
Mono Hibrit Kalıtım 
 Kalıtımın temel kurallarını ortaya koymayı amaçlayan ilk çalışmalar 

başlangıçta başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü bu amaçla yapılan ilk 

çalışmalarda araştırıcılar birden çok özellik aynı anda bir arada incelemeye 

yönelmişlerdir. 

 Kalıtım konusunda bugün ulaştığımız bilgi düzeyinin temelinde Mendelin 

birazda tesadüfi bir şekilde seçtiği bitkilerdeki kalıtsal ilişkileri ortaya koyması 

yatmaktadır. Mendelin çalışmalarında başarıya ulaşması aşağıdaki sebebler 

dolayısıyladır. 

 1- Çalışmalar yalnızca bir veya birkaç özellik üzerinde yoğunlaşmıştır. 

 2- Çalışmalarda kontrollu çiftleştirmeler yapılmış ve sonuçlar dikkatlice 

kaydedilmiştir. 

 3- Çalışmalarda faktör olarak düşünülen parçacıkların çeşitli genetik 

sonuçlara yol açtığı görüşü önerilmiştir. 

 Sözgelişi meyva sineği Drosophıla’nın vestigal kanadına ilişkin kalıtım 

hakkında bilgi edinmek istersek önce normal tam kanatlı bireyle vestıgal kanatlı 

bireyi melezlemek ve bu arada diğer özellikleri ihmal etmemiz gerekir. 

 Böyle bir melezleme, yani bir özelliğin açıklamasını anlamaya yönelik 

melezleme monohibrit melezleme olarak adlandırılır. 



 Bu terimin anlamı bazı genetikçiler tarafından ebeveyn’in bir özellik için 

farklı olduğu melezleme için sınırlandırılırken, diğer bazılarınca ise yalnız bir 

karekterin söz konusu olduğu her hangi bir çiftleştirmeyi kapsayacak şekilde 

kullanılmaktadır. 

 Şekil. 2.1 Resesiv bir genin etkisinden ileri gelen vestigal kanat  



Standart Monohibrit Melezleme 

 Evlerde yaygın olarak bulunan bir süs bitkisi olan Coleus blumei; Kolyoz; 

yaprak güzeli ya da cam güzeli olarak adlandırılmaktadır. Bu bitki Mınt 

familyasına mensup olup angıosperm (çiçekli bitkiler) bitkidir. Bu bitki genetik 

araştırmalar için çok uygundur. Çünkü bu bitkinin hayat devresi çok kısa olup 

çabuk çoğalmakta, kendine döllenebilmekte ve kolaylıkla melezlemesi 

yapılabilmektedir. Ayrıca bu bitkinin genetik olarak belirlenen bir çok özelliği 

vejatatif nitelikte olup daha ilk çimlenme safasındada belirebilmektedir. 

 Böyle bir karakterde yaprak kenarlarının şeklidir. Bazı bitkilerin yaprak 

kenarları düzeyakın kıvrımlı kenarlı diğer bazı bitkilerin ise keskin derin kıvrımlı 

yaprak kenarları bulunur. Bu bitkilere yaprak kenarının durumuna göre düz 

yaprak kenarlı yada kıvrımlı yaprak kenarlı olarak adlandırılır. Böyle bir bitkinin 

uzun generasyonlar boyunca hep kendine dölleme ile elde edildiğini düşünelim. 

Yani aynı bitki hem ana hem baba evebeyn olarak işlev görmektedir. Böyle ardışık 

bir çok generasyon kendine dölleme ile elde edilen hatlar arı döl, yada saf döl 

olarak adlandırılır. Herhangi bir karakter bakımından homozigot bir ferdin 

kendilenmesi veya aynı genotipten bireylerle çaprazlanması ile elde edilen döllerde 

hep aynı karakterin göründüğü açılımın olmadığı guruplara Arı döl denir. Böyle 

bir hat kıvrımlı kenarlı ise dölleride kıvrımlı kenarlı yada düz kenarlı ise düz 

kenarlı döller verecektir. 

    Tam Dominantlık 



 Genetikçiler geleneksel olarak böyle hatlar için homozigot hatlar terimini 

kullanırlar. Böyle iki kıvrımlı kenarlı ve düz kenarlı homozigot bireyin 

melezlendiğini düşünelim teorik olarak meydana gelen döl aşağıdakilerden biri 

olabilir. 

 1- Döllerin tümü ebeveynlerinden her hangi birine (yalnızca birine, ya 

hepsi anaya ya da hepsi babaya) benzeyecektir. 

 2- Döllerin bazıları bir ebeveyne geriye kalanlar ise diğer ebeveyne 

benzeyecektir. 

 3- Tüm döller bir birine benzeyecek ve bu benzerlik görünüş bakımından 

iki ebeveynin ortasında bir tipde olacaktır. 

 4- Döller ebeveynlerin hiç birine benzemediği gibi ebeveynlerin ortasında 

bir tipde de olmayacaktır. 

 5- döllerde tipler bakımından önemli bir varyasyon görülecek döllerin 

bazıları ebevyenlerden biri gibi derin kıvrımlı yaprak kenarına bazıları düz 

kenarlı, geriye kalanlarda iki ebeveyn tip arasındaki diğer tipleri göstereceklerdir. 



TABLO. 2.1 Mendelin bahçe bezelyeleri ile yaptığı deneylerden elde edilen 

verilerin özeti. 

  Ebeveyn       X  Birinci generasyon İkinci generasyon Oran

  Yuvarlak x   Yuvarlak 5474 yuvarlak: 850 Buruşuk 2.96:1
  Buruşuk tohum

  Sarı x Yeşil

  Kodiledonlar   Sarı 6022 Sarı : 201 Yeşil 3.01:1

  Gri-kahverengi

  x beyaz tohum   Gri-Kahverengi 705 gri-kahverengi: 224 Beyaz 3.15:1

  kabuğu

  Şişkin x boğum-

  Boğumlu meyve   Şişkin 882 şişkin: 299 2.95:1

  kabuğu

  YeşilxSarı meyve   Yeşil 428 yeşil: 152 Sarı 2.82:1

  kabuğu

  Aksıal x terminal   Aksıal 651 Aksial  : 207 Terminal 3.14:1

  (eksenel x uçda)

  çiçek   çiçek

  Uzun x Kısa gövde   Uzun 787 uzun: 277 kısa 2.84:1

  TOPLAM 14949               5010  2.94:1



 Bu melezlemenin dölleri incelendiğinde tüm döllerin tıpkı ebeveynlerden 

biri gibi kıvrımlı yaprak kenarına sahip olduğu görülmüştür. Yani düz yaprak 

kenarı özelliği görülmemiştir. Mendelden beri tüm döllerde kendini gösteren 

özellikler Dominant özellikler olarak adlandırılmıştır. Aynı şekilde açıklanmak 

bakımından başarısızlığa uğrayap özellik ise Resesiv özellik olarak adlandırılır. 

