
POLİGENİK KALITIM 
 Şimdiye kadar incelediğimiz kalıtsal özelliklerde fenotipik sınıflar kesin ve 

birbirinden kolayca ayrılabilir niteliktedir. Yani bu özellikler karşılıklı 

niteliktedir. Bu gi-bi özellikler kalitatif özellikler olarak adlandırılır. Buna göre 

Coleus bitkisi yaprakla-rı ya düzenli damarlanmalı yada düzensiz 

damarlanmalıdır. Sığırlar ya boynuzla yada boynuzsuz yada aynı şekilde kırmızı, 

beyaz, kırçıl renkte olabilir. Tavşanlarda vücut örtüsü rengine göre belirli 

gruplara girerler. insanlar kan grubu tipine göre belirli tiplere dahildir. Yani 

boynuzlu boynuzsuz örneğinde olduğu gibi az boynuzlu, biraz boynuzlu, çok az 

boynuzlu, 1 cm boynuzlu 2 cm boynuzlu, 3 cm boynuzlu... gibi.. çok sayıda sınıflar 

söz konusu değildir. şimdiye kadar örneklerde yapı, şekil, pigment, antijen, 

antibodi, gibi özellikleri inceledik. Bu örneklerde söz konusu genler tam dominant 

eksik dominant ve Kodominanslık biçiminde etki gösterir. Bütün kalıtsal özellikler 

bu şekilde kesikli fenotipde değildirler. Mesela, insanlarda boy genetik olarak 

belirlenen bir özelliktir. Mesela, sınıfınızda bulunan öğrencileri boylarına göre 

sınıflandırmak isterseniz göreceksinizki sürekli bir fenotipik varyasyon vardır. 



 Zeka, insanlarda deri rengi, bitkilerin verimi ve rengi, çeşitli bitki ve 

hayvanların büyüklüğü hayvanlardaki vücut örtüsü rengindeki beneklerin büyüklüğü 

gibi birçok özellikler benzer şekildedir. Sürekli ve kesikli özelliklere ait kalıtım 

biçimindeki asıl farklılıklar şekil 8.1’de gösterilmiştir. Basit mendel kalıtımına ilişkin 

F1 ve F2 generasyonlarında parental fenotiplerin kesin ve ayrı sınıflar halinde yeniden 

ortaya çıkması şeklindeki kavramlar yükseklik. ağırlık, zeka derecesi veya renk gibi 

kantitatif özelliklerdeki sürekli varyasyonu açıklayacak biçimde modifiye edilmek 

zorundadır. Biz kantitatif, özelliklerde cüceliğe karşı uzunlukla değil ne miktar 

uzunluk bulunduğuyla ilgileniriz. Ayrıca kantitatif kalıtımda bireyler arası 

çiftleşmelerle değilde bütün muhtemel çiftleşmelerin vuku bulunduğu populasyonlarla 

ilgileniriz. 

 Bilindiği gibi değişkenler nitelikleri bakımından kalitatif değişken ve 

kantitatif değişken şeklinde ikiye ayrılır, değişken terimi çeşitli değerler alabilen 

özellikleri açıklar. Kalitatif değişken sonuçları az sayıda şıkla ifade edilebilen 

değişkenleri belirler. Kalitatif değişkenlerdeki varyasyon sürekli değil kesik kesik 

niteliktedir. Bu çeşit dağılış binom dağılışı kuralları ile incelenir. Kalıtsal özelliklerden 

az sayıda gen çiftince belirlenen özellikler kesikli dağılış gösterir. Böyle özellikler çevre 

şartlarından hiç etkilenmez yada çok az etkilenir. Genellikle dış görünüşe morfolojik 

özelliklere ilişkin dağılışlar böyle dağılış gösterir. Kantitatif değişkenler ise daha 

ziyade ekonomik öneme haiz özellikler olan verim değerlerini tanımlar. Genetik olarak 

böyle özellikler çok sayıda gen (Poligen) tarafından belirlenir. Böyle özelliklerin 

sonuçları çok şıklı olduğundan normal dağılış kuralları ile incelenirler. Böyle 

özelliklere ilişkin genotiplerin fenotipik açıklaması çevreden etkilenir. 



