
KALITIMIN SiTOLOJiK TEMELLERi 
 İkinci bölümde kalıtımla ilgili unsurların (genlerin) çekirdek de yer aldıkları 

farzedilmiştir. Eğer bu varsayım doğru ise bir takım doğrulayıcı kanıtların ortaya 

konulması gerekir. Böyle kanıtlar mevcut olup sitolojik ve kimyasal olarak ikiye 

ayrılabilir. Genetik biliminin gelişme tarihi önce sıtolojik kanıtları ele almayı 

gerektirir. Kimyasal kanıtları ilerideki bölümlerde inceleyeceğiz. Burada bir 

hatırlatma olması bakımından bitki ve hayvan hücresinde bulunan yapılar 

belirtilecektir. 

Ökaryot Hücre 
 Ökaryot hücre (Yunanca eu: gerçek karuon çekirdek) plazma zarı denilen bir 

zarla dıştan sınırlanmıştır. içinde stoplazma ile çevrili merkezi bir kütle (çekirdek) bulunur. 

Stoplazma içinde birçok organel barındıran jöle görünümünde bir maddedir. Endoplazmik 

redikulum ve golgi aygıtı gibi organelleri oluşturan bir kanallar sistemi stoplazmayı birçok 

bölüme ayırır. Protein yapısında ve esnek özellikte olan hücre iskeleti de bu bölünmeye 

katkıda bulunarak üç boyutlu bir hücre yapısının oluşumunda rol alır. çekirdek (Nukleus), 

üzerinde pek çok delik bulunan çift katlı bir zarla (çekirdek zarı) sınırlandırılmıştır. 

çekirdeğin yapısında, jel kıvamlı nükloplazma içinde yer alan kromatik ısı ve çekirdekçik 

(Nukleolus) denilen bir vey a birden çok küçük yapı yer alır.  Kromatin kütlesi düzensiz iki 

bölüm haline ayrılmıştır; yoğun bir şekilde proteinlerle örtülü kısmı heterokromotin, az 

protein içeren yaygın kısmı ise ökromotin adını alır. Kromatin, hücre bölünmesi periyodu 

dışında iç içe geçmiş karışık bir yapı halinde durmakla birlikte, bölünme sırasında ayrı ayrı 

yapılanan kromozomlardan ibarettir. 



 Bu hücre tipi, ökoryotlar grubunda yer alan canlıların yapı taşıdır. 

Ökaryotlar grubu tek hücreliler (Protozoa, maya mantarları, Diatomerler) ve çok 

hücreli hayvanlar (Metazoa) ile bitkilerden (Metafitler oluşur). Bitkilerde hücre zarı 

iki katlıdır. Stoplazma zarı daha sert bir "Kabuk"'la pektoselülozik (Lignin) bir zarla 

pekiştirilmiştir. 

 Ökaryot hücre bakteri ve mavi suyosunlarındaki prokaryot hücrelerinden 

farklıdır; hücre yapısı daha basittir. (çekirdek zarı ve organeller yoktur). 

 Hücrede bulunan bellibaşlı organeller ve bunların görevleri kısaca şöyle 

sıralanabilir: 

 Hücre ya da plazma zarı: Her ne kadar farklı geeçirgenliğe sahip bir zar ise 

de, hücre dışı maddeleri ayırabilir ve hücre ürünlerinin geçmesine izin verir. Hücre 

zarı çift katmanlı fosfolipit formunda lipid moleküllerinden oluşur. Bu molekül 

katmanları üzerinde gömülü her türden protein bulunur. 

 Nükleus (çekirdek):Hücrenin çoğalmasını üremesini ve büyümesini düzenler. 

 Kromozom:Kalıtsal bilgilerin taşıyıcısıdır; hücresel olayları düzenler (Hücre 

bölünmesi sırasında açık olarak gözükürler). 

 Nükleolus (çekirdekçik): işlevi tam belli değil; hücre bölünmesi sırasında 

ortadan kaybolur. Kalıtsal maddelere (DNA, RNA) sahip olduğu e ribozomal RNA 

moleküllerinin burada yapıldığı ("nucleolar organizer") bildirilmektedir. DNA ve m-

RNA moleküllerinin yapımı için gerekli materyallere sahiptir sitoplazma ve çekirdek 

arasında arıcılık yapar. 



 Çekirdek Zarı: Sitoplazma ve çekirdeğe ilişkin materyaller arasında 

sürekli olarak ayırma işlemini yürütür. 

 Sitoplazma:  Nükleustan gönderilen emirleri yerine getirmek için çeşitli 

aygıtlara sahiptir. 

 Endoplazmik redikulum: Zarlar arasıda ya da normal olarak oluşan 

biyokimyasal tepkimeler için büyük bir yüzeyi bulunmaktadır. 

 Ribozomlar:  Protein sentezi yerleridir. 

 Sentrioller:  Bölünme olaylarında kutup oluştururlar ve çoğalma gücüne 

sahiptirler. 

 Mitokondria:  Enerji üretir (Krebs çemberi, elektron taşıma zinciri, yağ 

asitleri beta oksidasyou, vb). 

 Golgi cisimciği: Hücresel salgıları oluştururlar. 

 Lizozom:  Bakteri ve diğer yabancı cisimlerin eritilebilmesi için hücre içi 

sindirim enzimleri üretir; koparılırsa hücrenin parçalanmasına neden olabilir. 

 Vaküoller:  Fazla su fazla ürünleri, eriyebilir pigmentleri vb. depo eder. 

 Hiyaloplazma: Glikoliz için enzimleri ve şeker, amio asit, vitamin, 

nükleotid gibi yapısal materyalleri içerir. 



Prokaryotlar 
 Çeşitli canlı türlerinin sınıflandırılmasında virüslerin yeri ve konumu hala 

sorun olmakla birlikte, diğer organizmaların tümü iki kategoriye ayrılabilir: 

ökaryotlar ve prokaryotlar. Hücre içi organitler bakımından zengin ve iyi belirlenmiş 

bir çekirdeğe sahip, karmaşık yapıda hücrelerden oluşan canlılara ökaryotlar (kelime 

anlamı "gerçek çekirdekli"), genellikle tek hücreli ve daha basit yapılı onlara 

prokaryotlar denir. Prokaryot hücrelerde belirgin bir zarla sınırlanmış çekirdek 

yoktur; bunlarda sitoplazmaın içinde serbestçe yüzen yalın bir DNA 

(Dezoksiribonükleik Asit) sarmalı bulunur, mitokondri ve kloroplast da yoktur. 

Ayrıca prokaryotlar, bakterilerdeki konjugasyon yoluyla üremeyi saymazsak eşeysiz 

çoğalırken, ökaryotlarda mayoz bölün-me eşeyli üremenin temelidir. Genel olarak 

prokaryotların sınıflandırılmasındda iki büyük grup organizma yer alır: Tek 

hücreden ibaret olan bakteriler ve bazen çok hücreli de olabilen klorofil pigmentinin 

varlığıyla diğerlerinden ayrılan mavi su yosunları. 

 Bakteri hücreleri çok çeşitli biçimde olabilir; en yaygın biçimler yuvarlak, 

çomak (Basil) ve sarmal (spiral) tipte olanlardır. Bakterinin hücre çeperi özel bir 

yapıdadır ve hem madde alışverişinin gerçekleştiği bölge, hem de hücrenin iskelet 

yapısı olarak önemli bir role sahiptir. Bakterilerin sınıflandırılması örnekseme yoluyla 

yapılmıştır ve bütün bakteriler dört şubeye ayrılır: Gerçek bakteriler (Eubacteria), 

mikrobakteriler (Mycobacteria), algobakteriler (Algobacteria), protozoobakteriler 

(Protozoobacteria). Mavi suyosunları bakterilerden eşeyli üremenin hiç görülmemesi 

(bunlarda konjugasyon yoktur) ve özümleyici pigmentlerin varlığıyla ayrılır. Mavi 

suyosunları iki altsınıfa ayrılır: Coccogonophycea, Homogonphycidea. 



Prokaryotlarla ökaryotları birbirinden ayıran özellikler 



İnterfaz Çekirdeği 

 Tüm biyolojik zararlılar gibi hücre zarı da çift kat halinde lipit 

moleküllerinden (özellikle fosfolipitler) oluşur ve bunların içinde gömülü olarak 

her türden protein bulunur. Lipitler hücre zarına yapısal özelliklerinı 

kazandırırken, proteinler de bu zarın kendine özgü olan niteliklerini ve çeşitli 

işlevlerini belirler. ökaryot hücrelerde, hücreyi saran bir plazma zarı ve hücre içi 

organelleri sara iç zarlar bulunur. 

 Eukaryotlar olarak adlandırdığımız birçok organizmanın canlı hücreleri 

genellikle kuresel bir yapıda olan Nukleus = çekirdek dediğimiz yapıya sahip 

olmaları ile karakterize edilir. Prokaryotlar gibi organizmalarda (algler, 

bakteriler) çekirdeksel (nuklear) materyal bulunmakla beraber toksonomik 

bakımda yüksek organizmaların çoğunda görülen tipik mitoz veya mayoz 

bölünme prokaryotlarda görülmez. Bu genetik sistemin dışında virüslerde üçüncü 

bir çeşit yapılanma görülür. Virüslerin önemli bir tipi olan bakteryofajların 

genetik materyal yapılanması ileri de açıklanacaktır. Interfaz (ara, bölünmenin 

olmadığı) dönemde ki çekirdek ışık mikroskobunda açık biçimde görüldüğü gibi 

nüklear membran ile sınırlanmıştır. 

 1 x10-6 metre= mikrometre= mikron 

 1 x10-9 metre= milimikron= nanometre. 



 Elektron mikroskop altında bu membranın iki tabakadan ibaret olduğu ve çapı 40 

nm (nanometre = 1 x10-9 metre : daha önceleri milimikron mM olarak adlandırılan ölçü 

birimi) olan porlar (delik-açıklık) ile kaplanmış stoplazmik çift membran sistemi ile irtibatlı 

onun devamı şeklinde olduğu görülmüştür. Bu stoplazmik çift membran sistemi 

Endoplazmik retıculum (E.R) olarak adlandırılır ve bazı yerlerinde yoğun bir yapıda 

granüller (danecikler) şeklindeki Ribozom denilen yapılar ilişmiştir. Bu ribozomlar 

rıbonükleik asit (RNA) ca zengin olup protein sentezinde önemli rol oynarlar. interfaz 

çekirdeği içinde üç kısım daha ayırd edilebilir. Bunlardan birincisi nüklear sap (çekirdek öz 

suyu) yada karyolymph olarak adlandırılır. Karyolenf temiz genellikle boyanmayan sıvı bir 

yapıdadır. çekirdeğe ilişkin ikinci ıntra nuklear (çekirdek alt yapısına ilişkin) yapı ise 

genellikle küresel yoğun boyanan cisimcikler olup “nükleolus” olarak adlandırılır. Bir çok 

Nukleolus hem RNA ve hemde protein içerir. çekirdeğin (nukleus) geri kalan kısmı iplik 

benzeri ince ayrı kollar ihtiva eder. Bu iplik benzeri kollar kromatin olarak bilinir. 