Diğer bir değişle yalnızca homozigot genotipte etkisini  gösteren özellik ki özelliği 

kontrol eden alleller resesiv allel hem homozigot hemde heterozigot etkisi gösteren 

allele dominant allel denir. 

 Eğer bu döllerin çeşitli bireylerini melezlersek yada bu bireylere kendine 

döllenme imkanı verirsek acaba döllerde hangi sonuçları gözleyebiliriz. Mendelin 

çalışmalarının özeti olan Tablo 2-1 yardımı ile ikinci generasyonun 3/4’ünün derin 

kıvrımlı kenarlı 1/4’ünün ise düz kenarlı olduğunu görebiliriz.   

 Gerçektendeböyle bir sonuç gözlenmektedir. Ancak tam olarak 3:1 

oranının ancak çok sayıda fert içeren örneklerde gerçekleşebileceği 

unutulmamalıdır. Standart genetik terminoloji ile Coleus bitkisi sonuçları 

aşağıdaki gibi özetlenebilir 



Mono Hibrit Melezlemenin Mekanizması 

Ebeveyn Generasyon 

(Parenteral Generasyon)  P Kıvrımlı kenarlı x Düz kenarlı 

Birinci Yavru Generasyon 

(Fırst flıal generatıon)  F1 Hepsi Kıvrımlı Kenarlı 

İkinci Yavru Generasyon 

(Second fılıal Generasyon) F2 3/4 Kıvrımlı kenarı : 1/4 düz kenarlı

 F2 dölleri F1’lerin kendilenmesi ile veya bir önceki (F1) generasyonu 

bireyleri arasında melezleme ile elde edilir. 

 Genler vebulundukları yerler: şimdi daha önce açıkladığımız sonuçları 

nelerin belirlediğini açıklayabiliriz. Açıkça anlaşıldığı gibi bu özelliklerle ilgili bazı 

unsurlar ebeveynden döle geçirilmektedir. Fakat gene anlaşılacağı gibi döllere 

aktarılan özelliğin kendisi değilde bu özelliği belirleyen bu özelliğin daha sonra 

belirli bir çevre koşulu ve uygun zamanda bu  gelişmesini belirleyecek unsur 

aktarılmaktadır. Bu belirleyici unsurlar genler olarak adlandırılmaktadır.  

 Genlerle ilgili daha detaylı açıklamalar ileri de verilecektir. Cinsiyet 

hücreleri veya gametler, seksüel yolla çoğalan canlılarda ebevynle döl arasında bir 

köprü oluşturmaktadır. Yani genler generasyondan generasyona genetik köprü ile 

geçirilirler. 



 Genler gametlerin neresinde yer almıştır sorusunun cevabı önceleri olduça 

yoğun ilgiyi çekmiştir. Gerek bitki gerek hayvanlar aleminde seksüel olarak çoğalan 

birçok organizmaya ait gametlerde yapılan sıtolojik incelemeler yumurta hücresinin 

nisbi olarak daha çok sitoplazma içerdiğini spermanın ise nisbi olarak daha büyük 

çekirdek daha küçük sitoplazma içerdiğini göstermiştir. 

Ancak bu ilişki birleşen gametler arasında bu şekilde büyüklük farkı bulunmayan 

Alglerde bulunmamaktadır. Yukarıda verilen bulgular genlerin cinsiyet hücrelerinin 

çekirdeğinde yer aldığına dair kanıt sağlamasada, ihtimaliyet kurallarına göre 

genlerin stoplazmadan ziyade çekirdekde bulunduğu sonucuna yol açar. 

 Şekil  2.2 Coleus bitkisinde resiprokol melezleme sonuçları F1 ve F2 ‘deki 

sonuçların pistilale parent (dişi organ taşıyan ebevyen)’in hangi bitki olduğuna 

bakmaksızın aynı olduğuna dikkat ediniz. 



 Stoplazmada bulunması mümkün bazı genlerin varlığı daha sonra 

tartışılacaktır. şimdilik karşıt bir kanıt elde etmedikçe genlerin çekirdekte 

bulunduğu kabul edeceğiz. Bu çeşit melezlemelerde sperm ve yumurtanın gelecek 

generasyona genetik katkısı eşit düzeydedir. Çünkü söz gelişi kıvrımlı yaprak 

kenarı özelliğini belirleyen gen ister pıstılate (yumurta sağlayan organ) isterse 

stamınate (sperm sağlayan organ) dan gelsin döllerin hepsi derin kıvrımlı yaprak 

kenarı özelliğinde olacaktır. 

 Bu arada böyle resiprokal melezlerin her zaman aynı sonucu vermediğini 

belirtmek gerekir. Gerçektende bazı hallerde resiprokal melezlerin benzer ya da 

farklı sonuçlar vermesi genler hakkında ilave bilgiler sağlar. bu kavram cinsiyetle 

ilgili kalıtım, sıtoplazmik kalıtım gibi konularda ayrıca incelenecektir. 

Eğer genler çekirdekde yer almışsa bunların çekirdeğin neresinde bulunduğu tam 

olarak belirlemek daha iyi olacaktır. çekirdekte kalıtımla ilgili olarak bulunmasını 

beklediğimiz unsurlar aşağıdaki hususları sağlamalıdır. 

 1- Çekirdek bölünmesi esnasında eşit miktarda ikiyi bölünmeli. 

 2- Genetik birleşme (Syngamy) esnasında sperm ve yumurtadan eşit 

miktarlarda gelmiş olmalıdır. 

 Daha sonraki bölümlerde hücre bahsinde bu konu tekrar incelenecektir. 

ancak bu önceden Biyoloji derslerinden hatırlayacağınız gibi genler yukarıda 

belirtilen nitelikleri sağlamakta ve kromozomlarda bulunmaktadır. 



Kromozom Teorisi 
 Genlerin hücre çekirdeğinde kromozomlarda yer aldığı ve gametler aracılığı 

ile generasyonlara nakledildiği ve hücrede her iki ebeveynden eşit miktarda 

kalıtlanmış biçimde bulunduğu kromozom teorisinin esasını oluşturmaktadır. 

