
 GENETİK ŞİFRE 
Şimdiye kadarki bölümlerde verilen bilgiler ile aşağıdaki kavramları ortaya konmuştur. 

 1) Bazı virüsler hariç olmak üzere tüm canlıların genetik materyali DNA’dır. Bazı 

virüslerde ise genetik materyal RNA’dır. 

 2) DNA canlının DNA kalıbından mRNA transkrıpsıyonu (kopyalama) aracılığı ile 

ortaya çıkan fenotipik açıklamasından sorumludur. 

 3) tRNA üzerindeki özel nükleotid diziliş sırası ile tRNA’daki bütünler baz grubu 

ile karşılıklı etkileşimi suretiyle mRNA’nın baz diziliş sırası rıbozom yüzeylerinde 

polipeptitlere çevrilir. Fenil alanın metabolizması, Tay-Sachs sındromu ve Neurospora 

soylarında besin maddeleri sentezleme eksikliği üzerine yapılan çalışmalar belli 

biyokimyasal reaksiyonların oluşumunun belli bazı enzimlerin varlığına dolayısıyla belli bir 

genetik lokusun faaliyetine bağlı olduğunu göstermiştir. Bu kavram bir gen bir enzim 

teorisi adıyla bilinir. Bu olgu araştırıcıları genlerin enzim (yani protein) sentezindeki 

rollerini ortaya koymaya yöneltmiştir. insanlar da çeşitli hemoglobin (Hb) varyantlarının 

keşfi genlerin proteindeki amino asit cinsleri ve diziliş sırasını belirlemek suretiyle etki 

ettiğini göstermiştir. Diğer bir deyişle genler proteinlerin üretilip üretilmemesinde bir açma 

kapama anahtarı gibi değilde onların yapısını belirlemek suretiyle etkili olmaktadır. Bu 

sonuç parçacıklar genetiğinin (partıculate genetic) hareket noktası olan parça-cıkların 

(partıculate) gerçekte nükleotid diziliş sırası olduğu kavramını oluşturmuş-tur. Bu ifade; 

gen Æ polipeptit Æ fenotip olarak belirtilebilir. Doğal olarak bu kavramda araştırıcıları 

hangi diziliş sırasındaki hangi mRNA nükleotidlerinin verilen bir polipeptitteki özel amino 

asitleri belirler ve kaç nükleotidlik bir uzunluk bir gene tekabül eden arayışına itmiştir. işte 

bu sorulardan ilki Genetik şifrenin ne olduğunu ortaya koymayı amaçlar. 

 



Genetik Kodun Niteliğindeki Sorunlar 
 Genetik kodu belirlemeyi amaçlayan araştırıcılar şu sorulara cevap aramışlardır. 

 1) Belli bir amino asidi kaç nükleotid kodlar (şifreler), yani bir amino asidi kodla-yan 

nükleotidler grubu kodon olarak ifade edilirse bir kodon kaç nükleotidden ibarettir. 

 2) Kodonlar nükleotid sayısı ne olursa olsun yada kodonları ayıran bir aralık bir noktalama 

işareti varmıdır diğer bir deyişle şifre virgülsüzmüdür. 

 3) Eğer bir kodon iki yada daha fazla nükleotidden ibaretse kodlar bir biri üzerine 

geçiyormu yani çakışma varmı, Yani (mRNA) nükleotid diziliş sırası mesela AUCGUA ile başlıyorsa 

bunlar kaç kodona tekabül eder diğer bir deyişle AU, CG, UA.. (bir bazla çakışan ikili şifre) yada 

AUC, UCG, CGU, GUA- UAA gibi iki nükleo-tidle çakışan üçlü şifremidir. Veya buna benzer diğer bir 

diziliş şeklimi vardır. Kısaca bir nükleotit yanlız bir şifreninmi yoksa üç şifreninmi parçasıdır. 

 4) Şifreleme sözlüğü nedir yada hangi kodonlar hangi amino asitleri kodlar. 

 5) Birden fazla kodon ile şifrelenen amino asit varmıdır. Diğer bir deyişle şifre değenerate 

(bozulmuş) olabilirmi yani şifrede bir çeşit dejenarasyon varmıdır. 

 6) Öte yandan bir kodon birden fazla amino asidi kodlayabilirmi yani şifre 

belirsiz(ambıguous) midir. 

 7) mRNA kodonları ve buna tekabül polipeptit amino asitleri aynı diziliş sırasındamıdır. 

Yani Kolınearıty (özdeşlik) varmıdır. 

 8) Başlama yada durma sinyali olarak işlev gören kodonlar varmıdır. diğer bir deyişle 

zinciri başlatan (ınıtatıng) ve sona erdiren (terminatırng) kodonlar varmıdır. 

 9) Mevcut şifre bütün organizmalar için evrensel (universal) mıdır. Diğer bir değişle 

fajlardaki amino asitlerle; bakteriler, mısır, meyve sineği ve insandaki aynı amino asidi şifreleyen 

kodon aynımıdır. 

 Bu 9 soru şifrenin, harf sayısı noktalama şekli, çakışma düzeyi, sözlüğü dejanarasyonu, 

belirsizliği, kolınearitesi başlama bitirme şekil ve universialitesi şeklinde özetlenebilir.  