Bölünme halinde olmayan hücrelerin çekirdeğinin (interfaz) nükleousu oluşturduğu yapıya 

kromottin denir. Kromotin ise kromotik iplikçiklerden oluşur. Kromotin iplikçikleri 

kromonema adı ile bilinir. Kromotinin koyu boyanan kısımlarını heterokromotin az 

boyanan kısımlarına ise eukromotin denir. Kromotinlerin kromozomların yapısal unsurları 

olduğu düşünülmektedir. Kromozom yoğunlaşmış biçimlenmiş kromotin kitlesidir. 

Kromozomlar ise hem protein ve hemde deoksi rıbonukleik asit (DNA) içerir. DNA’nın rolü 

daha sonra açıklanacaktır. Kromozomların sayısı ve şekli her tür için özgün, sabit ve 

belirgindir. Ancak çok yaygın olmamakla beraber özellikle bazı bitkilerde bazı taksonomik 

alt tür katagorileri bu özgün sayı ve şekilleri çoklu set (polyploid) halinde bulundururlar. 



Hücre Bölünmesi 
 Bir organizmanın büyüme ve gelişmesi büyük ölçüde hücrelerinin büyüme ve 

çoğalmasına bağlıdır. çok hücreli canlıların ergin şekli elde etmesi zigottan erginliğe kadar 

hücre sayısı, büyüklüğü ve farklılaşmasının koordineli bir düzenle cereyan etmesi ile 

sağlanır. Bir hücreli canlılarda bölünme aynı zamanda üremeye ilişkin formun oluşmasını 

sağlar. Seksüel olarak çoğalan canlılarda cinsiyet hücrelerinin (yada gametlerin) 

şekillenmesi için bir çok durumda hücre bölünmesine ihtiyaç duyulur. 

 Çekirdekli bir hücrenin bölünmesi iki ayrı fakat birlikte cereyan eden aktivinden 

oluşur. Birinci işlem çekirdeksel bölüme (Karyokinesiz) ikinci işlem ise stoplazmik bölünme 

(sıtokinesiz)'dir. Genel olarak sıtokinesiz çekirdek bölünmesinin hemen ardından başlar. 

Ancak bazen ikinci kısım yani sıtokinesiz oluşmayabilir. Mesela çam ağacında dişi 

gametofit gelişimide sıtokinesiz olmadan önce 11 defa çekirdeksel bölünme olur. Birçok 

bitki ve havyan hücreleride mitoz ve mayoz gibi iki tipte çekirdek bölünmesi olur. Mitoz 

bölünme vejetatif yada somatik hücrelerde çekirdeki bölünmesi ile birlikte görülür. Mayoz 

bölünme ise ister gamet ister meospor olsun seksüel olarak çoğalan türleri üreme 

hücrelerinin şekillenmesi esnasında oluşur.  

 Eukaryotlarda her hücre yaşamı süresince belirli bir hücre çevrimini izler. Bu 

çevrimde büyüme yoğun metobolizma faaliyeti ve sentez olaylarının yer aldığı interfaz 

evresiden sonra hücre tıpa tıp kendine benzeyen ve birbiri ile özdeş iki kardeş hücre 

verecek şekilde bölünür. Bu mitoz bölünme önce çekirdekten başlar hücrenin genetik 

şifresinin eşit olarak iki parçaya ayrılmasına "karyokinez" adı verilir. Bu ilk aşamayı 

stoplazmayı ikiye bölünmesi yani "Sitokinez" aşaması izler. Ve böylece bölünme sona erer. 



 İnterfaz evresinde bir ökaryot hücre çekirdek zarı ile sınırlı ve belirgin bir 

çekirdeğe sahiptir. çekirdeğin içinde kromatin kütlesi ile birlikte bir veya birden çok 

çekirdekçik yer alır. Bunlar elektron mikroskobunda granüler (danecikli) bir bölge ile 

çevreli ağa benzer bir yapı (çekirdekçik oluşumu) olarak izlenebilir. 

 Bu alanlar ribozomal (r-RNA)'ların sentezlendiği ve ribozomların alt 

ünitelerin oluşturacak şekilde proteinlerle birleştiği yerlerdir.  

çekirdek zarı dış ve iç olmak üzere iki zar ile bunların arasındaki 20 ile 40 

nanometrelik bir "çekirdek çevresi" aralıkdan oluşur. Dış zar endoplazmik 

redikulum'la süreklilik gösterir. Ve stoplazmaya bakan yüzünde ribozomları taşır. iç 

zarın çekirdeğe bakan yüzü, 3 proteinden oluşan bir kompleksin yoğunlaşması ile 

meydana gelmiş bir yaprakla örtülüdür. çekirdek iskeletini yapan liflerle aynı görevi 

gören bu yapı çekirdek zarını sağlamlaştırır. Ve heterokromotinin buraya tutulmasını 

kolaylaştırır. çekirdek zarının oluşturan iki zar çekirdeksel gözenekler hizasında 

birbirine kavuşur. Yaklaşık 100 nanometre çaplı ve 9 nanometre açıklığa sahip bu 

gözenekler kümesinde 8 çevresel granül ile birlikte, kimi zaman merkezi bir granül 

bulunur. Gözenekler stoplazmayla çekirdek arasında doğrudan molekül geçişine 

imkan veren bir çeşit kanal sayılabilir.  

 Ekoryatlarda genetik bilgi birçok kromozoma bölüştürülmüş durumdadır. 

Her bir tür için belirli, sabit bir kromozom sayısı vardır. Her kromozom "Histon" 

denilen bazik proteinlere bağlı tek bir DNA molekülünden oluşmuştur. DNA 

kompleksi histonlar ve daha başka proteinler bir arada kromatini oluşturur. interfaz 

evresinde kromozomlar belirgin değilidr, çünkü DNA - histon olarak birleşmiş az veya 

çok yoğunluşmış ve iç içe geçmiş uzun lifler halinde bulunur. Bunlar Ekromatin'dir. 



 Yoğunlaşma daha ileri giderse heterokromotin ortaya çıkar. DNA 

molekülü nükleotitlerden (dezoksiribonükleotitler) oluşmuş bir polimerdir ve iki 

nükleotit zincirinin ortak bir eksen çevresinde kıvrılarak bir çift sarmal yapı 

meydana gelmesiyle oluşur. Her zincir veya kol taşıdığı nükleotit ve azotlu bazlara 

göre diğerini tamamlayıcısı durumdadır. DNA'nın genetik şifreyi taşıma özelliği 

zincirinin yapısında bulunan 4 tip nükleotit'in sıralanışına göre belirlenir. interfaz 

(hücre çevrimindeki iki mitoz arasında geçen süre) evresinde DNA molekülün iki 

zinciri birbirinden ayrılır ve nikleotitlerin birleşmesiyle her bir ziniciri 

tamamlayıcı yeni birer zincir oluşur. DNA'nın eşlenmesi adı verilen bu 

mekanizma sonucunda başlangıçtaki DNA molekülünün tamamen eşi yani özdeşi 

olan ve iki yeni molekül ortaya çıkar. Bu iki molekül birbirinden tümü ile 

ayrılmaz ve "Sentromer" bölgesinde birleşik kalır. Daha sonra, mitoz 

başlangıcında, büyük bir yoğunlaşma sonucunda, iki DNA molekülü santromer 

hizasında birleşen iki kromotit'e dönüşür. Bu iki kromotit mitozun anafaz 

evresinde birbirinden ayrılır. Böylece kromozomlar birbirinin özdeşi iki küme 

halinde, iki kardeş hücreye pay edilmiş olur ve ana hücrenin genetik şifresinin 

tümünün bu hücrelere geçişi sağlanır. 



Mitoz 
 Bu kalıtım ve hücre hayat devresinin belirli bir safası olarak mitoz bölünme bazı 

küçük detaylar hariç tüm bitki hayvanlarda büük ölçüde benzer bir süreçdir. Mitoz 

bölünme sürekli  bir biri ardına oluşa işlemler basamağı olmakmla beraber inceleme 

kolaylığı bakımından çeşitli safalara ayrılır. Aşağıda vereceğimiz mitoz bölünme safaları 2. 

Bölümde açıklanan kalıtıma ilişkin varsayımların geçerliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.  

 Tek hücreli canlılarda, üreme genellikle hücrenin ikiye bölünmesiyle gerçekleşir. 

Aynı şekilde, bazı çok hücrelilerde de üreme birbirini izleyen mitozlar yoluyla olur. 

Böylelikle, anaya ve babaya ait herhangi bir parçadan aynı türden yeni bir varlık meydana 

gelebilir (Bitkilerde çeliklenme yöntemi, omurgasızlarda tomurcuklanma veya ikiye 

bölünerek üreme örnekleri gibi). 

 Yukarıda sözü edilen bu çoğalma şeklinde, türlerin devamlılığı sağlanmış olur 

ama, ortaya çıkan yeni canlılardaki genetik birikim, ana ve babalarınkiyle tamamen 

aynıdır. Buna: Eşeysiz üreme denir. Oysa eşeyli üreme, genetik özelliklerin birbirine 

karışmasını sağlar ve türlerin evrimleşmesine imkan verecek şekilde, ortaya çıkan 

biçimlerde çeşitlilik yaratır. çok hücreli canlıların büyük çoğunluğu eşeyli ürer.  

 Çok hücreliler başlangıçta diploid (2n sayıda kromozom) bir hücrenin yani 

zigotun art arta beir dizi mitoz geçirmesiyle oluşur. Bu yolla, somatik veya eşeysel 

hücrelerini meydana getiren hücreler çoğaltılmış ve depolanmış olur. Eşey hücreleri 

farklılaşırken mayoz bölünme geçirir ve haploid hücreler (n sayıda kromozom) meydana 

gelir. Canlı türlerinin pek çoğunda, birbirinden yapısal olarak farklı iki çeşit gamet vardır: 

Buna anizogami denir. Erkek eşey hücreleri, yani spermatozoitler erkek gonatlarda, yani 

erbezlerinde yapılır. Dişi eşey hücreleri, yani yumurtalar, dişi gonatlarda, yani 

yumurtalıklarda yapılır. 



 Söz konusu her iki gonatı'da bünyesinde bulunduran canlılara (Mesela 

sümüklüböcek gibi) monoık (erdişi) denir. Ama türlerin çoğunda gonatlar biri dişi ve 

diğeri erkek olmak üzere iki ayrı canlıda bulunur. Buna dioik'lik yada gonokoriklik 

denir. Erkek gamet (n kromozomlu) ile dişi gametin (n kromozomlu) bir araya 

gelmesiyle aynı türden yeni bir canlının ilk hücresi olan diploid (2n kromozomlu) bir 

zigot meydana gelmiş olur. Belli bir türün kromozom sayısı dölden döle geçerken sabit 

kalır. Bu nedenle eşeyli üreme sonucunda iki farklı süreç geçirilir. Diploid (2n sayıda 

kromozom) durumdan haploid (n sayıda kromozom) duruma geçilmesi mayoz 

bölünme ile, haploidden diploid duruma geçilmesi ise döllenme ile gerçekleşir. Eşeyli 

üreme sırasında kromozom sayısının her dölde aynı kalmasını sağlamak için bu iki 

olguya kesin gereklilik vardır. Her iki bölünme tarzı omurgalılardan su yosunlarına 

kadar hemen hemen bütün ökaryotlarda vardır. insanlarda yalnız gametlerde 

(yumurta ve spermatozoit) olduğu için haploid evre çok kısadır. Dokuları oluşturan 

somatik hücrelerin çoğu diploiddir ve diploid kalır; ancak eşey hücrelerinin 

oluşturacak hücreler mayoz bölünme geçirerek gametlerin meydana gelmesini sağlar. 