 Derin kıvrımlı yaprak kenarı özelliğini belirleyen gen (D) ve bunun resesiv 

karşılığı (düz kenarlı yaprak özelliği) (d) ile gösterirsek bu iki genin bir birinin alleli 

olduğunu ya da iki genin bir allel çifti teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki temel 

varsayımlara esas olacak bazı tanımlamalar yapabiliriz. 

 1- Birleşen iki gametteki kromozomlar zigot nükleusu içinde kendi ayrı 

niteliklerini ve özgünlüklerini koruyarak birleşirler. Organizmanın özelliğini 

belirleyen kalıtsal birimlere gen denir. Genin kalıtsal moleküldeki fiziksel yeri ile lokus 

adı ile anılır. Morfoloji ve içerdikleri gen bakımından hemen hemen aynı olan biri 

anadan biri babadan olmak üzere iki ebeveynden gelen kromozom çiftlerini homolog 

kromozom çifti denir. Homolog kromozom çifti üzerine genlerin bulunduğu yerlere 

lokus denir. Aynı homolog kromozom çiftinin aynı lokusunda yer alan genler aynı 

özelliği aynı yönde etkiliyorsa bu genler birbirini identik gendir. Aynı özelliği farklı 

yönde etkiliyorsa bu iki gen birbirinin allelidir.    

 2- Kromozomlar genlerin lokasyonu (yerleşimi) için bir ortamdır. 

 Buna göre ebeveyenlerden gelen gametler zigot halinde birleşerek (F1) 

bireyini oluşturur. (F1) bireyi bu durumda Dd ile gösterilebilir. Bu açıklamalar göre 

ebeveynler DD veya dd olabilir. 



 İşte F bireyi somatik ve vücut hücrelerinde aynı özelliği aynı yönde 

etkileyen iki benzer geni (identik gen) yani bir birinin aynı gen (eşgen) taşıyorsa 

bu bireye homozigot birey denir. Aynı şekilde bir birey mesela (F1) bireyi somatik 

hücrelerinde birbirinin alleli olan yani aynı özelliği farklı yönde etkileyen iki gen 

(D ve d) taşıyorsa bu bireyde allel gen çifti bakımından heterozigot denir. 

Heterozigot (F1)lerde dominat genin etkisi resesiv allelin varlığını tamamen 

maskeliyorsa bu olguya tam dominatlık denir. 

 Bu açıklamada herhangi bir özellik için somatik hücrlerde iki gametlerde 

ise bir gen bulunduğu varsayılmaktadır. Buna göre cinsiyet hücresi 

şekillenmesinden önce her özellik için mevcut iki genin bire indirgendiği nükleer 

(çekirdek) bölünme çeşidine ihtiyaç vardır. 

 Bu bölünme ile allel genler birbirinden ayrılır. Daha sonraki bölümlerde 

bu konu daha detaylı incelenmiştir. Coleus bitkisi melezlemesinde yukarıdaki 

açıklamalar aşağıdaki gibi yazılabilir. 

P : Derin Kıvr. Ken. X Düz Kenarlı

: DD dd

P Gametleri : D X d

F1 : Dd (Derin Kıvr.Ken.)

F1 Gametleri : D + d



Fenotip ve Genotip 

 İncelenen bir karakter yada karekterler içinde bir organizmanın görünüşü 

onun fenotipini oluşturur. Fenotip genel olarak açıklayıcı bir kelime veya ifade ile 

belirtilir. Öte yandan bir bireyin genetik içeriği ise onun genotipidir ve genel olarak 

herhangi bir alfabe harfleri yada uygun sembollerle gösterilir. Bu örnekde derin 

kıvrımlı yaprak kenarı ve düz kıvrımsız yaprak kenarı fenotip, DD, dd, D ve d 

sembolleri ise sırasıyla somatik ve gametik genotipdir. 

 Bir bireyin fenotipi her zaman var-yok şeklinde kesin ifade edilmeyebilir 

bazen çevre koşulları değiştirilebilir. Mesela yükseklik gibi genetik olarak belirlenen 

kantitatif özellikler (Bir gen çiftinin rol oynadığı boy kalıtımı hariç) birçok bitkide ve 

bu arada insanlarda çok sayıda genden etkilenmektedir. Böyle özelliklerde uzun ve 

kısalık derecesi bakımından varyasyon görülür. 

 Genellikle ortalama etrafında dalgalanma gösteren bu varyasyonun kontrollu 

deneylerle çevre koşullarından ileri geldiği gösterilebilmektedir. Diğer bir deyişle 

Genotip, bir bireyin düşebileceği fenotipik değişim aralığını belirler. Bu olgu reaksiyon 

normu olarak ifade edilmektedir. Diğer bir değişle aynı yumurta ikizleri aynı genotipte 

olmalarına karşın farklı beslendiklerinde farklı uzunlukta olabilir. işte kalıtsal yapının 

çevre koşullarına göre gösterdiği değişim aralığına reaksiyon normu denir. Bazı çevre 

koşullarında belli bir genotipin kendini hiç göstermemesi de mümkündür. Bu kavrama 

arılarda bir örnek verebiliriz. Arılarda ana arı ve işçi arı cinsiyet kromozomları 

bakımından da aynı genotipde olmasına karşın ana arı farklı beslendiğinden işçi 

arıdan daha iridir. 



 Fenotip fizyolojik bir niteliktede olabilir ve bu takdirde yalnız 

biyokimyasal yolla gözlenebilir şekilde olabilir. Bu sebeble fenotipin en yalın tarifi 

bir ferdin herhangi bir şekil ve suretle ifade edilebilen özelliği şeklindedir. 

 Bazen bir genin birden çok özelliğide kontrol etmesi mümkündür. Bu 

olguya pleotropi denir. Dominant bir gen hiçbir zaman bütün bireylerde aynı 

kuvvetle etkisini göstermez. Bir genin, etkisinin fenotipte ortaya çıkma oranını 

Penetrans (Etkinlik) denir. Bir genin diğer dominant genlere komşu genlerle olan 

ilişkisi (Pozisyon etkisi) sonucu Penetrans (Etkinlik) oluşur. Bu işlemdede çevre 

şartları da rol oynar. Bir genin yada gen kombinasyonunun fenotipte kendini 

gösterme sıklığına etkinlik denir.  