Buğdayda Dane Rengi 
 Kantitaf kalıtıma ilişkin önemli bilgiler Nilson-Ehle tarafından 1909’da 

yapılmıştır. Bu arıştırıcıların yaptıkları çaprazlamalardan biri kırmızı daneli 

varyete ile beyaz taneli varyetenin melezlenmesi şeklindedir. F1 de elde edilen 

danelerin hepsi kırmızı olup, ebeveyn (parental) generasyondaki kırmızı ve 

beyazın ortasında bir kırmızılık tonundadır. Bu ilk bakışta eksik dominansı akla 

getirir. Fakat F1 bireylerini kendi aralarında çaprazladığımız zaman 1:4:6:4:1 

oranında 5 fenotipik sınıf elde edilir. F2’lerin 1/16 sı renk bakımından ekstrem 

değerdedir. Yani Kırmızı veya beyaz parentallerle aynı renktedir. Nislon-Ehle bu 

çaprazlamada kırmızı pigment üretimin kontrol eden 2 gen çifti düşünmüştür. 

Eğer kırmızılığı kontrol eden genler A ve B olarak düşünürsek ve bunların 

allellerinide pigment eksikliğinden sorumlu olmak üzere a ve b ile gösterelim. Bu 

çaprazlamayı aşağıdaki gibi gösterebiliriz.    

 P AABB   x  aabb 

  Koyu kırmızı  x  Beyaz 

F1  (AaBb)   x  (AaBb) 

   Orta kırmızı 

F2 1/16 AABB + 2/16 AaBB + 1/16 aaBB 

 + 2/16 AABb + 4/16 AaBb + 2/16 aaBb 

 + 1/16 AAbb + 2/16 Aabb + 1/16 aabb 



 Pigment üretimi için her doz genin renk koyuluğunu arttırdığını 

varsayarsak burada elde edilen F2’leri kırmızılık için gen sayısına göre aşağıdaki 

gibi gruplayabiliriz. 

Genotip Kırmızılık için gen sayısı Fenotip F2’nin % si

  AABB 4 Koyu kırmızı 1/16 = 6,25

  AABb, AaBB 3 Kırmızı 4/16 = 25  

  AAbb, aaBB, AaBb 2 Orta kırmızı 6/16 = 37,5

  aaBb, Aabb 1 Açık kırmızı 4/16 = 25  

  aabb 0 Beyaz 1/16 = 6,25

 Burada büyük harfle gösterilen genler kırmızı renge katkıda bulunucu 

alleller, küçük harfle gösterilen alleller ise kırmızı renk için katkısız alleller olarak 

adlandırılır. Bazı genetikçiler bu maksatla etkili ve etkisiz alleller terimini 

kullanmaktadır. Burada da 4 katkıda bulunucu allelin poligen serisi söz konusudur. 

Farklı allel çiftlerine ait olan iki veya daha fazla eklemeli etkili genin (Dominant gen) 

aynı fenotipik özellik üzerine birbirine benzer şekilde ve aynı yönde etki etmesi 

biçiminde ortaya çıkan kalıtım biçimine Poligenik kalıtım bu kalıtımda rol alan 

genlerede Poligen denir. Bu kalıtım modelinde resesiv genler nötral etkili yada etkisiz 

gen olarak tanımlanır. Poligen terimi ilk defa Mather tarafından (1954) kullanılmıştır. 

Poligenik kalıtımın mekanizmasını belirlemek için kalitatif karekterlerde olduğu gibi 

bir takım varsayımlar yapmamız gerekir. Bu varsayımlar aşağıda sunulmuştur. 