Oysa birçok bir çok mantar türünde döllenme sonucunda oluşan yumurta hücresi (2n) 

mitoz ile çoğalmaz, hemen mayoz geçirir ve mayoz geçiren haploid hücreler çoğalmaya 

başlar. 

 Diploid evrenin ağır bastığı yaşam çevremi (insandaki gibi) diplobiyont 

çevrim denir. Mantarlarda olduğu gibi haploid evre ağır bastığından haplobiont 

çevrimden söz edilir. Bu iki çevrim en uçta yer alan çevrimlerdir, doğada diploid veya 

haploid evreler daha yakın olan ana çevrimlere de rastlanır. 



           Şematik Olarak Çizilmiş Bir hayvan Hücresi 



Bilinen adı Bilimsel Adı      Kromozom Sayısı

  BiTKiLER Mono.* Diplo.*

  1 Alg Chlamydomonas Chlamydomonas  

reinhardtii 8

  II Mycota Ekmek Küfü Mucor Hiemalis 2

Kırmızı Ekm. Küfü Neurospora crassa  7

Penicillium Penicillium sp.  2

  III Bryophyta Koyun Otu,Kuzu yosunu Sphaerocarpos  7+Y E

donnelii 7+X D

  IV Pterophta 24**

  Gymnospermae Ladin Picea abies 24

Akçam Pinus strobus 24

  Angiospermae

  Dicotyledonae Karpuz Citrullus vurgaris 22

Kolyos (Cam güzeli) Coleus blumei 24

Boru çiç.(şeyt. elması) Dature stramonium 24

Domates Lycopersicon esc. 24

Eşek çiçeği Oenothera spp. 14**;***

Bezelye Pisum sativum 14

Afrika Menekşesi Saintpaulia ionan 28

Bataklık Gülü Saxfraga pensyl. 56

Melez Tırfıl (isveç tır.) Trifolium hybridum 16

çayır Tırfılı T. pratense 14

Ak tırfıl T. repense 32

Tablo.3.1 Bazı Bitkilerde ve hayvanlarda kromozom Sayıları 



 Monocot- Soğan Allium cepa 16

  yledonae Yabani Yulaf Avena barbata 28

Yabani Yulaf A. brevis 14

Kültür Yulafı A. sativa 42

Asya Pamuğu Gossypium arboreum 26

Dağlık Pamuk G. hirsutum 52

Kral Zambağı Lilium regale 24

Pirinç Oryza sativa 24

Çavdar Secale cereale 14

Yumuşak Sicim Otu Spartina alterniflora 62

Sicim Otu S. Maritima 60

Sicim Otu S. Anglica 124

Emmer Buğdayı (iki sıral Triticum dicoccum 28

Buğday)

Yabani Emmer T. dicoccoides 28

Sert Buğday T. Durum 28

Tek sıralı buğday T. monococcum 14

Spelt buğdayı T. spelta 42

Yumuşak Buğday T. vulgare 42

Mısır Zea mays 20



Kromozom Sayısı

HAYVANLAR

Mono.* Diplo.*

  I. Protozoa Paramecium Paramecium aurelia

(micronucleus) 30-40

  II Aschelminthes Halka Kurt Ascaris megaloceph. 2

  III Arthropoda Bal Arısı Apis mellifica 16 (E) 32 (D)

istakoz Cambarus clarkii 200

Meyve Sineği Drosophile affinis 10

D. hydei 12

D. melanogaster 8

D. prosaltans 6

D. pseudoobscura 10

D. virilis 12

D. willistoni 6

çekirge Melanoplus dif- 24 (D)

ferentialis 23 (E)

Habrobacon (Yabani Arı)H. Juflandisq 10 (E) 20 (D)

  Ev Sineği Musca demestica 12

  IV Chordata Sığır Bos taurus 60

  V Chord Kedi Felis domesticus 38

Kanatlı Gallus dometicus 78

insan Homo sapiens 46

Rhesus Maymun Macaca mullatta 42

Fare Mus musculus 40

şempanze Pan troglodytes 48

Kemirgenler Rattus norvegicus 42

Tavşan Sylvilagus 44

floridanus



PROFAZ 
 İnterfazdan profaza geçiş başlayınca uzun, ince kromatin iplikleri kısalıp 

kalınlaşarak kromozom denilen yapılar haline dönüşürler. Bu işlemler ilerledikçe her 

kromozomun iki ya da daha fazla ince heliksal (sarmal) kıvrımlı, paralel ipliklerden oluşan 

yapısı görülür. Bu iplikler bir ölçüde bir biri üzerine sarılmış haldedir. Kromozomun 

yapısını oluşturan bu kıvrımlı paralel ipliklere kromonemata denir. Elektron mikroskop 

çalışmaları bölünmemiş bir kromozomun tek süper ölçüde kıvrılmış DNA çift sarmalı 

(Double Helıx) olduğunu göstermiştir. DNA çift sarmalı bir birbiri üzerine katlanmış tam 

detaylı yapısı hala bilinmemeyen komplex yapıdadır. Kromozomun moleküler yapısı ileride 

açıklanacakıtr.  

 Elektron mikroskobu çalışmaları ile elde edilen detaylı yapıya ilişkin bilgiler art-

tıkça,“Kromozom” terimi önemini kaybetmektedir. Ancak ışık mikroskobu ile birlikte 

yapılan çalışmalarda Kromonema terimini kullanmak yararlı görülmektetir. Profaz 

safasında bir hücrede ışık mikroskobu altındaki her kromozom en az iki kro-monemadan 

ibaret görülmektedir. iyi hazırlanmış boyanmış materyalde her kromonemanın santromer 

denilen küçük nisbeten temiz kuresel bir kısım içerdiği görülür. 

 Sentromer (veya kinetokor) bazen iğ iplikleri ilişme noktası olarak da adlandırılır. 

Kromozomların ilişme noktaları kalıtsal içeriğin nakledilmesi bakımından çok önemlidir. 

Bu önem bu noktalarda (X) ışınları ile özendirilmiş kırılmalar nedeniyle kromozom 

kısımlarının çekirdek bölünmesinde normal hareketlerini engellediği için yeni oluşan 

hücreden kaybedilmesi suretiyle gösterilmiştir. Kromozomlar kromonemaların 

kıvrımlarının değişikliği suretiyle daha da kısalıp kalınlaştıkça sentromerler daha da 

kuvvetlenir. Sıtologlar Mınor kıvrılmaları ve Major kıvrılmaları gibi bir çok kıvrımlar tarif 

etmektedir. 



 Erken profazda kromozomlar uzunlamasına çift olarak görülür. Böyle 

her bir yarım kromozom başlangıçta yalnız bir kromonema ve sentromerin bir 

kısmını içerir. işte bu safada yarım kromozom kromatid olarak adlandırılır. 

Profazın ileri safalarında her kromonema civarında matrıx yığılmaları oluşarak 

kalınlaşma daha da ilerler. Günümüzdeki sıtolojistler söz konusu matrıx 

yığılmaları konusunda hem fikir değilllerdir. Ancak Luzula campestrıs, isimli 

Juncaceas familyasına mensup orman sazlarında böyle bir matrıxın varlığı 

gözlenmektedir. Bu sebeple bir kromatit kendi kardeş kromatidi ile birlikte aynı 

sentromeri paylaşan uzunlamasına kromozomun yarısıdır. Profaz safası 

ilerledikçe nükleolus tedricen kaybolur. Bazı sıtologlar bu olguyu matrıs 

yığılmasına bağlamaktadır. Profazın sonrasına doğru nüklear membran kaybolur 

ve top şekilli iğ’ler belirlemeye başlar iğ’e ait iplikler (yada iğ iplikleri) ise hem 

nükleoplazmik ve hemde sıtoplazmik müteryalin yeniden düzenlenmesi ile oluşur. 

Bu ig iplikleri muhtemelen protein zincirleri Lıpo proteinler ve az miktarda 

oldukça elastik jel şeklindeki RNA dan ibarettir. 

 Bu iğ ipliklerinin bazıları bir kutupdan diğer kutba kadar uzanır 

(contınus fıber), Diğer bazıları ise bir kutupdan iliştikleri sentromere kadar uzanır 

(kromozomal fıb-er). Diğer ve az miktarda rastlanan iğ ipliği tipi ise ınterzonal 

fıber olarak adlandırılır ve sertromerleri irtibatlar ve daha sonraki anafazda 

kardeş kromozomları birbirinden ayırır. Profaz sona erince kromozomlar hücre 

ekvator hattına doğru iğ iplikleri aracılığı ile hareket eder. Bu safa çoğunlukla 

prometafaz diye adlandırılır. 



Metafaz 
 Uzunlamasına ikiye bölünmüş kromozomların sentromerlerinin iğ ipliklerinin 

ekvator hattına dizildikleri bir safadır. Bu safada kromozomların kolları ise çeşitli 

yönlerde olabilir. Metafaz esnasında her kromozomun sentromeri ikiye bölünür. 

Ancak bunlardan yalnız biri kromozomal fıberlerin ilişmesi için fonksiyon gösterir. 

Ayrıca kromozomlar kısalıp kalınlaşırlar. Polar görünüşleri ile kromozomların 

sayılması için n uygun bir safadır. 

Anafaz 
 Metafaz kardeş kromotidlerin ayrılması ile karakterize edilir ve bu 

cisimcikler iğ iplikleri kutbuna hareket eder. Bu safa her kardeş kromotid çiftinin 

sentromeri fonksiyonel olarak ikilendiğinde başlar ve kromozomların kutuplara 

varması ile sona erer. Anafaz başladığında kromotid terimini kullanmak uygun olmaz. 

Bu yüzden yavru kromozom (daughter kromozom) tabiri kullanılır. Bir metafaz 

hücresindeki kardeş kromatid (sister kromatit) sayısı anafaz hücresindeki kromozom 

sayısının iki misli anafaz hücre ve kardeş kromotid içermez. Anafaz safasında 

kantitatif olarak meydana gelen iki yavru çekirdeğe eşit olarak dağılır. 