 Etkinlik bir allel geni taşıyan, genotipler içinde beklenen fenotipleri                                                      

gösterenlerin oranı ile ölçülür. Etkinliği % 0 ile % 100 arasında değişir. Mesela 

100 heterozigot bireyden (Aa)  70'inde A dominant geni etkisini gösteriyorsa (A) 

geninin etkinliği % 70'dir. Etkinlik derecesi ise (Ekspresıvıte)  mutant bir genin 

değişik mutant bireylerde kendini fenotipik olarak ortaya koyma derecesi diğer 

bir değişle bir genin belirtisinin bireyden bireye değişkenlik göstermesidir. Yani 

etkin bir genin oluşturduğu etkinin derecesine ekspressıvıte sözgelişi çok 

parmaklılık sol elde etkin sol elde etkin olmayabilir. Yada ayakta etkin elde etkin 

olmayabilir. 



Açılım Oranlarının İhtimal Hesapları 
 Eğer (F1) lerde D ve d allellerini ayıran çekirdek bölünmesi gamet 

şekillenmesin-den önce oluşursa (F1) gametlerinin yarısı Dominant (D) genini diğer 

yarısıda resesiv (d) genini taşıyacaktır. Eğer tesadüfi Syngamy oluşuyorsa (D) 

yumurtasının (D) veya (d) spermi ile eşleşme şansı eşittir. Söz gelişi (F1)lerin 

çiftleştirilmesi elde edilen (F2) leri aşağıdaki gibi gösterelim. 

 F1 Dişi’lerinden yumurta : 1/2 D + 1/2 d 

 F1 Erkek’lerinde sperm : 1/2 D + 1/2 d 

 F2 : 1/4 DD + 1/4 Dd + 1/4 dD +  1/4 dd 

 Böylece Monohibrit genotipik açılım oranı [(1/4) DD] + [(2/4 Dd)] + [1/4 dd] 

yada kısaca 1:2:1 şeklinde elde edilir. 

 Bu çeşit bir hesaplama iki bağımsız olayın aynı anda oluşma ihtimali bu iki 

bağımsız olayın tek başına olma ihtimallerinin çarpımına eşittir kuralından elde 

edilmiştir. Böylece yumurtalardan yarısı (D) genotipinde ve spermlerin yarısıda (D) 

genotipinde ise tamamiyle dölleme oluşursa (DD) zigotu elde edilme ihtimali (1/2) x 

(1/2) = 1/4 olacaktır. Fenotipik olarakda DD ve Dd organizmaları bir birinden dış gö-

rünüş olarak ayırdedilemezler ve neticede 3:1 monohibrit F2 fenotipik oranı elde 

edilir. Bu varsayımların hepsinin geçerliliği daha sonra sıtolojik incelemeler ve ilave 

çiftleştirme denemeleri ile test edilmiştir. Ayrıca bu sonuçları elde edebilmek için da-

ma tablosu (Checker board) ve Punnet kare metotları gibi metotlarda kullanılabilir. 



Test Melezlemesi 
 Daha öncede belirtildiği gibi (DD) ve (Dd) genotipindeki “Coleus” bitkisi 

bireyleri görünüş olarak bir birinden ayırdedilemez. Bu durum acaba (DD) ve 

(Dd) genotipinde fakat aynı fenotipde olan bireyleri birbirinden ayırd etmenin bir 

yolu yokmudur sorusunu ortaya koymaktadır. Yani dominant vasfı gösteren 

bireyin homozigot mu heterozigot mu olduğunu anlamak için ilgili özellik için 

homozigot resesiv bireyle birleştirme olgusuna test melezlemesi denir. 

 Bu soruya test melezlemesi (kontrol melezlemesi )yapmak suretiyle evet 

cevabı verebiliriz. Test melezlemesinde Dominat fenotipe sahip olan birey 

(genellikle) D- olarak gösterilebilir ve resesiv fenotipde (doğal olarak resesiv 

fenotipin görülebilmesi için genotipik olarak homozigot olması gerekir) bireyle 

çiftleştirilir. Coleus bitkisinde homozigot dominat bir ferdin resesiv homozigot 

bitki ile melezi aşağıdaki sonuçları verir. 



P : Derin Kıvrımlı Yaprak Kenarı     Düz Yaprak Kenarı 

 DD        DD                     dd 

P  gametleri Yumurtalar             :  (1) D 

   Spermler                 :  (1) d 

 F1  Tümü    Dd (Derin Kıvrımlı 

          Yaprak Kenarı) 

 Eğer (P) dominat fenotipdeki birey heterozigot olsaydı klasik 1:1 

monohibrit test melezi oranı elde edilir. 

P Derin Kıvrımlı Yaprak Kenarı    x Düz Yaprak Kenarı 

  Dd   dd 

P gametleri   Yumurtalar  1/2 D + 1/2 d 

                           Spermalar  (1) d 

       F1  1/2 Dd         +      1/2 dd 

  Derin Kıvrımlı  Düz Yaprak  

  Yaprak Kenarı  Kenarlı 



 Dikkat çekeceği gibi DD x dd melezlemesinde F1’lerin tümü dominant 

fenotipi gösterirken, Dd x dd melezlemesinde döllerde 1:1 oranı elde edilir.  

 Bu noktada (F1) ifadesinin kullanım alanını vurgulamak faydalı olur 

faydalı olacaktır. Bu ifade ebeveyn generasyonunun genotipleri söz konusu 

olmaksızın herhangi bir çiftleşmeden elde edilen ilk generasyonu gösterir. Bu yüz 

de (F1) terimi her zaman heterozigotluk anlamına gelmez. Yukarıda belirtilen iki 

test melezinde (F1) generasyonu (P)ye bağlı olarak ilk örnekde heterozigot ikinci 

örnekdeki (dd) bireylerinde olduğu gibi homozigot olabilir. 

 Homozigot dominantlarla heterozigotların görünüş bakımından 

benzerliği genlerin kendi fenotipik etkilerini nasıl gösterdikleri konusunda bir 

ipucu vermektedir. Bu işlemin nasıl sağlandığı ilerdeki bölümlerde genlerin 

moleküler temelleri bahsinde açıklanacaktır. Bu olgu bir sonraki bölümde 

göreceğimiz klasik 3:1 oranından sapmayı da bir ölçüde açıklamaktadır. 