Şekil 8.1. a) Bezelyelerde sürekli olmayan dağılış gösteren yükseklik b) Buğdayda 

dane rengi gibi sürekli dağılış gösteren bir özelliği kapsayan çaprazlamaların 

sonuç-larını karşılaştıran eğrilerin üç generasyonluk şekilleri. Ordinatlar birey 

sayısını, apsisleri ise belli kantitatif özelliği göstermektedirler. 



Poligen Sayısının Hesaplanması 

1- Poligen serisinde bulunan her katkıda bulunucu gen yada bazen denildiği gibi 

eklemeli tesirdeki genler eşit etkidedir. 

2- Her eklemeli genin etkisi kumulatifdir eklemelidir. 

3- Dominanslık yoktur. 

4- Farklı lokuslardaki genler arasında epistasi yoktur. 

5- çevre koşullarının etkisi yoktur, veya ihmal edilebilir. 

 Buna göre gen çiftleri sayısı arttıkça gen bağlılığı (linkaj) ihtimali artar. 

çevre koşullarının etkisi ise ancak kontrollü denemelerde ihmal edilebilir. Ayrıca 

bazı genetikçiler ilk 2 varsayıma katılmamaktadırlar. Ancak bir çok poligen etkisi 

ilk 4 varsayımda belirtilen tarza uymaktadır. Bu sebeple belirtilen 6 varsayımı 

kabul etmekteyiz.  

 Nilson-Ehle tarafından belirtilen buğdaydaki diğer bir çaprazlamada 

farklı bir kırmızı varyete kullanılmış sonuçta F2’lerin 1/64’ü Extrem ebeveynler 

gibi olmak üzere 1:6:15: 20:15:6:1 oranında 7 sınıf gözlenmiştir. Burada 3 gen 

çiftinin rol oynadığı anlaşılmaktadır. Monohibrit kalıtım bahsinden 

hatırlayacağımız gibi eğer bir gen çifti söz konusu olsaydı F2’lerin 1/4’ü herhangi 

bir ebeveyn gibi extrem değerde olacaktır. Eğer 1,2,3 poligen çifti için düşünecek 

olursak ; 



 Buna göre 4 poligen çifti ile F2’lerin 1/256’sı ebeveynlerin biri gibi 

olacaktır. Aynı şekilde 5 için 1/1024, 10 için 1/1648570 ve 20 için ise 

1/1099511637776 oranında bir fert ebeveynlerden biri veya diğerine benzeyecektir. 

Aynı şekilde genotipik sınıf sayısıda poligen çift sayısı arttıkça artaracaktır. 4 gen 

çifti için 81 F2 genotipik sınıfı, 5 gen çifti için 243 genotipik sınıfı, 10 gen çifti için 

59049 f2 genotipik sınıfı, 20 gen çifti için 3486784401 f2 genotipik sınıfı söz konusu 

olacaktır.  

 İşte bu sebeplerdirki belli bir özelliği yöneten poligen sayısı arttıkça 

döllerde sınıflar arası kesin ayrımı yapmanın imkansızlaştığı sürekli bir varyasyon 

elde edilir. Eğer poligen çitfi sayısı yerine eklemeli etkideki genler sayısını 

hesaplamak istersek (1/2)n formülünü kullanmamız gerekir. 

iki ebeveynin Herh. bir ebeveyne F2’lerde genotipik F2’lerde fenotip

farklılaştığı benzeyen F2’lerdeki sınıf sayısı sınıf Sayısı

poligen heterozigot kısmın % si

gen çift sayısı

1 1/4 = 25 3 3

2 1/16 = 6,25 9 5

3 1/64 = 1,5625 27 7

n (1/4) 3 2 +1
n n n 



 Toplam kantitatif farklılığı eklemeli gen sayısına bölersek her eklemeli 

genin etki miktarını elde ederiz. Mesela aşağıdaki örnek kabak bitkisinde kaç adet 

eklemeli gen bulunduğunu ve her eklemeli genin etki miktarını ölçmek için 

verilmiştir. 