Kromozomların anafazdaki hareketleri tamamiyle anlaşılmamıştır. Kromozomal 

fiberlerin kısalması kardeş kromozomları kutuplara doğru çekecektir. Bu arada 

sentromer anafaz hareketlerinde yol gösterir. Aynı zamanda interzonal fıberlerin 

yavru kromozomlar arasında yayılması aynı yolla bunları kutuplara iter. Bu arada bir 

enerji sarfiyatının da olması gerekmektedir. Ancak bu işlemlerin tam mekanizması 

henüz tam olarak bilinmemektedir. 



Telefaz 
 Kardeş kromozomların kutuplara varması ile başlar ve iki interfaz 

çekirdeğinin oluşumu ile sona erer. Genel olarak profazda olan işlemler ters sıra 

ile oluşur. Yeni nükleer membranlar oluşur iğ iplikleri ve matris kaybolur 

nukleoluslar yada nükleolus yeniden belirir. Kromozomlar ince, uzun, yaygın 

formlarını kazanırlar. Eğer karyokinezi takiben stikonez’de oluşacaksa bu işlem 

anafazda başlar ama asıl telafaza cereyan eder. Taksonomik bakımdan yüksek 

bitkilerin sıtokınezisi tipik olarak ekvator hattı boyunca hücre ortasında bir 

tabaka oluşması şeklinde görülür. Daha sonra bu tabaka iki yerinde hücre 

duvarları oluşur. Hayvan hücrelerinde iki yeni oluşmuş hücre tedricen ayrılır. 

Telefazdaki her yeni yavru kromozomun bir görünebilir kromonema yada 

kromonemalar grubu şeklinde görüldüğü oysa erken profazda kromozomların 

uzunlamaşına ikiye bölünmüş şekilde bulunduğu görülmektedir. Bu durum 

kalıtsal içeriğin (kromozomal metaryal) bir sonraki mitoza hazırlık olarak 

ikilenmesinin interfazda gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu olgu kimyasal 

analizlerlede ispatlanmıştır. 

 Eğer interfazda kromozomal materyalin ikilenmesi kalitatif olarak eşit ise 

kromozomların genlerin fiziksel taşıyıcıları olarak davranmaları gerekir. Mitoz 

bölünmenin safaları aşağıda şekil 3.1’de gösterilmiştir. 

 Bitkilerde hücreler ikiye bölünerek çoğalır çekirdekte çekirdekçik ve 

kromozomlarıyla birlikte hücrenin diğer bölümleri gibi iki eşit parçaya ayrılır. 



 Biçimi ve boyutları çok değişken olan çekirdek, koful gibi hücrenin en 

büyük organiklerinden biridir. çekirdekde DNA (Dezoksiribonükleik asit) ve RNA 

(Ribonükleik asit) molekülleri bulunur. Bu DNA molekülü proteinlerle birlikte 

kromatini oluşturur. RNA ise, daha çok çekirdekçik veya çekirdekçiklerde (en çok 

üç) yer alır. çekirdekçikler, zarla çevrili olmayan küresel inklüyonlardır.  

 Nükleik asıtler (DNA ve RNA) protein sentezi yapar; bu bakımdan 

çekirdek, hüc-redeki işlevlerin kontrol merkez gibi işlev görür.  

 Nükleoplazma denilen, proteince zengin, homojen bir sıvı içeren çekirdek, 

çok ince iki zarla çevrilidir. Bu zarların üzerinde yer alan delikler sayesinde 

çekirdek ile sitoplazma arasında molekül alışverişi gerçekleşir. Bu zar, ince 

çıkıntılar yaparak endoplazmik retikuluma kadar uzanır.Hayvan hücrelerinde 

olduğu gibi bitki hücrelerinde de kromatin, hücre bölünmesi sırasında kısalıp 

kalınlaşarak kromozomları meydana getirir. Ancak bu bölünme, hayvan 

hücrelerinin bölünmesinden oldukçü farklıdır. Hayvan hücresinde bölünmeden 

önce ortada bir boğum oluşur, sonra hücre buradan iki yavru hücreye ayrılır; 

oysa bitki hücresinin ortasında; enlemesine pektik bir zar belirir, bu da ileride 

orta tabakayı oluşturur. Bölünmeden hemen önce her kromozom, genetik olarak 

birbirinden aynı iki kromatide ayrılır. Kromatitler kalınlaşır, uzunlamasına, 

ortadan ikiye bölünerek hücrenin her iki kutbuna göç eder. Orta tabaka, bitki 

hücresini eşit iki parçaya ayırır ve sert bir selülozik çeperler çevrilir, bu sırada 

kutuplara göç eden kromozomlar yeni oluşan iki yavru hüçrenin çekirdeğini 

oluşturur. 



Mitoz Bölünmenin Önemi 
 Mitoz bölünme eğer hücre bir hata yapmaz ise bir hücreden kromozomal 

metaryal bakımından eşit iki yeni hücre oluşturmayı sağlamaktadır. Ancak ileride 

göreceğimiz gibi bu bölünmede bazen hatalar olabilmektedir. 

 Coleus bitkisinde açıkladığımız mendel kalıtım modeli genlerin hücre 

bölünmesi ile zigottan itibaren ergin organizmanın her hücresine geçirildiğini 

öngörmektedir. Mitoz bölünme işte bu şekli ile 2. bölümde genlerle ilgili 

öngördüğümüz varsayımları açıklamaktadır. 

 Kromozomlarda genlerin yerlerini açıklamadan önce yetiştirme 

denemelerinde elde edilen sonuçlar ile mikroskop altında kromozomların 

davranışları arasında bir takım parelelliklerin gösterilmesi gerekir. Mitozun 

mekanizması incelendiğinde genlerle ilgili kromozom teorisinin bir çok kalıtsal 

olayı açıkladığı görülmektedir.  





Mitoz Bölünme Süresi 

   Mitoz bölünmenin Evreleri 

 Mitoz bölünmede vuku bulan oldukça yoğun fiziksel ve kimyasal 

değişikliklerin nisbeten kısa sürede oluştuğu görülmektedir. Tablo 3.2. bu konuda 

bir fikir vermektedir. 



Tablo 3.2. Canlı hücrelerde, mitoz süreleri 

Organizma Sıcaklık Süre (dak)

Bilinen adı Bilimsel  Adı Doku °C P M A T Top.

BİTKİLER (ANGIOSPERM)

Soğan Allium cepa Kök ucu 20 71 6, 5 2, 4 3, 8 83

Yulaf otu Arrhenatherum sp. Stigma 19 3645 7--10 15-20 20-35  78-110

Bezelye Pisum sativum Endosperm - 40 20 12 110 182

Bezelye Pisum sativum Kök ucu 20 78 14, 4 4, 2 13, 2 110

örümcek otu Tradescantia sp. Stamen kılı 20 181 14 15 130 340

Bakla Vicia faba Kök ucu 19 90 31 34 34 155

HAYVANLAR

Kanatlılar Gallus sp. Fibroblast

kültürü -   19-25    4-7 3, 5 - 6 7,5-14    34-52

Fare Mus musculus Dalak

mesenchyme 38 21 13 5 20 59

Salamander Salamandra Embryo

maculosa (Böbrek) 20 59 55 5 75 195



Kromozom Morfolojisi 
 Kromozom kelimesi hucre çekirdeğinin ortaasıında yer alan ve çekirdek 

bölünmesi sırasında görülebilen çomak biçimindeki cisimcikleri belirtir. XX yüzyılın 

başlarında Amerikaalı biyolog W.S.Sutton ve Alman R. Boveri , kromozomların bir 

kuşaktan diğeri ne  tıpkı Mendelin sözünü ettiği kalıtsal etmenler (veya genler) gibi 

dağıldığını fark  ettiler . Bu gözleme  dayanarak genlerin, kromozomlar üzerinde yer 

aldığı sonucuna vardılar. 1910 yılında T.H. Morgan ve arkadaşları, sir-kesineğinde 

(Drozophıla) göz rengini  belirleyen genin, cinsiyeti de belirleyen komozomda  

taşındıgını gözterdiler .Daha sonra, birçok genin birbirine bağlı olarak soydan  

geçtiğini , yani  aynı  kromozomda yer aldığını gözlemlediler. Böylece bu verilerden 

yararlanarak kalıtsal faktörleri  gözteren ilk kromozom haritalarını yaptılar.  

 Her canlı türünün yaşam çevrimi (döngü), organizmayı oluşturan tüm 

hücrelerde (üreme hücreleri ışında) özdeş olan belli bir kromozom sayısıyla 

belirginleşir. Eşeyli üreme yoluyla çoğalan canlılar, ana babalarından ayrı ayrı n 

sayıda kromozom seti alır. ikişer ikişer birbirinin eşi olan bu özdeş (homolog) 

kromozomlar 2n sayıda ber set meydana getirir. insan türünde n= 23 (ikişer ikişer 

özdeş 46 kromozom), maymunda n= 24 (48 kromozom), atta n= 32 (64 kromozom), 

sirkesineğinde n= 4 (8 kromozom) bulunur. Yaşam çevriminin büyük bir bölümünü 2n 

sayıda kromozomla sürdüren bu türler diploit diye adlandırılır. Haploit denilen başka 

türlerde (özellikle bitkilerde), yaşam çevriminin uzun bölümün n sayıda kromozomla 

devam eder, bu türlerin hücrelerinde her kromozomdan yalnız bir tane bulunur. 



 Mikroskopun kullanımının gelişimi sonucu inceleme yöntemlerinde 

oluşan ilerlemeler sayesinde, biyolojiyle uğraşan bilim adamları daha 1885'li 

yıllarda, canlıların kalıtım özelliklerini belirleyen genettik materyalin hücrenin 

çekirdeğinde bulunduğunu anlamışlardı. Gerçekten de, döllenme anında, erkekten 

gelen sperma hücre-sinin çekirdeği, kadının vücudunda oluşmuş olan yumurtanın 

çekirdeğiyle birleşir. Kalıtsal madde, hücre bölünmesi sırasında çekirdekteki 

kromatinin yoğunlaşmasıyla belirginleşen çomak biçimindeki kromozomlarda 

bulunur.  

 Kromozomların, hücre bölünmesi sırasında bir hücreden diğerine 

aktarılmasını ve bunun doğurduğu sonuçları izlemeyi başaran Amerikalı W. S. 

Sutton ve Alman T. Boveri, XX. yüzyılın başında bu varsayımı ispatladılar. Gene 

aynı araştırmacılar, kromozomların hücrede geçici bir süre için kaybolmuş gibi 

göründüğünü de belirlemeyi başardılar. Gerçekten de kromozomlar hücrede 

sürekli var olan yapılardır. Vü-cudu meydana getiren hücrelerde her 

kromozomdan iki tane bulunur; kromozom çift-leri yumurtanın döllenmesi 

sonucunda oluşur. Bir çifti oluşturan kromozomlardan biri sperma hücresinde 

(baba kökenli), diğeri yumurtadan (ana kökenli) kaynaklanır. Oysa erkekteki 

sperma hücrelerinin veya kadınkadi yumurtanın oluşumu sırasında, kromozom 

çiftleri birbirinden ayrılır. Bu nedenle cinsiyet hücrelerinde her kromozomdan 

yalnız bir tane bulunur. 