 Klasik monohibrit melezlemede (F2'lerde) gözlenen 3:1 Fenotipik 

oranında değişiklikler (Modifikasyonlar) 

 1. Eksik Dominanslık Tam olmayan dominantlık= ekivalentlik 

(ıncomplete domınance) 



 Eksik dominantlik kısaca heterozigotun oluşturduğu fenotipin paranteral 

fenotiplerin arasında bir yerde olmasıdır. Bezelyelerde Tablo 2.1’de gösterilen 

veriler ilk kez Mendel tarafından tabiat Tarihi Derneğinin Brunn şehrinde 8 şubat 

ve 8 Mart, 1865’de tebliğ olarak sunulmuştur. Mendellin verileri yuvarlak 

tohumun buruşuk tohuma tam dominant olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 

Gerçektende homozigot ve heteozigot yuvarlak tohumlar mikroskobik olarak 

ayırdilemezler. Ancak üç genotipdeki kotiledonların hücreleri (WW = yuvarlak, 

Ww = yuvarlak, ww = buruşuk) mikroskobik olarak incelendiğinde WW 

bitkilerinde bol miktarda iyi şekillenmiş nişasta zerrecikleri, ww bireyde ise çok az 

nişasta zerrecikleri görülür. Hetorozigotlar ise orta düzeyde nişasta zerrecik sayısı 

gösterir ve bu zerreciklerin çoğu kusurlu şekildedir. Burada W= Yuvarlak 

allelgenin w= buruşuk allelgeni üzerine dominanttır. (W>w) 

 Ayrıca ww embriyoları testinde şekerlerin (nişasta moleküllerinin imal 

edildiği ham madde) Ww’ye nazaran daha çok azaldığı görülmüştür. ww 

embriyonları şeker için en düşük değerlere sahiptir. 

 Bitki hücreleri nişastayı glukoz 1- fosfattan hücre enzim sistemleri etkisi 

ile oluşturur. Nişasta şeker dönüşümünün kimyası ile ilgili kavramlar genetiğin 

başlangıç konularının kapsamı dışında ise de W geninin glukoz -1- fosfat’ın 

nişastaya reaksiyondan sorumlu enzimin üretimi için gerekli olduğu 

anlaşılmaktadır 



 Aynı şekilde w geninin bu enzimin az miktarda üretilmesini ya da 

muhtemelen yapı bakımından farklı bir molekül üretilmesi dolayısıyla daha az etkin 

enzim molekülü oluşumundan sorumlu olduğu düşünülebilir. Bu sonuç ise fonksiyonel 

olmayan yada istenmiyen fonksiyonda bir enzim (molekül) üretilmesi demektir. WW 

bitkilerindeki çok miktardaki nişasta daha yüksek su alıkonulması ile birlikte seyreder 

(nişasta bir hidrofilik kolloıddir). Bu durum ise iri şişkin ve kuresel tohumlu olma 

sonucunu doğrur. öte yandan Homozigot resesiv embriyolar erginliğe ulaşıncaya 

kadar çok az derecede su alıkoyar ve bu yüzden buruşuk görünüm alır. 

Heterozigotların nişasta içeriğide açık bir şekilde WW genotipi ile dış görünüş 

bakımından ayırdedilmeyen embriyonlar üretmektedir. 

 Nişasta içeriklerindeki bu farka uygun olarak heterozigotların fonksiyonel 

enzimlerin miktarı bakımından orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Genler ve enzimler 

arasındaki ilişkiler modern genetiğin temel kavramlarını oluşturmakta olup genlerin 

tabiat ve etki şekillerini ortaya koymada önemli yardımcılardır. Bu konular daha 

sonra incelenecektir. 

 Ancak kısaca ifade etmek gerekirse genotipte yer alan genlerin işlevi bu 

genleri meydana getirdikleri proteinlerin bir enzimin yapısını oluşturması ve bu 

enziminde belli bir metabolik sürecin belli bir safhasına katalize etmesi şeklindedir. şu 

andaki amacımız mikroskobik düzeydeki esasları incelemektir. Kısaca daha öcne 

gördüğümüz (F2) lerdeki 3:1 monohibrit fenotipik oranı 1: 2:1’e dönüşmektedir. 

Mikroskobik, kimyasal yada moleküler düzeyde (W)nın kendi alleline eksik 

dominantlık gösterdiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden fizyolojik düzeyde Ww 

x Ww çaprazları Fenotipik ve Genotipik bakımdan eşit oranlar oluşturur (1:2:1) 



Diğer Organizmalar 
 Gerek bitkiler ve gerekse hayvanlarda makroskobik düzeyde de eksik 

dominaslık görülebilmektedir. Mesela Turplar şekil bakımından uzun, oval veya 

yuvarlak olabilir. Uzun x yuvarlak melezlemesi tümü oval fenotip (F1) oluşturur. 

P: Uzun      x Yuvarlak 

L1 L1  L2 L2 

F1 Tümü Oval 

L1 L2 

F1 gametleri : Yumurtadan (1/2 L1 )(1/2 L2) 

Spermlerden (1/2 L1) (1/2 L2) 

F2  1/4 L1 L1 + 2/4 L1 L2 + 1/4 L2 L2 

  uzun                oval           yuvarlak 

  1 uzun :        2 oval :       1 yuvarlak 

Eksik dominas allellerini harf altına indis şeklinde belirtmek yaygın bir pratikdir. 

 Diğer yaygın olarak bilinen bir örnekde Shorthorn sığırlarında 

görülmektedir. Shorthorn sığır ırkında kırmızılık ve beyazlık için genler 

bulunmaktadır. Eğer kırmızı ebeveynleri (r1r1) ve beyaz ebeveynleri (r2r2) ile 

gösterirsek böyle iki bireyin melezlenmesi ile hepsi (r1r2) olan döller elde edilir. Bu 

renk kırmızımsı gri yada kırçıl olarak adlandırılır. Buna benzer bir örnekde 

Antırrhinum bitkisinde de görülür (şekil 2.3). 



İnsanlarda Kan grubu tiplerinden biride belli bir antıjenik unsur için bir allel gen çiftinin 

etkisini içerir. Bu alleller M ve N olarak bilinmektedir. 

 Kan grubu antijenlerinin kalıtımı daha sonraki bölümlerde detaylı olarak 

incelenecektir. Ancak şimdilik heterozigotlarda her iki geninde aktif olduğunu belirtelim. 

Her iki ebeveynin de heterozigot olduğu (hem M ve hemde N antijenlerinin üretildiği) 

ailelerden elde edilen veriler 1:2:1 oranına çok yakın açılım göstermek-tedir. Bu da eksik 

dominantlığın kanıtıdır. 