Şifrelemeye İlişkin Sorunlar 
 Genetik şifrenin belirlenmesi konusunda temel sorun 20 amino asit 

bulunmasına rağmen 4 nükleotid tipi bulunmasıdır. Belli bir amino asidi kodlayan 

nükleotid, diziliş sırası KODON olarak adlandırılır. Eğer kodon sadece bir 

nükleotidden ibaret olsa genetik kodun oldukça belirsiz olması gerekir. çünkü 4 

nükleotitin her biri bir aminoasidi kotlasa bu işlem iki aminoasit için yeterli 

olmaz. Yani aynı kodonun farklı koşullarda farklı amino asitleri kodlaması 

gerekir. Diğer bir deyişle 4 baz bilinen 20 amino asidi nasıl kodlar. Eğer bir kodon 

2 nükleotidden ibaret olsa gene aynı problem vardır. Bu durumda 20 amino asit 

için 16 (42= 16) kodon vardır. Eğer kodon üç nükleotidlik uzunlukta olsa              

64 (43= 64) kodon elde edilebilir. Bu sayı ise 20’den fazladır. Ancak bu sistem 

çeşitli bazı kodonların aynı amino asidi kodlaması yani bozulmuş (Dejenarete) bir 

şifreleme için uygun olacaktır. Teorik olarak böyle trıpletlerin hem anlamlı 

kodonlar (özel bir amino asidi belirleyen) hemde anlamsız kodonlar (belli bir 

amino asidi belirtemeyen) kodonlar içermesi gerekir. Anlamsız kodonların 

polipeptit zinciri sentezi için başla ve dur gibi diğer başka bazı görevleri vardır. 

 



Üçlü Kodonlar 
 Bu konuda ilk çözüm 1955’de Grunberg-Manago ve Ochao’nın nükleosid 

trifosfatların Lınear polinükleotid diziliş sırasında polimerazasyonunu katalize 

eden ve kimyasal fonksiyon olarak doğal mRNA’ya oldukça benzer yapıdaki 

polinükleotid fosforilaze enziminin bakterilerden izole etmesi ile sağlanmıştır. Bu 

enzim tarafından herhangi bir kalıba ihtiyaç duyulmamakta ve meydana gelen 

polimerdeki rıbonük-leotid diziliş sırası şansa bağlı olmaktadır. Burada her iki üç 

yada dört farklı baz içeren polirıbonükleotid’in protein sentezleme yeneteği 

bakımından ınvıtro test edilmesi mümkündür. Polipeptit zinciri olarak birleşmede 

bazı amino asitler sadece bir çeşit rıbonükleotid içeren polibonükleotide ihtiyaç 

duyarlar. Ancak 4 rıbonükleotid içeren poliribonükleotide gerek duyan a.a. 

olmamaştır. Bu bulgu 4 bazlık şifre görüşüne karşıttır. Ancak iki üç hatta beş altı 

bazlık şifre ihtimalini ortadan kaldır-mamaktadır. Diğer iki deneysel veri ise 1961 

de;   

1) Kodonun trıplet formunda olduğu 

2) ilk özel kodon’un belirlenmesini sağlamıştır. Crıck, Barnett, Brenner ve Watss-

Tobin (1961) isimli araştırıcılar kodonun yalnızca uzunluğu hakkında değil fakat 

aynı zamanda noktalama ve çakışma niteliği hakkında önemli ipuçları sağlamış-

lardır. Araştırıcıların oldukça enterasan biçimde tertiplenmiş araştırmalarını 

anlayabilmek için bir an için konudan ayrılıp bu araştırıcıların incelediği 

unsurların önemli bir sınıfını incelemek gerekecektir. 



Amino asitlere ilişkin kodonların belirlenmesi çalışmalarında başlıca üç invitro 

yaklaşımı kullanılmıştır. 

1- Tek çeşit nükleotidden oluşan mRNA’lar kullanarak hücresiz ortamdan protein 

sentezi mesela poly (U) dan elde edilen protein sadece fenil alanin içeriyorsa fenil 

alaninin kodonu (uuu) dur. 

2- Birden fazla baz tipi içeren oligonükleotitlerin kullanımı : Bu şekilde bileşimi 

bilinen ancak nükleotidleri rastgele dizilmiş polinükleotitler kullanılarak mesela 

(2:1) oranında (U:G) içeren karışımın tripletleri fenil alanin ve serin oranı (4,4:1) 

olan protein üretimine yol açmıştır. Bu durumda 4,4 / (4,4+1) = %81 ile 

[(125/216)/(25/216)]=(5:1) paralelliği 25/256 ile neticelenen (UUD) (UCU) veya 

(CUU) tripletlerinin serini şifrelemesi gerektiği anlaşılır. 

 Sentez edilen polipeptitlerin aminoasit içeriğindeki oranlar arasındaki 

uygunluğa göre kodonların nükleotid içeriği belirlemek. Bu çalışmalarla 

kodonların nükleotid içerikleri saptanmış ama sıra belirlenememiştir. 

3- Baz dizilişi bilinen trinükleotitler elde etmek bu trinükleotitleri belli bir 

aminoasit taşıyan t-RNA’yı (aa+amino asit tRNA) ribozoma bağlamak daha sonra 

özel filtreler kullanarak bağlı tRNA lar ayrılır. İçerdiği amino aside (aa) bakarak 

şifre saptanır. Mesela (GCC) triplefi kullanıldığında ribozoma ilişmiş alanin 

(tRNA) filtreye tutunur. Filtredeki (aa) içeriğini alanin olduğu anlaşılırsa bu 

durum alaninin kodonunu (GCC) olduğunu belirtir.    