 Sutton ve Boveri, Mendel'in kalıtsal faktörlerine benzer biçimde 

davrandıklarının anlaşımış olması nedeniyle genlerin, söz konusu kromozomlar 

üzerinde yer alması gerektiğini öne sürdürüler. New York, Columbia üniversitesi'nden 

Thomas Hunt bulguyu daha sonra doğruladılar. Aynı araştırmacılar, bireyin 

cinsiyetine özel bir çift kromozomun belirlediğini de gösterdiler. çoğu hayvanların 

dişilerinin vücut hücrelerinde XX eşey kromozom çifti; erkeklerin vücut hücrelerinden 

bir X ve bir Y kromozom vardır. 

 Doğada var olan her canıl türü, kendine özgü bir kromozom sayısı ve düzen-

lemeyle diğer türlerden kesin olarak ayrılmıştır. 

 Her türe özgü kromozom sayısı kesinlikle bellidir. Mesela, daha XIX. yüzyılda 

askarisin (bir bağırsak asalağı) 4 kromozomu (2 çift) olduğu belirlenmişti. T. H. 

Morgan'ın incelediği sirkesineğinin (Drosophila melanogaster) 8 kromozomu (4 çift), 

sirkesineğine yakın olan başka bazı türlerinse farklı sayıda kromozomları var-dır: D. 

subabscura'nın 12 (6 çift) D. pseudo-obscura'nın 10 (5 çift) D. willistoni'nin 6 (3 çift) 

 İnsan türünün kromozom sayısı ise ancak 1957 yılına doğru bilim adamları 

tarafından kesin olarak saptanabilmiştir: 46 (23 çift) kromozom. 

 Yukarıda sözü edilen türlerin tümü diploittir; yani n sayıda kromozomdan 

her birinden 2'şer tane vardır (n çift kromozom). özellikle bitkiler aleminde, poliploit 

(x defa n sayıda kromozom) türlerin varlığı bilinmektedir. Mesela hücrelerinde 27 

kromozom (3x9) bulunan muz ağacı triploittir; buna karşılık patates tetraploit (48 

kromozomlu, 4x12), buğdaysa heksaploittir (42;6x7). 



 Poliploidi denilen bu çok çift kromozomluk, türlerin evrimi sırasında 

kromozomlar yeniden düzelenirken, mesela kromozom sayısının ikiye katlanması 

sonucu (otopoliploidi) ortaya çıkmış bir durum olabilir. Güney Amerika'da yaşayan 

bir kurbağa türü (Odotophrynus americamus) için durum böyledir. (4x11=44 

kromozomlu bir ototetraploit). 

 Alopoliploit denilen bir başka durumsa, farklı türler arasındaki birleşmeden 

 kaynaklanır. Triticum aestivum türü buğday, yabani bir tahıl türü olan 14 

kromozomlu (2x7) Triticum manococcum ile diploit bir başka 14 kromozomlu olan 

Triticum tü-rünün çiftçiler tarafından çaprazlanması sonucunda elde edilmiştir. Elde 

edilen bu ye-ni tetraploit melez (4x7), 14 kromozomlu bir başka tür ile melezlenerek 

günümüzde ekilmekte olan toplam 42 kromozomlu (6x7) buğday türü üretilmiştir. 

 Aynı türden canlıların bireylerinde zaman zaman, çift kromozomların 

birbirinden ayrılması veya kromozomu oluşturan parçaların ters dönmesi gibi yeniden 

düzenlen-meler de görülebilir. 

 Olağan sayıda kromozom içermeyen (anöploitlik) canlılarda genellikle 

doğuştan bozukluklar söz konusudur. Mesela insanlarda, trizomi 21 hastalarında 

(Down sendromu) anöplaitlik vardır ve bu durumda olan kişilerde, 21 numaralı 

kromozomdan 2 yerine 3 tane bulunduğu için 47 kromozom sayılır. Suyosunu veya 

eğrelti gibi bazı bitkiler, yaşam çevrimlerinin bazı evrelerinde haploit (normal 

kromozom sayısının yarısı, n kromozomlu) olur. Erkek arılarda da aynı durum 

gözlenir. 



Daha önce belirtildiği gibi kromozomlar ınferfazdan itibaren mitoz boyunca bir 

sonraki ınferfaza kadar boyca ve ence değişkenliklere maruz kalır. Metafaz ve 

anafaz esnasında kabaca silindirik yapılar şeklinde ve mikrometre (mM = 1X10-9 

metre=mikrometre) ile ölçülen boydadır. Uzunluğu 400 mikrometre yada daha 

uzun olabilir. Uzunluk türe bağlı olarak değişir. çapı ise 0.2-2 mikrometredir. Her 

somatik hücre kromozomu belirli dar limitler içinde karekteristik uzunluk ve 

sentromer yerine sahiptir. 

 Çok sayıda kromozom sayısına sahip organizmalarda kromozom setinin 

üyeleri arasında ebat benzerliği olabilir. Taksonomik bakımdan yüksek hayvan ve 

bitkilerin somatik hücrelerinde metafaz incelemeleri (cinsiyeti kontrol eden 

heteromorfik kromozom çifti hariç) kromozomların çiftler halinde bulunduğunu 

göstermiştir. Bu şekilde incelemelerde çekilen fotoğraflardan kromozomların 

benzer olanları kesilip eşleştirilip, çiftler halinde yeniden düzenlenirse elde edilen 

şekile karyotip yada “ıdıogram” denir. (şekil: 3.2.) 

 Bu terim bir hücrede bulunan kromozomların büyüklük sentromer 

pozisyonu sekonder darlığın bulunup bulunmamasına, bulunduğu yere bant ve 

otoradyografik özelliklerine göre yapılan gruplama ve tanımlamayı ifade eder. 

Kromozom bantlaması ise özel kimyasal boyalarla kromozomlarda enine 

boyanmış bölgelerin (bantların oluşturulmasını) ifade eder. Bu bantların kalınlığı, 

sayısı ve dağılımı kromozomlar arasında farklılık gösterir.  Başlıca G,Q, C 

bantlaması teknikleri bulunur. Bireyin kromozomların sayısı biçimi büyüklüğü 

onun karyotipini oluşturur. 



 Tüm canlılarda mevcut tipik bir kromozom mevcut değilse de böyle bir 

kompozit kromozom şekil 3.3’de gösterilmiştir. Bir çok kromozom şekilde verilen 

tipik yapıdan mesela satellit ve sekonder constrıctıon (yapı) yı göstermez. Her 

normal kromozom sentromere sahipdir. Sentromerin pozisyonu ve dolayısıyla 

kromozomun kollarının uzunluğu nisbeten sabittir. Kromozom'un ince boyunca 

kromemer denilen kromatik kalınlaşmalar bir çok kromozomda bulunur. 

Kromozom sayısı bir dereceye kadar sabitsede bunların genetik anlamı 

konusunda bir fikir birliği yoktur. 

 Yakın zamanda yapılan çalışmalar bu kalınlaşmaların daha sıkı sarılmış 

kıvrımlardan ileri geldiğini göstermektedir. Özet olarak söylemek gerekirse bir 

kromozomun morfolojikal karekteristiği santromerin yeri ve kolların uzunluğuna 

bağlıdır. Ayrıca satelitin sekonder construksiyonun bulunup bulunmadığı 

kromozom uzunlukları ortalaması ve şayet varsa kromerlerin dizilişide 

kromozomların bireysel karakterlerini oluşturur. 



Şekil 3.2. Normal insan (Erkek) kromozomlarının karyotip olarak düzenlenmiş 

şekli, bazı çiftlerdeki satellit ve düğümlere dikkat ediniz. Birçok insan 

kromozomları arasındaki morfolojik benzerliklere göre oluşturulan gruplar 

burada olduğu gibi harflerle gösterilmiştir. 



Kromozomun Moleküler Yapısı 

 Kromotin adını verdiğimiz, dinlenme evresindeki hücre çekirdeğinde 

bulunan genetik madde yada kromozomların kimyasal analizi yapıldığı zaman 

başta DNA ve protein olmak üzere az miktarda da RNA'dan oluştuğu 

görülmüştür. Kromotinin yapısındaki bu proteinler iki büyük grup içerisinde 

toplanmaktadırlar. 1) Histon tipi proteinler (Bazik proteinler), 2) Histon olmayan 

kromozomal proteinler (Asidik proteinler). 

 Histon tipi proteinler DNA molekülü ile özel biçimde birleşerek nükleozon 

(eski adı ile kromomer) yada nu cisimciği (nu body) denen oluşumları yaparlar. 

Bu boncuk benzeri yapılar kromotinin alt birimleri olmaktadır. Nitekim 

elektromikroskobu çalışmalarıda kromatinin biribirine ince ipliklerle bağlanmış 

düzgün kenarlı bir dizi boncuk benzeri alt birimlerden oluştuğunu göstermiştir. 

 Nükleozomlar, bir histo molekülünün çevresini yaklaşık 140 nükleotit 

içeren bir DNA çift sarmalı çevirmesiyle oluşmaktadır. Nükleozomların birbirine 

bağlayan iplikler yada bağlayıcılar (Linker) ise hücre tipine göre 15-100 nükleotit 

çifti uzunluğundadır. Bu bağlayıcı kesimler nükleozomları birbirinden ayıran 

nükleaz (Nüklease) enzimlerinin etki alanlarıdır. 

     DNA'nın Kromozomları Oluşturması 



 Bu bilgiler ışığında ekaryot kromozomlarının her birisinin bir DNA çift 

sarmalıdan oluştuğuna inanılmaktadır. Ancak bu DNA molekülleri aşırı düzeyde 

kangallaşarak metreleri bulan uzunluğunu mikronlara kadar indirmektedir. 

Onun için DNA molekülünün bu tür kangallaşmasına Bobin modeli  (Solenoid 

model) denmektedir.  

 Ayrıca kromozomların aktif ve inaktif olan kesimlerindeki 

nükleozomların yapıları birbirinden değişik bulunmuştur. Nükleozomların ince 

yapısındaki bu farklılığın moleküler temeli hala bilinmemektedir.  

 Sonuç olarak ökaryotlara ilişkin her kromozom dev bir DNA 

molekülünden oluşmaktadır. Hücrenin interfaz dönemindeki kromotinin tespih 

benzeri bir yapı görünümündedir. çapları 10 nm olan bu tespih tanelerin yada 

nükleozomların herbiri hisor moleküllerinin yaptığı bir sarılma  ekseni 

 oktomerin çevresini yaklaşık 140 baz çifti içeren DNA molekülü 

çevrelemesiyle oluşmuştur. Mitoz yada Mayoz hücre bölünmesi sırasında, 

kromotin materyali kalınlaşıp aşırı derecede kangallaşarak 25 nm çapındaki 

ipliklere dönüşür. Metafaz evresinde ise, kangallaşarak katlanmış olan bu 25 nm 

çaplı iplikler histon olmayan kromozoma proteinlerle birlikte kromozomu 

oluşturmaktadır. Fakat bu nokta tam anlamıyla açıklanmamıştır. 