Şekil 2.3. Aslanağazı (Antırhınum) bitkisinde bir eksik dominanslık örneği, Pembe (F1) 

hibritleri gerçekten beyaz ve kırmızı ebeveynlerin ortasında olup, (F1) de karakteristik 

1:2:1 fenotipik açılışı görülür. 



     Kodominanslık 
 Kodominantlıkda allelgenlerin fenotipte belirme kuvvetlere eşittir 

heterozigot durumda her iki allel gende etkisini gösterir.  

 Turp’dan verilen örnek eksik dominanslık için tam bir örnektir. çünkü 

burada heterozigotlar fenotipik bakımından tam olarak iki homozigot ebeveynin 

ortasındadır. Yüzeysel bir bakış açısı ile MN kan tipi ve kırşıllık örneğinde de 

heterozigotlar orta fenotipde düşünülebilir. Ancak kırçıl sığırlarda kıl örtüsü 

dikkatle incelenirse bireysel olarak kılların kırçıl olmakdan ziyade tüm kıl 

örtüsünün kırmızı ve beyaz kıllar karışımı olduğu görülecektir. Aynı şekilde MN 

genotipide hem (M) ve hem de (N) antijeni üretmektedir. Yani tek bir M ve N’in 

ortasında bir antijenik unsur değilde ikisinide üretir. 

 İşte sığırda, insanda yukarıdaki örnek bazen “Kodominanslık” olarak 

adlandırılır. şüphesiz elde edilen açılım oranları eksik dominans ve Codominasda 

aynıdır. Aradaki kesin fark bu safada önemsiz bir ayrıntıdır. Gerek eksik 

dominanslıktan ve gerekse kodominanslıkda Fenotipik sınıf sayısının tam 

dominantlıkda iki iken üçe çıktığını ve neticede hem genotipik ve hemde fenotipik 

oranların (1:2:1) şeklinde aynı olduğuna dikkat ediniz. 



Letal Genler 
 Klasik monohibrit açılım oranlarından bir diğer sapmada etkisi bazı 

genotiplerin taşıyıcısını öldürmek biçiminden ortaya çıkan genlerce oluşturulur. 

Böyle genlere letal genler denir. Burada hem etkisinin kendisi ve hemde letal 

etkinin ortaya çıktığı gelişme safası önemlidir. 

 Botanikçi olmayanların bile aşina olduğu birçok bitki karekteristik olarak 

autotropik’tir. Diğer bir deyişle bu çeşit bitkiler kendi gıdalarını CO2 ve sudan 

fotosentez işlemleri ile imal edebilirler. Bu işlemlerde tüm bitkiler ve bu arada 

autotrofik bakteriler yeşil, ışık absorbe eden pigmentin yani klorofil’in varlığına 

ihtiyaç duyarlar. Mısır bitkisinde (zea mays) klorofil üretimini etkileyen bir çok 

gen çifti bilinmektedir. Böyle bir geni G ile gösterelim. Bu gen normal klorofil 

üretiminden sorumlu olup kendi alleli olan (g) üzerine tam dominanttır. Bu 

sebeble (G-) bitkileri klorofil içerir ve fotosentetik yapıdadır. öte yandan (gg) 

bitkileri klorofil üretmez ve sarımsı beyaz görünüştedir. Sarımsı rengin nedeni 

bitkinin sarı karotenoid pigmenti üretim yeteneğinde olmasıdır. 

 Genel olarak iki heterozigot bireyin döllerinin 1/4’ü klorofilsizdir ve 

(F1)ler klasik 3:1 oranını gösterir. Mısır bitkisinden sürgün gelişimi başlangıçta 

danedeki endospermdeki depo gıda dokusunun harcanması sayesinde mümkün 

olur.  



 Normal yeşil bitkiler gıda reservleri tüketildiği zaman (yaklaşık 10-14’cü 

gün) sürgünde yeterli kök sistemi geliştirir ve yeşil doku miktarı fizyolojik olarak 

bağımsız hale gelir. Bu sebeble iki heterozigotun melezlenmesinde başlangıçtaki 

3:1 oranı birkaç hafta sonra 3:0 yada 1:0 oranına dönüşür. 

P: Yeşil         : Yeşil 

 Gg  Gg 

F1 :1/4 yeşil + 2/4 yeşil  +  1/4 yeşil olmayan (ölür) 

 GG       Gg        gg 

 Letal (g) geninin etkisini göstermesinden sonra olağan 1:2:1 oranının 

2:1’e dönüştüğüne dikkat ediniz. Oysa homozigot yeşil bitkiler başlangıçtaki 

bireylerin 1/4’ünü oluşturur. Ancak daha sonra bunlar yaşayan döllerin 1/3 

oranına iner. çünkü (gg) bireyleri ölmektedir. 2:1’lik genotip oranın yada yalnızca 

bir fenotipik sınıfın belirmesi (3:1 oranında ise 2 sınıf beklenir) resesiv letal genin 

etkisini açıkça göstermektedir. Bu örnekde letal genlerin etkisi homozigot ressesiv 

bireyin çimlenmeyi takip eden 2 haftalık büyümeden sonra ölmesi nedeniyle 

kolayca anlaşılabilir. Oysa diğer letal genler etkilerini syngamy (yani zigot 

oluşumu) safasından itibaren herhangi bir safada gösterilebilir. Bu safa 

Embriyonik gelişimin çok geç noktasında veya başlangıcında yada çok daha sonra 

olabilir 



 Hatta hayatın geç safalarında ölüme yol açan letal genlerin etkilerini diğer 

ölüm nedenlerinden ayırmak çok güç olabilir. Diğer bir resesiv letal gen örneğide 

farelerde embriyo gelişiminin erken safalarında ölüme yol açan sarı renkdir. 1904 

ve 1905’lerde Cuenot isimli araştırıcı siyah tüylü farelerin çaprazlanmasından 

daima siyah bireyler oluşturur sarı x siyah melezlemesinin ise 1:1 oranında sarı  : 

siyahla neticelendiğini tesbit etmiştir. Araştırıcı sarıların heterozigot olduğu 

sonucuna varmıştır. Ancak Sarı x Sarı melezlemesi ise 2: 1 oranında Sarı : Siyah 

ile neticelemiştir. Gene bu melezlemeden elde edilen yavruların miktarı (1/4) 

oranında diğer melezlemelerde elde edilenlerden küçük olmuştur. 