Çerçeve Kayması (Frame Shifts) 
 Proflavin, acridin, portakal, akridin sarısı, gibi akridin boyaları DNA’ya bağlana-

bilir ve en azından fajlarda mutagen (değiştirici unsur olarak) davranıp DNA’nın kendi 

benzerini oluşturması (replikasyonu) süreci esnasında nükleotid dizilişinde delesyon ve 

eklenmelere yol açabilir. Bir akridin molekülü daha önce komşu olan nükle-otidler arasına 

girerek ve bunlar arasındaki mesafeyi çiftleştirir. Buda ya daha sonra replikasyon 

esnasında yeni nükleotidlerin bu araya eklenmesini yada bir bazın delesyonu (eksilmesi) 

suretiyle diziliş sırasının değişmesini sağlar. 

 Crıck ve ark. T4 fajlarındaki DNA’nın rII olarak adlandırılan bölgesinde birçok 

akridin’le özendirilmiş mutant soy ile çalışmışlardır Bu çalışmaların sonucunda özetle 

mutant tiplerin rII bölgesinde herhangi birçok yerde ilaveler veya eksilmelerden elde 

edildiği ancak bunların (rII) deki herhangi bir yerde eklenme veya eksilme yoluyla orıjinal 

yabani tipe yada buna çok benzer pseudo (yalancı) yabani tipe dönüşebileceği 

gösterilmiştir. Bir çok vakada ve özellikle ikinci değişim birinciye çok yakın yerde 

oluşmuşsa bir mutasyon diğeri tarafından bastırılabilir. 

 Gösterim bakımından kodu üçlü üst üste çakışmayan, virgülsüz ve aşağıdaki 

Deoksinükleotik diziliş sırasına sahip olduğunu varsayalım. Kopyalama (Transcrıptıon) Æ 

 TAG TAG TAG TAG TAG (-1-) 

 Şimdi eğer bu hipotetik seride ikinci (T) yani dördüncü baz eksiltilirse 1 inci 

diziliş aşağıdaki şekli alır. 

 TAG AGT AGT AGT AG...... (-2) 

 



Böylece bir delesyon bütün takip eden grupların okunuşunu değiştirir. Bu olgu çerçeve kayması 

(Frame Shıft) olarak adlandırılır. Orıjinal (1) nolu DNA diziliş sırasında kopyalama ile tekrarlı 

AUC kodonları içeren mRNA üretilir. Bu ise yalnızca AUC ile kodlanan amino asidleri içeren 

peptiti belirler. 2 nolu kodon dizilişinden ise 

 AUC UCA UCA UCA UC..... 

elde edilir. Bu olgunun ise AUC ve UCA’nın farkı amino asitleri kodlaması varsayı-mı ile 

delesyonun sonucunda peptit zincirinin amino asit kompozisyonu değiştir-mesi beklenir. Yabani 

tip (orijinal tip) amino asidi (1) aa X aa X aa X aa X ... ile temsil edersek delesyondan sonra 

mutant tip aa X aa Y aa Y aa Y ... amino asit dizilişi oluşturacaktır (yanlış anlamlı mutant). öte 

yandan öngörüm olarak UCA’nın hiç bir amino asidi kodlamamasıda (anlamsız mutant) söz 

konusu ola-bilir. şimdi bu eksilmeyi taşıyarak Tımıdilik asidin (1) (2) nolu dizilişdeki herhangi 

bir yere mesela altıncı ve yedinci nükleotidler arasına eklendiğini düşünelim. DNA diziliş 

aşağıdaki hali alır. 

 TAG AGT TAG TAG TAG ......(3)             

Bu durumda yabani tipin okunuşu üçüncü trıpletle restore edilecek yalnız ikincisi  

yanlış okuma ile sonuçlanacaktır. Aynı noktada diğer üç nükleotidden her hangi birinin 

sokulması sadece biraz daha uzun hatalı segment üretecektir. Aynı noktada tımıdılık asit yerine 

deoksi sıtıdılık asidin sokulduğunu varsayalım DNA dizilişi aşağıdaki hali alır. 

 TAG AGT CAG TAG TAG ..... (4) 

Yabani tip kopyalama (4) bir yerine iki yanlış trıplet sonra restore edilmiş olacaktır. Böylece 

eklenen bazın eksilenle aynı olmamasına bakmaksızın daha fazla ilaveler okuma dizilişini daha 

önceki eksilme dizilişini düzeltir. 

Buna göre bir tek çerçeve kaymasının proteindeki amino asit dizilişini fonksiyonel olmayan bir 

biçimde değiştirmesi mümkün kılınır. öte yandan eğer değişikliğe uğramış olma iki zıt  olay ise 

(yani bir ekleme ile takip edilen eksilme) bu olgu protein fonksiyonunu bozmada az derecede 

önemlidir ve ikinci olay birinciyi bastırır. 



 Bu zıt değişmelerin olduğu noktalardan daha yakın olanında bu 

bastırmanan oluşma ihtimali daha yüksektir. Kısaca Crıck ve ark ortaya 

koydukları sonuç bu hususdur. Crıck ve ark bulgularını D= Delesyon = eksilme  

I= ekleme (insertion) olmak üzere aşağıdaki gibi özetleyebiliriz 

  

 Yalancı Yabani Tip Mutant 

 D-I   D 

 I-D   I 

 D-D-D   D-D 

 I-I-I   I-I 

 D-D-D-D-D-D  D-D-D-D 

    I-I-I-I 

    D-D-D-D-D 

    I-I-I-I-I 

 Aynı konuda Khorana va arkadaşlarının bulguları ise aşağıdaki şekilde 

verilmiştir. 