Mayoz Bölünme 
 Mayoz kalıtsal karakterlerin soydan geçişinde temel bir olgudur; söz 

konusu karakterlerin karışmasını ve bir içindeki çeşitlenmeyi de bu sağlar. 

 Türe özgü kromozom sayısının yarıya indirgenmesi, mayoz bölünme 

yoluyla gerçekleşirr. Birbirini izleyen iki bölünmeden oluşan mayoz sırasında 

kromozomlar (üzerinde aynı türden canlılara ait çeşitli özellikleri belirleyen 

genlerin yer aldığı DNA iplikçikleri) yalnız bir kere kendi kendini eşler. Mayoz 

bölünme sonucunda diploit bir hücreden haploit 4 hücre meydana gelir. Mitoz 

bölünme (ana hücreye tamamen benzer ve aynı sayıda kromozom içeren 2 yavru 

hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi) mayoza göre daha kısa sürer (genellikle 

birkaç dakika) mayoz daha uzun sürede tamamlanır (bazı mantar türlerinde 

yaklaşık 90 dakika) Mayoz bölünmede birbirini izleyen 2 çeşit bölünme 4 evrede 

gerçekleşir: profaz, metafaz anafaz ve telefaz. 



Şekil 3.2.a Bobin modeline göre 

(Selenoid model) DNA molekülünün 

kromozom olarak paketlenmesi ilk 

evrede (üstten aşağıya doğru) DNA 

molekülü çift sarmal durumunu alır. 

ikinci evrede histon moleküllerinin 

oluşturduğu Oktomerin çevresini 

yaklaşık 140 baz çifti içeren bir DNA 

molekülü sararak 10 nm çapındaki 

nükleozonlar oluşur. iki nükleozomu 

birbirine bağlayan DNA halkası 15-100 

kadar nükleotid içerir. Nükleozomların 

birbirine halkalanmasıyla ortaya çıkan 

nükleozom ipliği kıvrılarak 25 nm 

çapında bobin benzeri bir yapı kazanır. 

Dördüncü ve son evrede ise 3. evredeki 

metafaz iplikleri ileri derecede 

kangallaşıp katlanarak metafaz 

kromozomlarını oluştururlar. 



Şekil 3.2.b Kromozomların ince yapısı 

a-f) DNA zincirinden başlayarak 

bölünmekte olan bir hücrede 

kromozom yoğunlaşmasına kadar 

gelişen yapı değişiklikleri g-m) Aynı 

olayların yandan görünümü, n) Sekiz 

protein molekülünden oluşmuş 

nükleozom çekirdeği (Histon 2A, 2B, 3 

ve 4 denen 4 çeşit proteinden ikişer 

adet bulunur). Beşinci çeşit histon (1) 

nükleozom çekirdeğinin üzerine 

bağlanarak çekirdek etrafına sarılmış 

DNA'nın kararlı kalmasına yardımcı 

olur. Komşu Nükleozomlar birbirlerine 

linker (Bağlayıcı) DNA ile 

birleştirilmiştir.o) Bölünme için 

eşleşmesinin tamamlamış homolog 

kromozomlarda (Biri Anadan biri 

babadan gelen kromatitlerin 

paketlenmiş durumu. 



 Hücrebilimciler profaz evresini 5'e ayırarak inceler; leptoten 

(kromozomlar, uzun ince iplikçikler biçimindedir), zigoten (homologlar özdeş 

kromozomlar birbirleriyle eşleşir), pakiten (kromozomlar kısalıp kalınlaşır), 

diploten (homologlar birbirinden ayrılır); diyasinez (homologlar hiçbir noktada 

birbirine değmeksizin birbirinden uzaklaşır). Profaz sırasında genetik madde 

kendini eşler ve kromozomlar belirgenleşir. Sonutça, her kromozomdan iki kopya 

meydana gelir (kromatitler). Metafazda, organizmanın çeşidine göre çekirdek zarı 

ve çekirdekçik kaybolur veya zaten yoktur; ama homolog kromozom çiftleri her 

zaman ekvator düzlemine dizilir ve mikrotübüller oluşur. Birinci bölünmenin 

anafaz evresinde, kromatidler ayrılmadan homologlar birbirinden ayrılır ve 

kutuplara göç eder. Telofazda iki çekirdekte başlangıçtaki kromozom sayısının 

yarısı vardır. Bu ilk bölünmeye indirgeme bölünmesi denir. Birinci profaz biter 

bitmez ikinci bölüme başlar ve genetik madde çoğalmaz. II. Metafazda kromatitler 

birbirinden ayrılır ve haploid hücreler elde edilir. Bu bölünmeye eşitsel bölünme 

denir. Mayoz'un ilk bölünmesinin profaz evresinde homolog kromozomların 

eşleştiği sırada homologlar arasında görsel çapraz noktalarında karşılıklı genetik 

parça değişimi olabilir. Anne veya babadan gelen genetik bilginin bir homologdan 

diğerine aktarılmasına yol açan bu olaya çaprazlama (crossing - ower) adı verilir 

ve belli bir türde çeşitlilik yaratmaya yarayan yeniden düzenlenmenin 

gerçekleşmesini sağlar. 



Şekil 3. 3. Bir varsayımsal (Kompozit) Kromozomun 

diyagramı. Normal ışık mikroskobu altındada görülebilen 

şekil. Anlama kolaylığı bakımından kromotidler 

gösterilmemiştr: c= Sentromer; s= satelli= düğüm s. c. 

sekonder construksiyon (sekonder darlık) 

Şekil 3.3.a  Kromozomların yapısı a) Dıştan görünüşü, b) içten görünüşü 



Çeşitlenme 

 Homolog kromozomlar arasında gerçekleşen karışma ve yeni 

düzenlemeler, türlerin içinde polimorfizm sağlar, bu da böylece çeşitlilik kazanan 

canlı türlerinin içinde yaşadığı çevreye uyumunu kolaylaştırır. 

 Belli bir türden canlıları inceleyerek olursak, aynı türden canlılar 

arasında ne kadar farklılık olduğunu hemen fark ederiz. Mesela, insanlar 

arasında, saçın rengi, kıvırcıklığı veya düzlüğü, sıklığı veya seyrekliği ve daha 

başka birçok türde de görünür veya yukarıda verilen örnekler gibi gözle görülür 

nitelikte olmayan gizli özellikler siz konusudur. Bu özellikler arasındaki karışma 

ve yeniden düzenlenme ihtimali sayıca o kadar çoktur ki, tek yumurta ikizleri 

dışında hiçbir canlı bir diğerinin aynı değildir (özellikle insanlarda). Dolayısıyla 

aynı ana ve babadan çok farklı zigotlar oluşabilir. Zigotlar, spermatozoitler ile 

yumurtaların birleşmesinden doğar, ama çeşitlilik daha gametlerin oluşumu 

sırasında belirlenmiş durumdadır. Bu çeşitliliği, diploit evreden (2n kromozom) 

haploid evreye (n kromozom) geçilirken, karakterlerin önce birbirinden 

ayrılmasını, daha sonra yeniden düzenlenmeyle tekrar çeşitli biçimlerde 

birleşmesini sağlayan mayoz bölünma yaratır. Yalnız, başlangıçtaki zigotun ikiye 

bölünerek birbirinin ayın iki canlı oluşturmasıyla meydana gelen tek yumurtalı 

ikizleri bu genel kuralın dışında kalır. 



 Çeşitlenme, bir bireyi, bir topluluğu veya bütün bir türü ilgilendirebilir; 

çeşitlilik somatik kökenli olabileceği gibi (soydan gelmeyen ve edinsel olan 

çeşitlilik), genetik kökenli de olabilir. Gerçekten de, özellikler ya çevrenin etkisiyle 

sonradan edinilir ve aynı çevresel etmenler devam ettiği sürece dölden döle 

değişmeden geçer, ya da kalıtsaldır ve çevresel etmenler ne olursa olsun kuşaktan 

kuşağa aktarılır. 

 Aynı türden canlılar arasındaki çeşitlenmenin temeli, belli bir canlı 

topluluğunda diğerine değişen kalıtsal özellikler açısından, birbirinden farklı olan 

bireylerin çiftleşmesine, döllenmesine dayanır. "Türler arası" polimorfizm denilen 

bu duruma, tüm hayvan ve bitki türlerinde ve insanlarda rastlanır. Polimorfizm, 

bir yalıtımla sonucunda (mesela coğrafi koşullar sonucu bir adada kalma), 

çevrenin de etkisiyle yeni türlerin oluşumuna yol açabilmek nitelikte değişik 

ırkların veya yeni türlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu doğal ayıklanma, 

doğaya en iyi uyum sağlayan türlerin soyunun devam etmesini kolaylaştırır. 

 Bu bağlamada yapay yoldan ayıklama yapılarak, en iyi cins bitki veya 

hayvanlar (iri taneli mısır veya bol süt veren inek) yetiştirebilir. Genel anlamda, 

çeşitlilik toplumda polimorfizm yaratarak, türlerin doğaya uyumunu kolaylaştırır 

ve böylece soylarının devamlılığını sağlar. 



 Seksüel olarak çoğalan bitki ve hayvanların hayat devresindeki iki temel 

sıtolojik ve genetik kanıtlardan birincisi cinsiyet hücrelerinin yada gametlerin 

“syngmy” olarak adlandırılan sürede zigot oluşturmasıdır. Yapılan çalışmalar 

genetik birleşmede her gametle getirilen kromozomların kendi özgün kimliklerini 

zigot nükleusunda da sürdürdüğünü göstermiştir. Bu yüzden zigot gametlerde 

bulunan kromozomların iki misli kromozom içerir. Diğer bir deyişle her iki 

gametteki kromozomlar birleşerek zigot oluşur. Bu gerçek (2 n) kromozom taşıyan 

dıploid yapılarda görülür. Böyle kromozom çiftlerini oluşturan kromozomlar 

birbirinin homologudur. 

 Her diploit nukleus da monoploid sayıda hemolog kromozom çifti 

bulunur. Her çiftin bir üyesi paternal (baba) ebeveynden diğeride maternal (ana) 

ebeveynden gelir. Bu yüzden sperm kromozomları arasında ortalama uzunluğu 5 

Mm olan metasentrik kromozoma eş kromozom yumurta kromozomları arasında 

çift olarak bulunur. Bu ifade tüm Autozomal kromozomlar için doğrudur. 

Autozom kromozomlar cinsiyetle ilgili olmayan kromozomlar anlamına 

gelmektedir. Zigotta ve mitozla bundan türeyen tüm hücrelerde söz konusu iki 

metasentrik ortalama 5 Mm uzunluğunda metasentrik kromozomdan iki tane 

bulunur. Daha sonra görüleceği gibi bu olgu cinsiyet kromozomlarını ifade eder. 

 Otozomlar diploidlerde daima çifter çifter bulunan biçimleri aynı olan 

kromozomları tanımlar. Gonozomlar (Cinsiyet kromozomları) ise canlının 

cinsiyetine göre homobomatik cinsiyete birbirinin benzeri heterogamatik 

cinsiyette birbirinden farklı olan cinsiyeti belirleyen kromozomları ifade eder. 