  Sarı renkden sorumlu yeni geni Ay ve siyahdan sorumlu geni (a) 

ile gösterelim Test melezlemesi yaparsak 

 P : Sarı X Siyah   AY = Sarı 

   AYa  aa   a = Siyah 

F1  : 1/2 Sarı  +1/2 Siyah 

   AYa  aa 

veya monohibrit çiftleşme yapılırsa 

P : Sarı  X  Sarı 

  AYa               X  AYa 

F1 : 1/4 AYAY + 2/4 Aya  + 1/4 aa 

     ölür         Sarı        Siyah 



Böylece AY geninin vücut örtüsü rengi konusunda dominant olduğu fakat letalite 

(öldürücülük) bakımından resesiv olduğu anlaşılmaktadır. Bir süre (AYAY) 

genotipinin etkisinin tabiatı anlaşılamamıştır. Ancak seçici dölleme (selective 

fertilizatıon)nin muhtemel bir faktör olduğu düşünülmektedir. Castle ve Litte 

isimle araştırıcılar 1910’da AYAYbireylerinin elde edildiğini fakat hemen öldüğünü 

ileri sürmüşlerdir. Daha sonraları 1942’de Robertson ve 1962’de Later ve Green 

Sarı erkeklerle çiftleştirilen Gebe sarı (AYa) dişilerin embriyolarının 1/4’ünün 

gebe kalmadan sonra öldüğünü göstermiştir. Böyle bir ölüm gastrolasyon 

safasında oluşmaktadır. Kanatlılarda “sürünme” özelliğide bu gruba sokulabilir. 

Sürünen kanatlılarda bacak ve kanatlar kısalıp deforme olduğundan hayvana 

çömelmiş bodur ve sürünen bir yürüme görünüşü (creeper) verir. 

[Sürünen] x [sürünen] melezlemesi daima 2 sürünen : 1 normal şeklinde 

neticelenir. Homozigot sürünenlerde böyle bir genel deformasyona 

(heterozigotlardan daha ileri düzeyde) sahip olup ınkubasyon esnasında ve 

genellikle (4) cü günde ölürler.(C1= normal C2= Letal ölüm  ve 

C1C2= Kodominant sürünme) 

 

P : Sürünen  x Sürünen 

  C1 C2   C1 C2 

F1 : 1/4 normal  + 2/4 Sürünen + 1/4 (ölüm) 

  C1C1      C1C2               C2C2 



 Handauer isimli araştırıcı sürünme(creeper) geninin embriyo gelişiminde 

genel bir retardatıona (gecikmeye) yol açtığını göstermiştir. özellikle uzuvların 

şekillenmesi safasında etki en çokdur. İnsanlarda önemli bir Hemoglobinle ilgili 

gen etkisi bulunmaktadır. İlerideki bölümlerde özellikle genlerin etkilerini nasıl 

ortaya koydukları bahsinde bu örnek çok sık kullanılacaktır. özellikle bazı Afrika 

kabilelerinde Hbs1 ile gösterilen bir gen homozigot olduğunda orak hücre anemisi 

(sıckle cell anemıa) adı verilen ve en azından gençlikten sonraki safalarda ölüme 

yol açan sendromu ortaya çıkarmaktadır. 

 Bu tablo başlıca kronik hemolitik anemi olmak üzere diğer birçok 

simptomlarla ortaya çıkar. Böyle şahısların kandaki eritrositleri bükülmüş 

durumda olup bir çoğu esas olarak orak kesidindedir. Böyle hücreler yanlızca 

kapiller damardaki sirkulasyonu tıkamakla kalmaz aynı zamanda oksijeni 

dokulara, dokulardanda CO2’yi taşıma görevini yapamaz. 

 HbA1 = Normal  HbS1= Anemi 

 Normal şartlarda heterozigotlarda (HbA1HbS1) bu semptomlar görülmez 

ve normal homozigotlardan (HbA1 HbA1 ) ayırdedilemez. Ancak heterozigotların 

bazı eritrositleri eğer bu birey yüksek rakımda kalırsa düşük oksijen 

konsantrasyonunda orak hücre kesitli hal alır. Böylece normal ve orak hücreli gibi 

iki ana fenotip söz konusudur. Bu sonuç monohibrit açılımda beklenmektedir. 

Ancak mikroskobik düzeyde ise düşük oksijen basıncında homozigot normal 

bireyleri heterozigotlardan ayırdetmek mümkündür.  



HbA1 HbA1 = Normal (alyuvarlarda oraklaşma yok= Homozigot Dominant) 

 HbA1HbS1= Orak hücre özelliği taşıyıcı (azalmış oksijen basıncında oraklaşma= 

Heterozigotlar) 

 HbS1 HbS1 = Orak hücre enemisi (normal oksijen basıncında oraklaşma= 

Homozigot resesiv) 

 Deneysel kanıtlar bu allel gen çifti arasındaki ilişkileri en iyi 

kodominanslıkla açıklamaktadır. Çünkü iki çeşit hemoglobin [(A) ve (S)] söz 

konusu olup her iki çeşitte heterozigotlarda üretilmektedir. Şimdiye kadar letal 

genin letalitesinin resesiv homozigotlarda ortaya çıktığı vakaları inceledik. 

Varsayımsal biçimde letal etkinin dominat homozigotlarda da ortaya çıkması 

beklenir. Bu durumda etkilenen bireyin ölümü üremenin oluşmasından kısa bir 

süre sonra görülür. Huntıngton’s Chorea (Huntington koresi) adı verilen bir 

hastalık konuşma bozukluğu, istemsiz hareketler ile ortaya çıkar. Kalıtsal, 

yetişkinlere özgü bir sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık istemsiz olarak vücudun 

titreme ve sıçraması ile karekterize edilir. Sinir sisteminde ilerleyen bir 

dejenarasyon sonucu ortaya çıkar ve yavaş yavaş mental (zihni) ve physıcal 

(bedensel) bozulma ile birlikte seyreder. Bu simptomların (belirtilerin) ortaya 

çıkması için ortalama yaş 40-45 arasıdır. Tabi bu yaşa kadar insanların evlilik 

çağına ulaşmış ve yavru kuşak üretmiş olmaları nedeni ile kalıtsallığı 

incelenebilmiştir. Etkilenen yavruların en azından bir ebeveyni erken veya daha 

geç yaşta choreik (titremeli sıçrama hastalığına sahip) nitelik gösterir 



 Hastalığın hayatın ilk (25) yılında yada (60-70) yaşında görüldüğü 

vakalarda bildirilmektedir. Hastalığın ortaya çıkma yaşındaki bu değişkenlik 

diğer bazı başka genlerin de bu hastalıkta rol oynayacağını akla getirmektedir. 