 



Şekil: 16.1. Sentetik polinükleotit AAG AAG AAG AAG’nin translasyonundaki 

“frame shift” (çerçeve kayması) etkisini gösteren şema. Bu, ilk okunan nükleotide 

bağlı olmak üzere polilizin, poliglutamatyada poliarjinin sentezine yol açtı. AAG 

olarak okununca  polizin oluştu; AGA olarak okununca (poliarginin) GAA olarak 

okununca poliglutamat meydana getirildi. ºema, üç çeşit kodon-antikodon 

ilişkisinin mümkün olduğunu vurgulamaktadır. 



Şifre Üçlü Çakışmayan ve Virgülsüz Niteliktedir 
 Yapılan denemelerle genetik şifreye ait bir çok bilinmeyen konu açıklığa 

kavuşmuştur. ilk olarak şifrenin üçlü (Triplet) olduğu anlaşılmıştır. çünkü tek bir 

çerçeve kayması anlamsız dizilişe yol açar. Aynı şekilde iki üç yada 5 çerçeve kayması 

da anlamsız dizilişe yol açar. Ancak zıt nitelikte 1 çift çerçeve kayması ise anlamasızlığı 

düzeltir. Aynı şekilde üç delesyon veya üç eklenmede dizilişi anlamlı kılar. Diğer bir 

çok deneysel veriler şifrenin üçlü olduğunu kanıtlamaktadır. Bu çeşit anlamlı diziliş 

restrasyonu kodonlar arasında bir noktalama bulunmadığının her kodonun arasında 

bir noktalama bulunmadığının her kodunun arasında bir boşluk bulunmadan 

muteakip kodona bitişik yer aldığı anlaşılmaktadır. Şifre üst üste çakışmayan 

niteliktedir. 

 Eğer şifre üst üste çakışsaydı verilen bir a.a’nın hep aynı komşu a.a ile takip 

edilmesi gerekirdi. Mesela A-A-C-C-G-A-G-C-A ile başlayan bir m-RNA diziliş sırası 

AAC- CGA ve GCA gibi sırasıyla Asparagın Argının ve Alanın’ı kodlayan 3 trıpletten 

oluşur. Eğer kod iki bazlık üst üste çakışsada bu 9 harflik diziliş AAC, ACC, CCG, 

CGA, GAG, AGC ve GCA gibi trıpletlerden  ibaret olacak ve bunlarda sırasıyla 

Asparagın Treonin Prolın, Argının, Glutamık asit, Serin ve Alanın’ı kodlayacaktır. Bu 

yüzden bu diziliş sırasıyla argının daima prolin ve Glutamik asit arasında olacaktır. 

Oysa böyle bir durum gözlenmemektedir. Ayrıca üstüste çakışan kodda DNA da bir 

baz çiftini içeren yenilenmelerde birden çok amino asidi elde edilmemektedir. Böyle 

tek yer mutasyonlarında sadece bir amino asit değişmektedir. 



Tablo 16.1. E.Coli’de 

için invitro olarak 

belirlenmiş mRNA 

kodonları 

(Dejenarasyonlar) 

gösterilmiştir. Bir 

kodonun birden çok 

anlamı bulunması 

(A.A’le kodlanmış) 

belirtilmemiştir. 



Şifreleme Sözlüğü 
 Genetik kodun virgülsüz çakışmayan üçlü kod olduğu anlaşılınca hangi 

trıplet kodun hangi amino aside tekabül ettiği konusu araştırılmıştır. Nirenberg ve 

Matthaei isimli araştırıcılar 1961 de kodu çözmek konusunda önemli bulgular elde 

etmişlerdir. Kısa sentetik polirıbonükleotidler sentezlemek ve bunların belli amino 

asitlerin polipeptit zinciri şeklinde birleşmeleri için yönlendirilme kabiliyetlerinin 

testi mümkündür. Araştırıcılar E. Coliden elde edilmiş hücresiz süspansiyonlar 

kullanarak her defasında farklı bir radyoaktivite ile etiketlenmiş amino asitler 

karışımı kullanılıp ınvıtro polipeptit sentezi meydana getirmeyi başarmışlardır. 

 E. Coliden türetilen hücresiz süspansiyon; tRNA, rıbozomlar, ATP, 

gerekli enzimler ve tütün mozaik virüsünden sağlanan mRNA’yı içermektedir. 

Mesela ortamda diğer amino asitler olduğu halde polırıbourıdilik asitle 

(poliüridilik asit) yalnızca fanil alanın içeren polipeptit elde edilmiştir. Böylece 

fenil alenin kodonunun UUU olduğu anlaşılmıştır. Nirenberg ve Matthaei 

rıborukleotid adenilik ve sitidilik asit müşterek polimeri (kopolımer) (poly-AC) 

kullanılarak prolinin en az iki triplette kodlandığı anlaşılmıştır. Bu tripletlerden 

biri sadece sıtıdlık asit (CCC) diğeride hem sitilik hem adenilik asit içerir. Aynı 

şekilde poly-A’nın (AAA) Lisini kodlayacağı anlaşılmıştır. Elde edilen bu 

belirlemeler U ve A’nın virgül olarak fonksiyon gösterdiği kadar tekabül eden 

amino asitleri kodlayan noktalamalar içeren virgülsüz şifre kavramını 

güçlendirmiştir. Bu zamandan beri virgülsüz kod kavramı genel kabul 

görmektedir. 



 Rastgele seçilmiş kopolımerlerin test edilmesi şifre hakkında bir çok ilave 

bilgi sağlamıştır. Sentetik mRNA imal edildiği zaman nükleotid dizilişi sırasının 

rastgele olduğu ve böylece özel nükleotidlerin bir araya gelme nisbi frekansının 

matematiksel olarak belirlendiği görülmüştür. Buna göre 2 kısım urasil 1 kısım guanin 

içeren karışımın trıpletleri aşağıdaki kombinasyonlarda verdiği gösterilmiştir. 