 Syngamy’nin sonucu her gametin tüm kromozomları zigot nükleusu 

halinde birleşir. Bu gerçek Syngamy’de sayısal olarak ikilenen kromozomların 

gamet şekillenmesinden önce çekirdek bölünmesi ile her çekirdekdeki kromatin 

miktarının ikiye bölünmesi ile dahada anlam kazanmaktadır. Böyle bir 

Reduksiyon (ındırgenme) bölünme tüm seksüel olarak çoğalan canlılarda 

görülmektedir. Bu bölünme mayoz bölünme olarakda adlandırılır. işte bu 

bölünme seksüel çoğalan canlıların hayat devresi için iki temel sitolojik ve genetik 

olgusunun ikincisini oluşturur. Gametlerin taşıdığı kromozom sayısı haploid sayı 

olarak adlandırılır. Eşey hücrelerinin (Gametlerin) sayısına takım adı da 

verilmektedir. Ve (n) sembolü ile gösterilir. Vücut (soma) hücrelerinde ise her 

kromozom çeşitinden iki tane bulunur. Bunların biri anadan biri babadan gelir ve 

homolog kromozom çifti olarak tanımlanır. Vücut hücrelerinin kromozom 

sayısınada diploid sayı denir ve (2n) sembolü ile gösterilir. 

 Bir çekirdek bölünmesi olarak mayoz mitoz bölünmeden büyük ölçüde 

farklılık gösterir. Mayoz bölünme iki ardışık bölünme safasından oluşur. 

Bunlardan her birinin kendi profaz, metafaz, anafaz ve telefaz safaları bulunur. 

Bunun sonucu olarakda mitozdaki 2 ayrı hücre yerine burada 4 hücre meydana 

gelir. Ancak bir çok türde meydana gelen 4 hücrenin hepsi fonksiyonel değildir. 

 Mayoz ve Mitoz arasında temel işlemsel fark sadece mayoz bölünmedeki 

ürünlerin bir kromozom setine sahip olması değildir. 



 Eğer genler ve kromozomlar herhangi bir ilişki içindeyse meydana gelen 

nüklear ürünler orıjinal dıploid nükleusa genetik olarak benzemez ve birbirinden 

genetik olarak farklı ürünler oluşturur. Meiosit terimi mayoza uğrayacak olan 

herhangi bir diploid hücreyi belirler. Tohumlu bitkiler ve diğer hetorosporlu 

formlarda meiosit, megasprosit ve mikrosporosit’ı (spor ana hücresi) belirtir. 

Homospor bitkilerde (mayozla yalnız bir çeşit spor üreten bitkiler) ise bu terim 

sporofıt’ı belirler. Toksonomik bakımdan yüksek bitki ve hayvanlar da ise bu terim 

prımer spermatositleri ve prımer oositleri ifade eder. Hayat sıklısuda Moiosit’in 

pozisyonu gruplar arasında fark gösterir. 

Şekil 3.4. Sentromerin yeri ve kolların nisbi uzunluğuna göre belli başlı morfolojik 

kromozom tipleri. 

A= Metasentrik, 

B= Submetasentrik 

C= Akrosentrik 

D= Telosentrik 



 Mesela vascular bitkilerde meiocytler direk olarak megaspora ve 

mıcrospora (yani meiospor) dönüşür. Bunlarda mitozla gamet taşıyan bitki üretir. 

Tohumlu bitkilerde bu gamet taşıyan bitkiler (gametofitler) daha da azalmıştır. 

Bu hayat devrelerini anlamak için Biyoloji kitaplarına bakınız. 

 Öte yandan insanlarda meıocyt’ler direk gamete dönüşür. Bir çok alg ve 

mantarlarda zigot nukleusunun kendisi meiosıt olarak davranır ve sonunda 

mıtosis ile monoploid gamet taşıyan bitki üretecek olan monoploid hücreye geçer. 

özet olarak söylemek gerekirse mayoz sporik (vaskular bitkiler ve diğerleri) 

gametik (insan ve hayvan türü) evrede olabilir. 

 1-) Sporositler (spor ana hücresi), 

 2-) Prımer spermatosit ve cositler Hatta  

 3-) Zi-gotun kendisi tarafından icra edilirler. 



İlk Bölünme (1. Profaz) 

Bir çok sitolog 1. Profaz da en azından 5 ayrı dönemi ismen tanımlamaktaysalarda 

anlama kolaylığı bakımından bu dönemleri sırasıyla basitçe açıklayacağız. 

 1. Profazın çok erken dönemlerinde bitkinin diploid kromozom sayısı ışık 

mikroskobu altında tedrıcen görülebilir hale gelmeye başlar. Neticede uzun ince 

ipliksi ya-pılar belirir. Kromozomların erken birinci profazdaki aşıkar 

uzunlamasına tek görünümü mitoz hücrelerinden farklıdır. iyi hazırlanmış 

preparatlarda sentromer ve kromozomlar görülebilir. Kromozomlar bu dönemde 

kısalır kalınlaşır. Bu işlemlerin mitozda da olması gerekir. 

 Bu şekilde kısalma sürerken mitozun aksine olarak mayozu karakterize 

eden bir iş-lem olur. Her diploid nukleus, homolog kromozom çiftleri içerir. 

Birinci erken profazda homolog kromozom çiftleri karşı karşıya gelmeye, 

eşleşmeye yani synapsıs haline gelmeye başlar. Bu eşleşme (Sinapsis) iki homolog 

kromozom arasında tam nokta noktaya karşılıklı gelecek şekilde özgündür. Bu 

safada kromozomlar uzunlamasına tek görülmesine (yani kromatid yok) rağmen, 

çeşitli kimyasal kanıtlar. DNA’nın ikilenmesi (replıkasyonunu)nun erken birinci 

profazdan biraz önce başladı-ğını göstermektedir. Söz konusu ikilenmeye dair 

gözle görülebilir kanıtlar daha sonra görülür. Synapsis’in detaylı mekanizması 

henüz tam bilinememektedir. 



Eşleşmiş kromozomlar hala kısa ve kalın olup karakteristik eşleşmeden dolayı 

ikilenmiş şekli ışın mikroskobu ile görülür. Daha sonra eşleşmiş kromozom çiftini 

o-luşturan her kromozomun iki kardeş kromatitden oluşan şekli gözle görülen 

hale gelir. Birinci Profazda meıocyte çekirdeği indirgenmiş monoploid sayıda 

bıvalent (sı-napse olmuş yeni eşleşmiş homolog kromozom çiftleri) yada tetrat 

denilen yapıları gösterir. Her eşleşmiş kromozomun iki kardeş kromatidi olmak 

üzere 4 kromotidlik grup tetrat olarak da adlandırılmaktadır. Tetrat teriminin 

mayoz bölünmenin 4 hücre-sel yada çekirdeksel ürününü ifade etmek için 

kullanılan tetratla karıştırılmaması gerekir. 

 Bir eşleşmiş kromozom çiftinde her uzunlamasına iki kromozom kendi 

sentromerine sahipdir. Sınapsis esnasında ve tetrat denilen safada kromozom 

davranışı bakımından önemli farklılıklar oluşmaktadır. Kromatitler bir arada 

sarılıp birbiri üzerine dönmüş haldedir. Bu dönemde veya 1. profazdan önce 

kardeş olmayan kromatidler arasında materyal değiştokuşu olur. Bu parça 

alışverişi daha sonra incelenecektir. Ancak kısaca açıklamak gerekirse kardeş 

olmayan (nonsister) kromatidler benzer (identikal) noktalardan kırılır ve 

aralarında parça değiştirirler. Değişen kısımların ek yerleri tamir edilir. Nitekim 

bu safada bir miktar DNA sentezi yapıldığı anlaşılmıştır. 



1. Metafaz 

 Söz konusu parça değişimine ilişkin gözle görlebilir kanıt ise hücre de 1 yada 

daha fazla (x) şekilli kiazma (çoğulu kiazmata = Değme noktaları)ların bulunmasıdır. 

Daha  uzun kromozomlarda daha çok kiazma oluşma olasılığı vardır. Ayrıca bir 

kiazma oluşumunun bu kiazmanın bitişiğinde sertronerin aynı tarafındaki bölgede 

kiazma  teşekküllüne mani olması (ınterfere) eğilimi vardır. Bu müdahalenin nedeni 

bilinmemektedir. Kiazmalardan oluşan parça değiş tokuş olayı (crossing over) genetik 

varyasyonda önemli rol oynar. Birinci profaz ilerledikçe kromozomların kıvrımları ve 

kısalmaları artar ve Terminalızasyon denilen işlemle kiazmaların birleşik 

kromozomların sonuna doğru ilerlemesi sağlanır. Bu esnada nukleolus terdican 

kaybolmaya başlar. Nüklear memran ise kesintili hal almaya başlar. Aynı şekilde iğ 

iplikleri teşekkülü başlamıştır. Birleşik homolog kromozom çiftlerinin ekvator hattına 

varması ile 1. profaz biter. Sonraki safa başlar. 

 Bu safa mitoz metafazından aşağıdaki şekillerde farklıdır.  

 1-) Monoploid, Kromozom çifti sayısının ekvator hattında yer alması. 

 2-) Her homologun sentromerinin kutuplara yönelik durma eğilimi. 

 Burada belirtilmesi gereken önemli bir noktada birleşik kromozomların 

tesadüfi biçimde dizilimidir. Yani paternal kromozom kuzeye, maternal ise buna aksi 

tarafa bakabilir. Diğer çiftlerde bağımsız olarak davranır. Bu işlem polıhibrid bireyin 

oluşturduğu genotipi belirlemede şansa bağlılık kuralını kullanmamızı sağlar. 



1.  Anafaz 
 Bu safada birleºmiş homolog kromozom çiftlerinin ayrılması 

(DisJunctıon) gerçekleşir. Uzunlamasına eşleşme her çiftin ikilenmiş kromozomu 

her bir kutba hareket etmek üzere ayrılır. Bu sebeple burada terminalizasyon 

tamamlanmıştır. Bu safada da mitozdan bir farklılık göze çarpmaktadır. Mıtoık 

anafazda daha sonra kutuplara doğru tek yavru kromozom halinde göç edecek 

olan kardeş kromotidlerin ayrılması söz konusudur. 

 Mitozda mevcut her kromozomun  oluºturulan benzeri tam bir kromozom 

halinde herbiri kutuplara hareket eder. Sonuçda her yeni nükleus ister monoploid 

ister diploid olsun ebeveyn nukleusun sahip olduğu kadar kromozoma sahiptir. 

Oysa mayozda eğer 1. profazda parça değiş tokuşu olmuşsa yapısı değişmiş her 

homolog kromozom çiftinin kromozomları birbirinden ayrılır. Böylece her kutba 

ya maternal yada paternal kromozom gider. 