P: 2 kg’lık Meyva x 10 kg’lık Meyva 

F1: 6 kg’lık meyva 

F2: (3/750) 2 kg’lık meyva .......... (3/750) 10 kg’lık meyva 

 Dikkat edileceği gibi F2’lerin 3/750 = 1/250 ’lik kısmı P (ebeveyn bitkiler) 

generasyonu kadar hafif veya ağır gelmektedir. (1/4)n formülünü dikkate alırsak 

(1/4)n = 1/256 = (1/4)4 = n= 4 bulunur.  

 Yani 4 gen çifti sonucuna varılır. Burada elde edilen 1/250 oranı (1/256) ye 

çok yakındır. Bu sebeble 4 gen çiftinin rol oynadığı bir kalıtım söz konusudur. 

Yani en ağır meyvaları (kabak) veren bitkilerde 4 x 2 = 8 eklemeli gen vardır. 

Toplam ağırlık farkı 8 kg (10-2=8) olduğundan her eklemeli genin etki miktarı 8/8 

= 1 kg’dır. Aynı şekilde (1/2)n formülünü kullanarak eklemeli gen sayısını (gen 

çifti sayısını değil) bulabiliriz. 

 (1/2)n = 1/256 = (1/2)8 ; n = 8 olur. 

 Yukarıda verdiğimiz örnekde 2 kg’lık kabak ağırlığı temel ağırlık 

(residual fenotip) olarak adlandırılır. Poligen teorisine göre her eklemeli gen bu 

temel fenotip üzerine 1 kg ekleme yapar. iki ebeveyn generasyonun tüm gen 

yerleri için homozigot dominant ve homozigot resesiv olduğu düşünülür. 



Fenotipik Sınıf Sayısının ve Oranlarının Hesaplanması 
 Poligen çifti sayısı büyüdükçe fenotipik sınıf sayısının da arttığı 

bilinmektedir. Buna göre bir gen çifti için (AA x aa) çaprazlamasından elde edilen (F2) 

ler 3 fenotipik sınıf oluşturur. Buna karşılık gelen genotipiki sınıflar ise AA, Aa ve 

aa’dır. Buğday dane rengi kalıtımına ilişkin Nilson-Ehle’nin çalışması (F2) deki 

fenotipik sınıf sayısının poligen çifti sayısının iki katından bir fazladır. Fenotipik 

oranlarında bir modele göre oluştuğu anlaşılmaktadır.  

 1 gen çifti ile (F2) lerde 1:2:1 oranı 2 gen çifti ile 1:4:6:4:1 ve üç gen çifti ile 

1:6:15:20:15:6:1 oranı elde edilir. Bu oranların binom dağılışı açılımında elde edilen 

katsayılar ile aynı olduğu anlaşılmaktadır. Yani üs değeri gen çifti sayısının iki katı 

olmak üzere (a+b)2n ifadesinin açılışı ile terimler elde edilebilir. Buna göre (a+b)2, 

ifadesinin açılışı ile elde edilen a2 + 2 ab + b2 ifadesinin katsayılar 1:2:1’dir. Bu açılım 

1AA : 2Aa : 1aa şeklindedir. Yani 1/4'ü iki eklemeli gen içeren 1/2'si 1 eklemeli gen 

içeren 1/4'ü hiç eklemeli gen içermeyen genotipler oluşturur. Burada n= gen çifti sayısı 

= 1 ve bunun iki katı 1x2 =2 (a+b)ye üs olarak verilmiştir. iki gen çifti ise n= 2 => 2.n = 

2x2 =4 ve (a+b)4 =1a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3+ 1b4 şeklinde 1:4:6: 4:1 katsayıları elde 

edilir. Bu şekilde her hangi bir gen çifti sayısı için (F2) fenotipik açılış oranının (n) gen 

çifti sayısı olmak üzere (a+b)2n formülü ile belirleyebiliriz. Burada (a) dominant geni; 

(b)'de resesiv geni göstermektedir. Bu durumda herhangi bir terim sözgelişi (4ab3) iki 

gen çiftinin içerdiği 4 genden birisi (a'nın üssü) eklemeli dominant gen 3'üde eklemeli 

olmayan (resesiv) gen olduğunu gösterir. Bu yapıda olan genotiplerin oranı kat 

sayıların tümünün toplamı olan 64 kısımda 4 kısımdır. 