 UUU 2/3 x 2/3 x 2/3 = 8/27 

 GGG 1/3 x 1/3 x 1/3 = 1/27 

 UGU 2/3 x 1/3 x 2/3 = 4/27 

 UUG 2/3 x 2/3 x 1/3 = 4/27 

 GUU 1/3 x 2/3 x 2/3 = 4/27 

 GGU 1/3 x 1/3 x 2/3 = 2/27 

 UGG 2/3 x 1/3 x 1/3 = 2/27 

 GUG 1/3 x 2/3 x 1/3 = 2/27 

 Eğer her mümkün trıplet farklı bir amino asidi kodlasaydı çeşitli farklı 

trıpletlerin yukarıda belirtilen oranlar halinde bir araya gelmesi gerekirdi. Aksine 

olarak gerçekte vukubulan böyle her 3 baz grubu farklı amino asidi kodlamasaydı bu 

oranlar söz konusu olmazdı. Gerçektende bu durum gözlenmektedir. Sentetik Poly-

UG’nın verilen nisbi oranlarda kullanımı ile amino asidlerinin 8/27 si poly fenil alanın 

olan polipeptit karışımı üretilmiştir. Bu şekilde (2U : 1G) içeren Poly-UG nin valını 

kodladığı fakat bazların ve dolayısıyla bunlardan mümkün olan kodonların diziliş 

sırasının tesadüfi seçilen kopolimerlerden belirlenemeyeceği bilinmektedir. Nirenberg 

ve Leder (1965) de diziliş sırası bilinen kısa zincirli polirıbonükleotidler elde edilmesi 

için bir metot geliştirmiştir. 



 Bu yapılar ribozomlar ve amino asitleri ile yüklü çeşitli tRNA lar içeren 

sistemlere sokulmuştur. Önceleri her denemede bir amino asit C14 ile 

işaretlenmiştir. Kullanılan mesajcılar protein sentezi için çok kısa olmasına 

rağmen aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 1) Dinükleotid mesajcıların varlığında tRNA bağlanması çok az yada hiç 

düzeyinde olmuş. Trınükleotitlerde ise tam anlamıyla bağlanma olmuştur. 

 2) Aynı bazlardan farklı dizilişler farklı amino asitlerin bağlanmasını 

uyarmıştır. Böylece kodun üçlü niteliği tekrar doğrulanmış ve tam şifreleme 

sözlüğünün belirlenmesi konusunda bir yol açılmıştır. 

 mRNA üçlü şifresi E. Coliden elde edilen hücresiz sistemler yardımıyla 

belirlenmiş ve Tablo 16.1 de sunulmuştur. Kurland isimli araştırıcı (1969) genetik 

şifrenin belirlenmesini moleküler biyolojideki en temel buluş olarak 

nitelemektedir. Garen isimli araştırıcının ise bu keşfi biyolojinin en dikkate değer 

kilometre taşı olarak belirlenmektedir.  



Protein Sentezinde Değişik Şifre Sözcükleri Bulunur (Degenaracy) 

Şifre incelendiğinde aşağıdaki özellikler dikkat çeker.  

 a) Kodonların ucunun (UAA, UAG, UGA) aminoasit karşılıkları yoktur. 

Bu kodonlar anlamsız kodon olarak anılır ve sonlandırıcı bitim görevini yapar. 

Yukarıdaki üç triplete sırasıyla “ochre” , “amber” , “opal” , özel adları 

verilmektedir. 

 b)  Yapısal benzerlik gösteren amino asitler benzer kodonlarla tayin 

edilir. Bu özellik translasyon sürecindeki kusurları en aza indirgemeyi sağlar. 

 c)   Metiyonin triptofan dışındaki bütün amino asitler birden çok kodonla 

belirlenir. Bu işlem anlamsız kodonlar içinde geçerlidir. 

 d) Aynı amino asidi kodlayan kodonların genellikle üçüncü bazı farklıdır. 

Bu durumda şifredeki bozulma (dejenarasyon) en fazla kodonların üçüncü 

ucundaki nükleotitde olmuştur. Bu özellikle protein sentezindeki olası hataları en 

aza indirmek amacı güder. 

 e) Şifre bozulması gösteren amino asitlerin sadece ucu (Argini, Losin, 

Serin) üçüncü uç nükleotitdeki baz farklılığı kuralına uymaz. Bu kodonlarda 

birinci bazda bozulma vardır. Genellikle şifredeki bozulmanın nedenleri 

konusunda çeşitli görüşler vardır. Bu görüşler titreşim (wobble) hipotezi, bir 

amino asit için çok sayıda tRNA bulunması, baz eşleşme hataları, amino asit 

yüklenme hataları olarak gruplanmaktadır.   

 



 Kod oldukça dejenaratif olmakla beraber bu bir çeşit sıraya göre göze 

çarpmaktadır. Bir çok vakada ilk iki baz verilen bir amino asit için karekteristik 

ve kritik önemde olduğu halde üçüncü baz sadece bir purin (mesela glutamin, 

CAA ve CAG) veya bir purimidin (mesela hıstıdın CAU ve CAC) olarak okunur. 

Diğer vakalarda üçüncü pozisyon herhangi bir baz olabilir. Mesela Treonın için 

AC- ve Prolın için CC- olabilir. 