  İşte böylece yavru hücre çekirdeğinde kromozom sayısının diploidden 

monoploide değişmesi sağlanmaktadır. Kısaca mıtoık anafazda sister kromatidler 

ayrılırken mayotik 1. Anafazda homolog kromozom çifti üyesi kromozmların 

ayrılması söz konusudur. Mitoz bölünmede sentromerin bölünmesi anafazda 

olurken mayoz bölünmede sentromer bölünmesi 2. anafaza kadar uzar. 



1. Telefaz 
 Kromozomların kutuplara varması ile 1. anafaz biter 1. telefaz başlar. Bu 

safa esnasında kromozomlar yoğun hallerini sürdürürler. Nükleolus ve nüklear 

membran yeniden oluşur ve sıtokınez oluşabilir. Bazı durumlarda Lılıaceus cinsi 

olan “Trıllum” da meiosit’lerin direk olarak 1. anafazdan 2. anafaza geçtikleri 

belirtilmektedir. Diğer bazı organizmalarda da ilk ve ikinci mayoz bölünme 

safaları arasında kısa yada biraz uzun ınterfaz olabilir. Sonuç olarak Kromozomal 

eşlerin iki monoploid nükleusa ayrılması ile ilk bölünme safası tamamlanır. 

2. Prafaz 
 Bu safa genellikle kısa olup her kromozomun kardeş kromatidlerinin 

genellikle oldukça ayrık biçimde yani ilişkili bir kıvrımlanma olmaksızın durması 

hariç büyük ölçüde mitoik profaza benzer 

2. Metafaz 
 İlk bölünmede iğ ipliğine göre sağ da yer almış ve genellikle bir membran 

veya duvarla ayrılmış her biri ortak bir sentromerle birleşik, iki kromozomdan 

ibaret monoploid sayıda kromozomlar ekvatoral hatta düzenlenmiştir. Bu safa 

genellikle kısa sürer. 



2. Anafaz 
 Sentromerler ayrılır ve mitozda olduğu gibi 2. Metafazın kardeş 

kromatidleri yavru kromozomlar olarak kutuplara hareket eder. Bunların 

kutuplara varması ile bu safa kapanır. 

2.Telefaz 
 Monoploid sayıda yavru kromozomların kutuplara varmasının ardından 

kromozomlar uzun seyrek çözülmüş parça parça şekillerine kavuşur. Nüklear 

membran yeniden yapılır. Nükleolus yeniden şekillenir ve her çekirdek sıtokinezle 

diğerlerinden ayrılır. Mayozo ilişkin bu işlemler şekil 3.5. özetlenmiştir. 



Şekil 3.5. Bir homolog kromozom 

çiftine sahip meiosit'de mayoz 

bölünmenin gösterimi (2n= 2) A-D; 

1. Profaz, E; 1. Anafaz; G; 1. 

Telefaz, H; 2. Profaz, I; 2. Metafaz J; 

2. Anafaz; K: Mayoz sonrası tetrat 

yapı. 



Mayoz Bölünmenin Önemi 
 Sitolojik olarak mayoz bölünmenin en önemli yanı bir diploid 

çekirdekden iki ardışık bölünme ile 4 monoploid nukleusun oluşması ve iki 

kromozom setinin yarıya inmesidir.  Böylece syngami ile tekrar orıjinal kromozom 

sayısı oluşur. 

 İlk mayoz bölünmenin kromozom sayısını yarıya indirgediği ikincininde 

eşit sayıda kromozom sayılarında yeni çekirdekler oluşturduğu görülmektedir. 

Taksonomik bakımından yüksek hayvanlarda mayoz bölünme ürünü hücreler 

direk olarak gamet haline (yada polar cisimciğe) dönüşür. Ancak vascular 

bitkilerde mayoz ürünleri meiosporlar olup indirgenmiş gamet taşıyan bitkilere 

dönüşür. O halde eğer genler kromozom üzerinde yer almışsa nasıl oluyorda 

somatik ve gametik hücrelerde muhtemel gen dağılımına ilişkin ikinci bölümde 

önerilen hipotez gerçekleşiyor sorusu ortaya çıkmaktadır. Mayoz bölünme süreci 

iki mühim yolla değişkenliği oluşturur. 

 1-) Paternal ve maternal kromozomların şansa bağlı ayrılması. 

 2-) Parça değiş tokuşu (crossing-over)  

 Söz geliºi üç gen çifti için heterozigot olan (tri hibrit) bir birey Aa Bb Cc 

genotipinin de olsun. Bu bireyin ABC genlerini babadan (paternal ebeveynden) 

abc’yi ise maternal ebeveynden aldığını düşünelim. 



 Eğer bu üçgen çifti üç ayrı kromozom çiftinde (yani 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu, 

kromotit) bulunuyorsa 1.ci profazda paternal ve maternal 1 ci kromozom çiftinin 

üyeleri (Yani A ve a genini taşıyan kromozomlar) Sinapsise uğrayacakdır. Aynı 

şekilde B ve b’yi taşıyanlar ve C ile c yi taşıyanlarda birleşeceklerdir. Her 

birleşmiş kromozom çiftlerinin 1 ci metafazda düzenlenmesi şansa bağlı olacaktır. 

Yani her çiftin üyelerinden paternal üyenin hangi kutba gideceği tıpkı aynı çiftin 

matermal üyesi gibi şansa bağlıdır. Birinci anafazda ise uzunlamasına ikiye 

bölünmüş her kromozom daha yakın kutba hareket ederek homologundan ayrılır. 

 Bu yüzden her 1. Telefaz nükleusu paternal ve maternal kromozomu 

almak konusunda eşit şansa sahiptir. Aynı şans geriye kalan her kromozom çifti 

için aynıdır. Burada üç ayrı kromozom çiftinde bulunan 3 gen çiftinden 8 ayrı 1. 

telefaz genotipik kombinasyonu söz konusu olup aşağıda gösterilmiştir. 

1 nolu  Yavru nükleus 2 nolu Yavru nükleus

ABC abc

ABc abC

AbC aBc

Abc aBC

aBC Abc

aBc AbC

abC ABc

abc ABC



İkinci bölünme basit olarak her genotipin sayısını 1 den 2 ye artırma amacını 

güder. Burada ikinci mayoz bölünmeden sonra oluşan muhtemel gamet genotip 

sayısı 2³ = 8 ’dir. Verilen bir gamet için herhangi bir paternal veya metarnal 

kromozomları yada genleri alma şansı (1/2)3’dir. üstelik böyle bir bireyden 

yüzlerce gametten oluşan örnekde 8 genotipden her birinin eşit sayıda olması 

beklenir. çok sayıda kromozoma sahip organizmalar için muhtemel kombinasyon 

sayısı büyüyecektir. İnsanda 23 çift kromozom bulunur. Her hangi bir gametin 

(krosıng over hariç olmak üzere) herhangi bir özel kromozom kombinasyonu alma 

şansı (1/2)23’dür. Bu rakam 8 milyonda 1 ihtimal demektir. Bu gametlerden 

rastgele birleşme ile oluşacak muhtemel zigot genotipi 64 milyondur. işte doğal 

populasyonlardaki varyasyonun en büyük nedeni bu şekildeki genlerin bağımsız 

dağılma olgusudur(ındependent segragation). Eğer bu üç gen çift bir homolog 

kromozom çifti üzerinde yer alsaydı (Yani bağlı olsaydı) ne olurdu şimdi bunu 

inceleyelim. 

 Canlandırma kolaylığı bakımından homolog kromozom çiftlerinden bir 

üyesi  A, B, C, genlerini taşışın. Bu durumda diğer homolog kromozomda a, b, c’yi 

taşır. Eğer Kıazmalar oluşmamışsa iki çeşit gamet oluşur. (ABC ve abc) ve bu 

gametler eşit sayıda oluşur. Öte yandan en azından bazı meiocyt’lerde (A) geni ile 

(B) geni arasında ve B ve C arasında kiazma oluşursa 8 gamet genotipi üretilir. 

Ancak bu durumda üretilen her tipin miktarı A ve B ile B ve C arasında oluşan 

krosıng over firekansına bağlıdır. Bu olgu kromozom haritaları yapma konusunda 

geniş olarak incelenecektir. 



 Yukarıda verilen iki tipdeki nüklear bölünme büyük ölçüde üniversel 

olup bitki ve hayvanların çoğunda geçerlidir. Ancak gözlemlerle elde edilen 

kromozom davranışları ile 2 ci bölümde belirtilen varsayımların çoğu uyum 

içindedir. Bu varsayımlara uymayan bulgularda söz konusu olabilir. Ancak çoğu 

sonuçların bu varsayımlara uyması genetikdeki kromozom teorisini 

güçlendirmektedir. ilerideki bölümlerde yalnızca bu olguları açıklayan benzer 

sonuçlar göstermekle kalmayıp bazı pozitif deneysel sonuçları sunacağız. Bu 

kanıtları yalnızca genetik biliminden değil sıtoloji fizik ve kimyadan da aramak 

gerekir. ilerideki bölümlerin çoğunda genin anlamı moleküler düzeyde 

açıklandıktan sonra hücrede bulunduğu yerler ve nasıl faaliyet  gösterdikleri 

incelenecektir. 



Mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırılması 
  Mitoz Mayoz

1. Bir eşitlik bölünmesi olup yavru 1. Bir azalma bölünmesi olup birinci

kromatidler ayrılır. anafazda homolog kromozomlar ayrılır

yavru kromatidler ise ikinci anafazda

ayrılır

2. G1-S-G2 den oluşan bir interfazı, 2. G1-S-G2'den oluşan bir interfazı,

bir mitoz izler. iki mitoz izler.

3. Kromozomlar sinapsis yapmazlar 3. Kromozomlar sinapsis ve kiazmata

kiazmata oluşmaz; homolog kromo- yaparlar; homologlar arasında genetik

zomlar arasında genetik alışveriş alışveriş olabilir.

olmaz.

4. Her dönemde iki hücresel ürün 4. Her dönemde dört hücresel ürün

(Yavru hücre) verir. (gamet) verir.

5. Mitotik ürünlerin genetik içeriği 5. Meiotik ürünlerin genetik içeriği

özdeştir. değişik olabilir.

6. Yavru hücrelerin kromozom sayı- 6. Meiotik ürünlerin kromozom sayısı

sı, aynı ana hücredeki gibidir. ana hücreninkinin yarısıdır.

7. Mitotik ürünler genellikle ek bir 7. Meiotik ürünler diğer bir mitoti bö-

mitoz bölünmeyi geçirme gücüne lünme geçirme zorunda değilse de, ge-

rektiğinde mitotik bölünme geçirebilir.

8. Normal olarak bütün somatik 8. Yalnızca özelleşmiş cinsiyet hücre-

hücrelerde oluşur. lerinde oluşur.

9. Zigot döneminde başlar ve orga- 9. Yüksek calılarda yalnızca olgunlaş-

nizmanın yaşamı boyunca sürer. madan sonra başlar.

10. Mitoz bölünmede profaz tek ev- 10. Meiozis bölünmede profaz evresi

leptoten, zigoten, pakiten, diploten ve 

diakinez olmak üzere 5 evreden

oluşmuştur



Şekil 3.5.b 

Gamet 

Oluşumu 