Transgresiv Varyasyon 
 Pek yaygın olmamakla birlikte bazı döller ebeveyn veya büyük 

ebeveynden daha fazla fenotipik değere sahip olabilir. Kendi çevrenizdende 

bulacağınız gibi bazı çocukların ana ve babasından hatta bazı cedlerinden dahi 

daha uzun yada daha kısa olduğu görülebilmektedir. Aynı olgu bazen zeka 

konusundada oluşur. Böyle misaller transgresiv varyasyon olarak bilinir. 

Transgresiv varyasyon hakkında ilk literatürlere giren olgu iri Golden Hamburg 

tavukları ile küçük yapılı Bantam tavuklarının melezlenmesinde görülmektedir. 

Bu melezlemede (F1)’ler ağırlık olarak iki ebeveynin ortasındadır ve nisbeten 

uniformdur. 

 Ancak (F2)’lerin bir kısmı ebeveynlerden daha ağır ve daha hafif 

olabilmektedir. Punnet ve Baıley isimli araştırıcıların 1923’de önerdikleri Modele 

göre Golden Hamburg ırkı AABBCCdd yapısında Bentam ırkı ise aabbccDD 

yapısındadır. Bunların açılışında (F1)’ler her gen yeri için heterozigot yapı 

gösteririr. (F2)’lerin içinde bir kısmı AABBCCDD yapısında bir kısmıda aabbccdd 

yapısında olmaktadır. Bu bireyler sırasıyla ebeveynden daha ağır ve daha hafif 

olacaktır. 



Poligen Kalıtımına İlişkin Diğer Organizmalardan 

Örnekler 
 Bir çok Bitki ve hayvanlarda özellikle kantitatif özelliklerde yani ölçümle 

elde edilen özellikler için poligenik kalıtım söz konusudur. Domates bitkisinde iri 

meyvalı Golden Beauty varyetesi ile küçük meyvalı Red chery varyetesinin 

(F1)’leri büyüklük olarak ebeveynlerin ortasındadır. Bu varyetelerden ilkinin 

ortalama meyva ağırlığı 166.5 gr ikincinin 7.3 gr’dır. F1’ler ise ortalama 23.9 gr 

ağırlığındadır. Bu sonuçlar yani (F1) lerin küçük ebeveyne daha yakın olması 

katkıda bulunucu olmayan genler arasında eşit olmayan etki yada dominanslık ile 

izah edilmektedir. Sığırlarda Beneksiz (tek renk) vücut rengi ile benekli yani 

alacalı renk bu konuda diğer bir örnektir. Uniform renk (S) dominant gen ile 

belirtilir. Yapılan çalışmalar (ss) bireylerdeki beneklilik derecesinin nisbeten çok 

sayıda gen içeren poligen serisine bağlı olduğunu göstermektedir. (S-) genotipli 

sığırlar ise diğer geriye kalan genotip ne olursa olsun tek renktir. Farelerdeki 

yüksek ve düşük Lokosit sayısı arasındaki farkın poligenik kalıtımdan ileri geldiği 

belirtilmektedir. 



 İnsanlardaki deri rengi melanın pigmentinin nisbi miktarına bağlıdır. 