 Crick (1966) da bu çeşit bir kodondaki 3. bazın özgünlük eksikliğini 

açıklamak için Wobble Hipotezi ileri sürmüştür. Eğer çeşitli olağan dışı bazlar t-

RNA antikodonunun karşılık gelen pozisyonlarında yer alırsa kodon ve antıkodon 

arasındaki eşleşme kapasitesi kodondaki hareketli (wobbly) üçüncü baz aracılığı 

ile artar. Crıck üçüncü pozisyon için eşleşme kurallarının önemine işaret etmiştir. 

(Tablo. 16.3) Ayrıca bira mayazı treosin tRNA antikodonun ikinci pozisyonunda 

bulunan pseudourın (Y), Adenin ile eşleşir. Ancak ilk iki pozisyondada bir miktar 

serbestlik bulunduğu görülmüştür. Mesela argının, lösin ve serin her biride ilk iki 

pozisyonunda karekteristik iki farklı baz çiftine sahiptir (Tablo 16.1). Metiyonin 

(AUG) ve trıptofan (UGG) her biri bir kodona sahip olup bu dejenarasi 

bakımından istisna teşkil ederler. Bir t-RNA'nın birçok benzer kodonu taşıması 

böylece mümkün olur. üçüncü baz olağan dışı baz eşleşmesi yapabilir. Yani 

sallantılı (Mobil)'dir. 

 



Şekil: 16.2. Crick’in “Wobble” 

hipotezini gösteren şema. Transfer 

RNA antikodunun iki bazı (CG), 

antiparalel olarak mRNA 

kodonunun ilk iki bazı ile beklenen 

özgül hidrojen bağlarını oluşturur; 

bununla beraber üçüncü bazı (I), bir 

mesajcı kodondaki U, C yada A ile 

baz eşlemesi yapabilir. Bu teori 

alanin için bilinen dört kodonu 

açıklayabilir. 

 Buna göre protein sentezi sürecinde bir (amino asit - tRNA) molekülünün ribozam 

üzerindeki kodon - antikodon ilişkisi kodonun (5) ucu ile antikodonun (3) 

ucu arasında başlar. İlk iki pozisyonda doğru baz çiftleri oluştuğunda üçüncü baz çifti 

hatalı birleşse bile önemli olmayacaktır. Bu hipoteze göre antikodonun (5) bazı diğer iki 

baza göre daha büyük yönlenme serbestliği gösterir. Buda onun kodondaki farklı bazlarla 

(H) bağlantıları yapmasına olanak verir. 

 Tablo: 16.3. üçüncü pozisyondaki antıkodun ile kodon arasındaki eşleşme. 

 Antikodon Kodon 

 A  U 

 C  G 

 G  U, C 

 I (Inosin) U, C, A 

 U  A,G 



Belirsizlik 
 Esas olarak şifre doğal koşullar altında ınvıvo olarak belirsiz değildir. 

Belirsizlik daha ziyade bazı koşullar altında hücresiz sistemlerde görülür. E. 

Colinin streptomısın duyarlı soyundan hazırlanan böyle sistemlerde normal 

olarak fenil alanını kodlayan (UUU) aynı zamanda izolosın. Losin veya 

streptomosin varlığında serin’i kodlar. Bu belirsizlik yüksek magnezyum iyon 

konstanstrasyonu halinde dahada artmaktadır. Termofil bakteri türlerinden elde 

edilen hücresiz sistemlerde Poly-U’nun sıcaklığın aynı türün canlı hücrelerinin 

büyümesi için optimum düzeyi altına düşmesi halinde Lösine bağlandığı 

gösterilmiştir. Ayrıca PH değişmeleri yada etil alkol gibi unsurlar katılması 

belirsizliği artırır. Ancak verilen herhangi bir tür için normal büyüme koşulları 

altında invivo olarak belirsizlik nadir karşılaşılır. 

 Müşterek Doğrusallık (Kolinearite) 

 Kolinear şifrede mRNA kodonları ve buna tekabül eden polipeptit amino 

asitleri diziliş sırası arasındaki paralellik söz konusudur. Bu durumda bir yanda 

hem DNA ve hem mRNA da öte yandan polipeptitlerde diziliş sırası linearlığı 

bulunmaktadır. Eksik baz protein molekülü üretim gösteren T4 mutantı ile 

yapılan çalışmalarda böyle kolinearıtenin mevcudiyetini gösterilmiştir. Böyle 

mutantların rekombinasyon teknikleri kullanılarak doğrusal diziliş sırası haritası 

çıkarılmıştır. Her mutant tarafından yapılan eksik baş protein molekülünün 

uzunluğunun ilgili harita mesafesi ile orantılı olduğu gösterilmiştir.  



Zincirin Başlatılması ve Bitirilmesi 

 Böylece Kodon kolinear olduğu belirlenmiş olmaktadır. Aynı sonuçlar 

Yanofski ve arkadaşlarının kodon basilindeki tırptofan sentezine ilişkin gen 

sisteminde yaptığı çalışmalarla da sağlanabilmektedir. Yanofski’nin çalış-maları 

bir sonraki bölümde ele alınacaktır. Aynı şekilde 17. bölümde bazı insan 

hemolobin tipleri arasındaki kolinearıte bulguları verilecektir. 

 Tüm deneysel veriler mRNA’nın 5’    3’ istikametinde sırasıyla 

sentezlendiğini göstermektedir. Polipeptit zincirin teşkil edilmeside amino 

ucundan karboksil ucuna doğru sırasıyla oluşmaktadır. Bu durumda mRNA ipliği 

boyuna hangi çeşit sinyal polipeptit sentezinin başlatır veya bitirir sonucu ortaya 

çıkar. 