Ayrıca ebeveynlerin ve büyük ebeveynlerin erken yaşta diğer nedenlerle ölmesi 

nedeni ile hastalığın kalıtsal niteliğinin incelenmesi güçleşebilmektedir. Mevcut 

verilere bakarak bu hastalığın dominant genden ileri geldiği anormal fenotipin ve 

letalitenin dominantlıkla oluştuğu anlaşılmaktadır. 

 Bu bölümde belirtilen letal özellikler Tablo. 2.2’de özetlenmiştir. Birçok 

hayvan ve bitki türlerinde çeşitli fizyolojik ve morfolojik özelliklerden elde edilen 

kanıtlar bir gen çiftinin etkisi ile oluşan nitelikte özelliklerin kontrol edildiğini 

göstermektedir. Sözgelişi kanatlılarda “Colomboma” denilen tüm vücut 

kısımlarında kartılaj (kıkırdak) şekillenmesinde çok derin etki ile karakterize 

kusur resesiv letal niteliktedir. Aynı şekilde kültürü yapılan Geranıum (sardunya 

çiçeği = pelarganıum) da yüksekliğin eksik dominant genlerin etkisi sonucu 

oluştuğu gösterilmiştir. 



Genlerin Etkilerine Göre Sınıflandırılması 
1. Eklemeli olmayan etki gösteren genler: Mendel'in çalışmalarını yürüttüğü 

özellikleri belirleyen genler tam dominant etki gösteren genlerdir.  Eğer bir 

lokusda eklemeli olmayan gen etkisi söz konusu ise bu lokusdaki AA, Aa, aa 

genotiplerinden ilk ikisi aynı fenotipik sonucu üçüncüsü bir başka fenotipi ortaya 

koyacaktır. Burada A geninin a üzerinin dominantlık etkisi tam yada eksik 

olabilir.  

2. Eklemeli etki gösteren genler: Bazı genler başlıca eklemeli (addıtıve) etki 

gösterir. Böyle genler alleller üzerine tam dominantlık göstermez. Bir dereceye 

kadar eksik dominantlık gösterir. Bir lokusdaki (A) ve (a) genleri söz konusu 

olsun. Eğer (A) geni eklemeli etki gösteriyorsa (Aa) genotipli bireyin fenotipi (AA) 

ve (aa) genotipli bireyleri fenotipleri ortasında olacaktır. Burada bir gen çifti 

gösterilmiştir. Pratik olarak eklemeli gen denildiği zaman aynı özellik üzerine 

ikiden çok eklemeli genin etkisi anlaşılır.  

3. Allel olmayan genler ile etkileşim etkisi gösteren genler: Böyle genler 

kendilerine allel olmayan genler ile interaksiyon (Etkileşim) göstererek diğer 

lokustaki hangi alleliklerinin bulunduğuna göre farklı fenotipik etki gösterir.  



 Bir lokusda (A) ve (a) genleri diğer lokusda (B) ve (b) genleri söz konusu 

olsun. Bu durumda (AABB), (AABb), (AAbb), (AaBB), (AaBb), (Aabb), (aaBB), 

(aaBb), (aabb) genotiplerinin (kısaca A-B-; aaB-; A-bb; aabb genotipleri). 

Fenotipik açıklamaları farklı farklı olacaktır. Diğer bir değişle iki lokus aynı 

özellik üzerine yada farklı özellikler üzerine etki etse dahi açılım oranları klasik 

Mendel açılımına uymayacaktır. Allel olmayan genler arasındaki etkileşim 

kalitatif nitelikte olabilir. Bir bakıma Allel olmayan genler arasında dominantlık 

gibi ortaya çıkabilir. Bu durumda bir lokustaki genler diğer lokusdaki genlerin 

etkisini örter. Böyle interaksiyonlara genellikle epistasi adı verilir.Bu ilişkilerin 

çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bu sınıflama biçiminin yanısıra çoklu allel gen etkili 

genler (Multiple allel), bağlı gen etkisi gösteren genler, alleli üzerine etkinliği 

değişebilen genler (penetrans). Birden çok özellik üzerine etkili genler (pleotropi), 

etkisi cinsiyete bağlı genler, etkisi cinsiyetle sınırlı genler, etkisi cinsiyete göre 

değişen genler, etkisi bireyden bireye değişen genler (ekspresıvıte) söz konusu 

olabilir. Bu terimleri kısaca açıklayalım  

 Multiple Allel: Bir lokusda aynı özellik üzerine etkili ikiden çok allel 

bulunmasını ifade eder. Aynı lokustadi allel serisinin üyeleri arasındaki ilişki 

çeşitli şekillerde olabilir.  

 Bağlı Gen: çok sayıda özelliği belirleyen genlerin aynı kromozom üzerinde 

bulunmasını tanımlar.  



 Penetrans: Bir genin alleli üzerinde etkinliğinin değişmesini ifade eder. 

Eğer 100 heterozigot birey (Aa)'dan 70'i dominant fenotipi gösteriyorsa (A) 

geninin penetrans'ı % 70 olur.  

 Ekspresıvıte: Bir mutant genin değişik mutant bireylerde kendini 

fenotipik olarak ortaya koyma derecesidir. Bu durumda bir genin belirtisi 

bireyden bireye değişmektedir. Söz gelişi (a) genin mutant gen ise (aa) mutant 

bireylerin hepsi aynı tipte fenotip göstermez. Fenotipin açılma dereceleri farklı 

farklı olabilir.  

 Etkisi cinsiyete bağlı genler: Bu tip genler homogametik cinsiyeti 

oluşturan kromozomlar üzerinde yer almışlardır. Bu durumda cinsiyet 

kromozomu üzerinde yer alan tek allel gen bile homoloğu olmadığı halde fenotipik 

etkisini sergiler. Bu olguya hemizigot denir. 

 Etkisi cinsiyetle sınırlı genler: Dominant yada resesiv herhangi bir genin 

homozigot haldeki etkisi  bir cinsiyetle tam diğer cinsiyetle sıfırdır. Bu çeşit 

genlerin belirlediği özellikler sadece bir cinsiyette etkilidir.  

 Dominantlık, resesivlik etkisi cinsiyetle değişen genler ise: Allel gen 

çiftinin üyeleri arasındaki dominantlık resesiv ilişkisi cinsiyete göre değişir. Bu 

durumda heterozigotlar erkek veya dişilerde farklı fenotipte neticelenir. 



Tablo: 2.2.  Bazı Letal Genlerin Karşılaştırılması. 