Davenport ve diğer araştırıcıların çalışmalarına göre 4-5 yada 6 gen çiftinin rol 

oynadığı bir poligenik kalıtım modenilen göre deri rengi belirlenir. Poligenik 

kalıtım insanlarda Boy, zeka, pıgmentasyon gibi bir çok kantitatif özellikler de rol 

oynadığı kesin olarak bilinmekle beraber kaç çift genin rol oynadığı tam olarak 

ortaya konulamamıştır. Kantitatif kalıtımda rol oynayan temel mekanizma 

kalitatif karakterlerdekine benzemektedir. Ancak çalışmalar genel olarak bir çok 

gen çifti arasından çeşitli gen etki biçimleri arasındaki interaksiyonunda kalıtım 

biçimini etkilediği düşünülmektedir. 

 Aynı şekilde çok iyi kontrol edilmiş deneylerle mümkün çevre etkisinide 

işin içine katılmalıdır. Mısır, Domates, Bezelye gibi bir çok bitkilerde boy genetik 

olarak kontrol edilen özelliktir. Ancak toprak verimliliği tekstür, su, sıcaklık ışık 

dalga boyu parasitler mevcudiyeti gibi faktörlerde boyu etkiler. Gene aynı 

yumurta ikizleri gibi benzer genotipli bireyler farklı çevre koşullarında 

büyüdüklerinde bazı farklı sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu durum çevrenin 

önemli rol oynadığının kanıtıdır. Özet olarak genotip bireyin verilen belli bir 

kantitatif karakter için sahip olabileceği değişim aralığını belirler. Çevre koşulları 

ise genetik olarak belirlenen değişim aralığında bireyin hangi noktayı alacağını 

tayin eder. Poligen kalıtımına ilişkin çalışmalar özellikle populasyonu açıklayıcı 

işlemleri gerektirir. Bu sebeble bundan sonraki bölümlerde bu konulara yer 

verilecektir. 



Heterosiz= Melez Gücü= Hibrit Vigor= Melez 

Üstünlüğü= Melez Azmanlığı= Melez Dinçliği 
 Bu bölümden önceki açıklamalarımızın daha ziyade bireylerdeki genetik 

olgulara dayanmıştır. Oysa tarımı yapılan bitkiler ve hayvanların bireysel olarak 

değil de kitle halinde yetiştirilmeleri söz konusudur. Bitki yada hayvan 

topluluklarında (Popülas-yonlarda) çeşitli özellikler bakımından gözlenen 

varyasyon (değişkenliği) belli başlı iki nedeni vardır. Bunlar topluluğu oluşturan 

bireylerin genotipik farklılığı ve bu genotiplerin maruz kaldığı çevre koşullarıdır. 

Fenotipik değişkenlikte bazen bu iki unsur arasında karşılıklı etkileşimlerde rol 

oynamaktadır. Bu ilişkiler şu şekilde formüle edilebilir 

Fenotipik varyans= Genotipik varyans + çevre varyans 

[Fenotipik varyans]= [Genotipik varyans] + [çevre varyans] + [çevre ve genotipin 

müşterek varyansı (Kovaryans)] 

Var (P)= Var (G) + Var (ç) + 2 Cov (Genotip x çevre)   

 Bu unsurlar içinden genotipik varyosyonun fenotipik varyasyonuna 

oranını kalıtım derecesi denir. Bitki yada hayvan ıslahı terimi populasyonlarda 

gözlenen fenotipik varyasyonu arzu edilen bileşime getirmeyi ifade eder. Bir 

toplulukta arzu edilen nitelikte sahip olanların oranının artması bu populasyonun 

fenotipik değerinin artması ile neticelenir. Islahçının amacı populasyonu oluşturan 

bireylerin genetik değerlerini arttırmaktır. 