 Zincirin Başlatılması 
 E. Coli deki polipeptit zinciri N-Formil metiyonun ile başlatılır ve daha 

sonra bu polipeptit zincirler proteinlere dönüşmeden önce sözü edilen enzimler 

uzaklaştırılır. Bir RNA fajı olan R17 fajının kılıf proteinin N-uc diziliş sırası 

Alanın, Serin, Asparagin, Fenilalanin, Treoninle başlar. İnvitro sistemlerde bu 

diziliş sırası N-formil metiyonin ile başlatılır. Bu sistemlerde formilleştirilmiş 

metiyonin uzaklaştırmak için gerekli enzimin eksik olduğu düşünülmektedir. N-

formil metiyoninde amino grubunun formil grubu ile bloke edildiği görülmektedir. 

 



 Böylece bu yapı ve bununla işleme giren amino asit arasında peptit bağı 

oluşamaz. Metiyonin için sadece bir kodon AUG vardır. Böylece N-formil 

metiyoninin ve arada yer alan Metiyonın’ın polipeptitlerin sentezinde nasıl 

ayırdedildiği sorunu ortaya çıkmaktadır. E. Colideki çalışmalar cevabın metiyonin 

için iki farklı tRNA varlığında yattığını göstermiştir. Başlatıcı tRNA ile (tRNAf) 

bağlanan metiyonin, ile folik asit türevlerinden elde edilen formil grubunun 

enzimatik eklenmesi ile formilleştirilir. ikinci bir tip met - tRNA ile (tRNAm) 

taşınan metiyonin formilleştirilmez. Ancak her iki çeşit met-tRNA’nın 

yüklenmesinden aynı amino asit sentetaz sorumludur. AUG kodonu invitro olarak 

zincir oluşumunu çabucak başlatır. 

  O H H O 

          

 H C N C C OH 

     

    CH2 

       

   CH2     

     

   S 

     

    CH3 



 Oysa AUG yokluğunda başlatma çok daha yavaş ve yalnızca yüksek metiyonnin 

düzeyinde vukubulur. üstelik böyle durumlarda başlatma ribonükleotitler boyunca tesadüfi 

oluşur. Ycas isimli araştırıcı (1969) N-formıl metiyoninnin GUG ve GUA ilede kodlanabilmesinin 

muhtemel olduğunu ifade etmektedir. Hartman ve Suskınt (1969) ise AUG’nin mRNA’nın 

okuma çerçevesini belirlediğine işaret etmektedirler. AUG GUUUUUUUU- Sentetik 

rıbonükleotidi sadece N- Formil metiyonin - valın - fenıl alanın - fenıl alanın) şeklinde çevrilir. 

Yani okuma AUG-GUU-UUU-UUU şeklinde olup GGU (glısın) şeklinde okunmaz. Translasyon 

(çevrim) başlayınca dur kodonuna kadar devam eder. Buna göre zincir başlatan AUG’nın zincir 

sona erdiren kodona bitişik yada çok yakın olması gerekir. Aksi takdirde AUG kodonu 

tRNA’nın tarafından sanki bir ara yer gibi okunması gerekecektir. Ancak Steltz isimli araştırıcı 

R17 RNA fajının 3300 lük rıbonükleotit uzunluğa sahip olduğu bunlardan 3000 ının üç çeşit 

proteini kodladığını bildirmektedir. Bu üç çeşit proteini Faj kılıf proteini, replikaz enzimi, ve 

kılıfın kurulması ve RNA’nın ergin virüse dönmesinde yer alan olgunlaşma proteinidir. 

Araştırıcı her üç genin başlangıç bölgesini izole etmiştir. Her başlatıcı bölge AUG ile başlamış 

fakat herhangi bir zincir bitirici ile nihayetlenmemiştir. Araştırıcı R17’nin üç yapısal geni 

arasındaki çevrime uğramıyan bölgelerin bulunduğuna inanmaktadır. Bu şekilde çevrime 

uğramayan bölgelere intron denir. Bu yüzden araştırıcı zincir bitirme ve başlatma kodonlarının 

birbirine uzak yer aldığı ileri sürülmüştür. çeşitli fajlar üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen 

bilgiler AUG kodonunun 5’ üçdan itibaren fajın cinsine göre 60’ıncı -100’cü pozisyona kadardan 

önce bulunmadığını bildirmektedir. Bu şekilde çevrime uğramayan bölgelerin rolü henüz ortaya 

konulamamıştır. Yakın zamanda elde edile bulgular N-Formil metiyonin muhtemelen tüm 

organizmalarda zincir başlatıcı olarak fonksiyon gösterdiğini ancak bazı taksonomik bakımdan 

yüksek bitki ve hayvanlarda N-asetil glıserin gibi bloke edilmiş amino asitlerinde bulunduğu 

gösterilmiştir. 

 Her durumda formilleştirilmiş amino asitlerin zincir başlatmayı sinyallemesi 

deneylerle isbatlanmıştır. 

 



Zincirin Bitirilmesi 
Tablo 16.1’deki UAA, UAG ve UGA kodonları her hangi bir amino aside tekabül etmediğinden 

anlamsız kodon olarak adlandırılmaktadır. Ancak baz diziliş sıraları belirlenmeden önce (UAA) 

birimi amber (UAG) birimi ise elverişliliği sebebiyle ochre olarak adlandırılmıştır. Gerek invivo 

gerek invitro bulgular bu üç anlamsız kodonun zincir bitirme ve zincir uzaklaştırma görevi 

yaptığını göstermektedir. Çeşitli araştırıcılar kısa sentetik ribonükleotidler (oligo nükleotitler) 

kullanarak UAA nın hem zincirin sona erdirilmesi ve hemde zincirin uzaklaştırılmasından 

sorumlu olduğunu göstermiştir. Ayrıca yapılan çalışmalar ile AUG, UUU, UAA, AAA, AAA 

oligonükleotleri kullanılarak formil metionin fenil - alanin dipeptitler izole edilmesinin mümkün 

olduğu görülmüştür. Buna göre AUG ve UUU’nun şifreleme özelliği kanıtlanmıştır. 

