tepe püskülü içerir. 

 bs bs genotipindeki barren stark (kısır koçan) bitkilerde bitkide koçan 

bulunmaz. Ancak normal tepe püskülleri mevcuttur. Böyle bireyler staminate (erkek) 

dir. (ts) geni (püskül, tohum) ise homozigot olduğundan püskülü pistilate çiçeği (dişi) 

çevirir. Böylece gelişir. Dolayısıyla (ts ts) bireyler pistilate (dişi)’dir. (o) Staminate 

çiçeği (dişi) pistilateyi temsil etmek üzere çeşitli genotip ve fenotipler aşağıda 

gösterilmiştir.  

 (bs bs Ts-)’ye ilaveten (Bs- ts ts) veya (bs ts ts) genotipindeki bitki mısırın 

dioik soyunu oluşturur. Böyle bir soy (bsbs tsts) x (bsbs Tsts) melezlemesinde kolayca 

elde edilebilir. Bu melezlemeden 1:1 oranındaki pistilate staminate açılımı elde edilir. 

Bunun gibi gelişme çeşidi diokizmin evolasyonunda meydana gelmiş olabilir. 



Genotip Fenotip Açıklama

normal monoik (Aynı Tepe püskülü (E)
Bs- Ts bitkide hem erkek hemde Koçanlar (D) var

dişi organlar)

bs bs Ts- Staminate (erkek) Sadece tepe püskülü var
Bs - ts ts Pistilate (Dişi) Hem uçta tepe püskülü yerine

Uçte ve yanda koçanlar koçan hemde yanda koçan var

bs bs ts ts pistilate (D) yalnıç uçta Yalnızca tepe püskülü yerine
koçanlar koçan var



BAKTERİLER 
 Daha önceki bakterilerin aseksüel olarak çoğaldığı sanılıyordu. Ancak 

kalın barsak basillerinden E-koli’nin konjugasyon denilen bir çoğalma biçiminede 

sahip olduğu 1946’dan beri bilinmemektedir. Burada özellikle bakterilerin cinsiyet 

belirlenmesi olgusu incelenecektir. Bakterilerde konjugasyon iki hücrenin 

oluşturulan bir köprü ile yan yana gelip birleşmesi ve hücrelerden birinin diğerini 

kendi tek kromozomunun tümü veya bir kısmı ile donatmasıdır. Konjugasyon alıcı 

hücrenin geçici diploid olması ile sonuçlanır. Eğer vericinin tüm kromozomları 

alıcıya geçirilmişse bu diploidlik tamdır. Aksi takdirde yalnızca bir kısım genler 

için diploidi söz konusudur. Bir sonraki hücre bölünmesinde normal monoploidler 

tekrar oluşur. Verici hücrenin erkeğe alıcı hücresinin de dişiye tekabul ettiği 

düşünülmektedir. Bu düşünce erkeklik episom yada fertilite faktörü denilen (F+) 

sembolü ile gösterilen unsura sahip olma, dişilik ise sahip olmama ile belirlenir. F 

faktörü sitoplazmada yer alan ekstra kromozomal nitelikte olabileceği gibi 

bakteryel kromozoma birleşik de olabilir. Eğer (F) faktörü konjugasyonla 

geçirilirse alıcı hücre dişiden erkeğe dönüşür. 



Chlamydomonas = Tek Hücreli Alg 

 Mikroskobik bir hücreli yeşil alglerden “chlamdomanas” isogametler aracılığı 

ile seksüel olarak çoğalır. Bu tip gametler arasında morfolojik farklılıklar gözlenmez. 

Vejatatif hücreler ve gametler monoploiddir. Tüm bireylerin gametlerinde seçici 

(selective) syngamy (birleşme) bulunur. Yani bireylerin gametler eşit birleşme 

yeteneğinde değildir. Sadece (+)’lar ve (-) bireyler birleşebilir. 

 Çiftleşen soylar erkek ve dişi şeklinde değildir. (+) ve (-) ile gösterilirler. (+) 

soylar yalnızca eski soylarla konjuge olur. Çiftleşme tipinin hücre içindeki genetik 

olduğu bilinen bir fizyolojik farklılıkla ilgisi olduğu anlaşılmaktadır. (+) ve (-) 

sporların gelişmesi ile oluşan hücrelerdeki eşey farklılığı fizyolojiktir. Hardmann ve 

arkadaşları (+) ve (-) gruplarda gamon adı verilen eşey hormonlarına benzer kimyasal 

yapılar gözlenmiştir. Ayrıca bu organizmada eşeyi tayin eden lokusa “Mat” adı verilir. 

Bu lokustaki iki allel (Mat+ ve mat-) cinsiyeti belirler. 

 Buna göre zigot mayoz bölünme sonucunda 4 hücre üretir. Bundan 2’si artı 

ikiside eksi ergine dönüşür. Zigottan mitozla diploid ergin elde etmek mümkün 

olabilmiştir. Tüm bu olağan dışı (2n) bireyler eksi çiftleşme soyu (tipi) dir. Bu sonuç bu 

özelliğin dominant olduğunu gösterir. 

 Diploidleri içeren melezlerden elde edilen döl oranları bu sonucu 

doğrulamaktadır. Böylece cinsiyetin evulasyonunun pek söz konusu olmadığı 

düşünülen basit alglerde cinsiyetin morfolojik farklılıktan ziyade fizyolojik 

farklılıklardan sorumlu bir gen çifti ile kontrol edildiği anlaşılmaktadır. 



Sonuç 
 Cinsiyet bir organizmanın neslini sürdürebilmesi, sürekliliği için önemli 

bir araçtır. Cinsiyet esas olarak genler tarafından kontrol edildiği anlaşılmaktadır. 

Türler arasında bu bakımdan farklar mevcuttur. Bu farklılıklar aşağıdaki 

bakımlardandır. 

 1- Türler arasında cinsiyetle rol oynayan gen sayısı bakımından farklar 

vardır. 

 2- Cinsiyetle ilgili genlerin lokasyonu çeşitli türlerde farklı olabilir. [(X)  

kromozomunda, Y kromozomunda, otozom kromozomunda yada sitoplazmada].  

 3- Bir bireyin syngamy’de aldığı genler o bireyde hangi çeşit gonald (eşey 

bezi) bulunacağını dolayısıyla hangi çeşit gamet üreteceğini belirler. 

 Döllenme esnasında yani hayat siklusunun başındaki cinsiyet belirlenmesi 

mekanizması hayat siklusunun ileri dönemlerindeki cinsiyet farklılaşması yani 

sekonder eşey arılarının oluşumunu belirleyen mekanizmalardan oldukça 

farklıdır. Böceklerde cinsiyet farklılaşmasında rol oynayan faktörler intra sellüler 

(hücre içi), insan ve diğer memeliler ile hormonaldır. Gonald tarafından üretilen 

cinsiyet hormonları vücudun herhangi bir yerindeki iç bezeler endokrin bezeleri) 

karşılıklı etkileşim göstererek sekonder cinsiyet iralarını oluşturur. Bu durum 

hormonal injeksiyonlarla büyük ölçüde etkilenebilir. Bu sebeple her bireyin her 

iki cinsiyet içinde belirli bir potansiyele sahip olduğu ifade edilmektedir. 



Şekil 10.7. Yeşil alg (chamydomonas) hücresinin vejatatif hücresi = flagelelum, 

CW= hücre duvarı, CV= kasılabilir (kontraktil) vakuol, E.Y. göz beneği, 

Ch=kloroplast, N=çekirdek 



Şekil 10.7.a. Yeşil alglerine hayat siklusu 