 Bir populasyonun genetik değeri bir özelliği etkileyen genlerin meydana 

getirdiği genotiplerin fenotipik değerlerin bu genotiplerin nisbi miktarı ile tartılı 

ortalamasıdır. Genetik değer genlerin ortalama etkisinin sonucudur. Bir genin 

ortalama etkisi o gene sahip genotiplerin populasyon ortalamasından sapmaların 

ortalamasıdır bu tanım bir genin ortalama etkisini populasyondan populasyona 

değişeceğini öngörür. Tarıma konu olan populasyonlarda ekonomik bakımdan önemli 

özelliklerin çoğu eklemeli gen etkisine sahip poligenlerce belirlenir. Kalitatif özellikler 

olarak tanımlanabilecek çeşitli morfolojik özellikler ise eklemeli olmayan gen etkisini 

gösterir. Bireylerin sahip olduğu çeşitli özelliklerin bir kısmı eklemeli bir kısmıda 

eklemeli olmayan gen etkili genlerce belirlenir. Bitki yada hayvan ıslahçısı 

populasyonunda arzu edilen nitelikte sahip bireylerin oranını artırmak için arzu edilen 

genlerin frekansını artırmak amacındadır. Böyle bir amacı sağlamak için seleksiyon, 

akrabalı yetiştirme, melezleme  gibi yöntemler kullanılır. Arzu edilen özellikleri 

belirleyen genlerin frekansının artması sürüde arzu edilen özellikleri belirleyen genler 

için homozigotlaşmanın (saflaşmanın) artmasını sağlar. Sürünün giderek 

homozigotlaşması ileri düzeylere varınca bireylerde akrabalık krizi yada akrabalık 

depresyonu denilen çeşitli kusurlara ilişkin homozigotlaşma sonucu özellikle fiziksel 

uyum ve adaptasyonla ilgili vasıflarda gerileme görülür. Söz gelimi mısır bitkisinde 

kendileşme 8-10 kuşak sürdürülürse döl tutmama çevreye uyamama gibi kusurlar 

ortaya çıkar. Hayvanlarda kendileme mümkün olmadığından yakın akraba bireyler 

ara-sında yapılan birleştirmelerden elde edilen bireyler döl verimi yetersizliği cılız 

doğum ağırlığı, hastalıklara dayanıksızlık gibi kusurlar gösterir. Kuşkusuz böyle 

genotipik homozigotlaşma sonucu özellikle morfolojik niteliklerde homojenlik artar. 



Elde edilmiş homozigot gruplar arasında yapılan birleştirmelerden elde edilen  

döller ise ebeveynlerinden daha üstün verim verirler. Üstünlük bilhassa akrabalı 

yetiştirme de gerileyen özelliklerde daha barizdir. Döllerde gözlenen bu üstünlük 

melez azmanlığı, hetorosis, hibrit vigor, melez gücü, melez üstünlüğü gibi çeşitli adlar 

ile ifade edilir. 

 Shull isimli araştırıcı melezlerin üstünlüğünün heterezigotluk sonucu 

olduğunu belirtmiştir. Bu konuda üstün dominantlık teoriside önerilmektedir. 

Heterozigotların belirtilen üstünlüğü nesilden nesile aktarılmaz. Halen hibrit adıyla 

pazarlanan çeşitli kanatlı hayvanlar ve sebze tohumları böyle bir yetiştirme sonucu 

elde edilirler. 

 Yukarıda belirtilen geleneksel ıslah metodlarından seleksiyon kalıtım derecesi 

yüksek özelliklerde melezleme ise kalıtım derecesinin düşük özelliklerde 

uygulanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hibrit üretimi hatların melezlenmesi 

suretiyle gerçekleştirilir. Bitkisel üretimde geleneksel ıslah metodu olarak kromozom 

sayılarının deneysel yapay yolla değiştirilmesinden de yararlanılabilir. Bu olgu genel 

olarak poliploidi adıyla bilinir. Modern ıslah yöntemleri ise kromozomun belli bir 

lokusunun yapısının deneysel olarak değiştirilmesini konu alır. Bu son amaç 

rekombinant DNA teknolojisi olarak adlandırılır. 















  Şekil 8.2. Hibrid mısır üretimi 



Şekil 8.3. Çeşitli 

yetiştirme tekniklerinin 

sonuçları. 