 UAA’nın hem zinciri sona erdirmek ve hemde uzaklaştırmak kabiliyeti gösterilmiştir. 

Buda şifrenin üçlü olduğu yolunda bir başka kanıttır. Zinder ve arkadaşlarıda 1966’da UAG 

(amber) kodonun invitro olarakda aynı şekilde etki gösterdiğini ortaya koymuştur. f2, RNA 

fajından üretilen doğal RNA kullanılarak UAG yeri ile sonlanan peptit, elde edilmiştir. Bazı 

araştırıcılar’ca UGA kodonununda zincir bitirici olarak işlev gördüğü gösterilmiştir. Stretton ve 

Brenner adlı araştırıcılar 1965’de T4 mutant fajını kullanarak bu kodonunda invivo olarak 

zincir bitirici olarak fonksiyon gösterdiğini göstermiştir. Araştırıcıların çalışmalarında eksik baş 

proteinin şekillenip ribozomlardan uzaklaştırıldığını ve oluşan proteinin uzunluğunun amber 

kodonun pozisyonu ile ilgili olduğu gösterilmiştir. Bu sonuç zincir sona erdirmenin muhtemelen 

mRNA ya kopyalamada değilde amino asitlere çevrimde fonksiyon gösterdiğini akla 

getirmektedir. 

 Zincirin bitirilmesine muteakip salınmasının enzimatik olarak kontrol edildiği 

sanılmaktadır. Çok ileri düzeyde saflaştırılmış hücresiz sistemlerde zincirin uzaklaştırılması 

görülmez. Ancak, moleküler düzeyde bu bitirilmiş zincirin salınmasının mekanizması henüz tam 

bilinememektedir 



Universalite 
 Elde edilen bulgular kodun tüm yaşıyan organizmalar ve virüsler için aynı 

olduğunu göstermiştir. Yani aynı şifre organizmaların çoğunda aynı unsurları kodlar. 

Aşağıdaki tablo 16.3 de farklı türlerde mesela izolösin için kodonları karşılaştırınız. 

Farklı türlerin DNA’larının nükleotid diziliş sırası bakımından taksonomik yakınlık 

düzeyine göre benzemesi yada farklılaşması beklenir. 1964 de Hoyer, Mc Carthy and 

Bolton’un araştırmaları bu konuda önemli bulgular sağlamıştır. Araştırıcılar test 

ettikleri DNA’yı ısıtma (Denaturasyon) ile kol ayrımına tabi tutmuş daha sonra 

çabucak soğutarak rekombinasyonun önüne geçmişlerdir. Daha sonra bu yapı Agarda 

ınmobilize edilmiştir. Sonra bu karışıma diğer türlerin kısa denatüre edilmiş ve 

önceden C-14 veya P.-32 birleşimi suretiyle radyo aktivite ile işaretlenmiş DNA’ları 

katılmıştır. iki türün homolog baz eşleşmesi ölçülmüştür. Sonuçlar Tablo 16.4’de 

verilmiştir. Aynı şekilde 15. bölümde belirtildiği gibi Tavşan retikulosit mRNA’sı ve E. 

Coli tRNA’sı (ve diğer gerekli unsurlar) kullanarak başarılı ınvıtro protein sentezide 

buna bir kanıttır. Sonuçda normal tavşan hemoglobini elde edilmiştir. Bu durum 

tavşan tRNA sının taksonomik olarak çok farklı organizmanın mRNA ve 

polizomlarını tanıdığı anlaşılmaktadır. Ayrıca taksonomik olarak farklı 

organizmaların verilen bir kodona reaksiyonlarının farklı olduğu gösterilmiştir. 

Mesela AAC kodu vertabralarda lısını kodlarken E. Colide buna çok zayıf karşılık 

verir. Ancak sıtokron-C proteini gibi proteinler ise böyle farklı memeli, balık, maya 

hücreleri, bakterilerde diziliş sırası bakımından nisbeten benzerlik gösterir. 

 



 Bazı organizmaların mitokondrilerindeki tüm DNA diziliş sırasındaki 

çalışmalardan elde edilen kanıtlar genetik şifrenin evrenselliğine ilişkin istisnaları 

ortaya koymuştur. Mesela insan ve diğer memelilerde mitokondride UGA bitim 

kodonu değil triptofan kodonudur.  



Şifre Karakteristiklerinin Özeti 
 Özet olarak genetik şifre üçlü, virgülsüz, üst üste çakışmayan degenere 

nitelikli (Değişik şifre sözcükleri bulunabilmesi) tabi koşullarda esas itibariyle 

belirsiz olmayan tabiatta universal ve kolinear’dır. Ayrıca polipeptit zincirin 

başlatılması(özellikle bazı bakterilerde AUG olmak üzere) bazı kodonlarla 

sinyallenir. Bu kodonlar bloke edilmiş A.A ları taşıyan tRNA’lara bağlanır. 

Zincirin bitirilmesi ve uzaklaştırılması ise muhtemelen UAA, UAG ve UGA gibi 

anlamsız kodonlarla yönetilir. Tamamlanmış polipeptitlerin polizomlardan 

salınması ise ilave işlemler gerektirir. 


