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Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
* “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesindeki konular› ders notlar›n›zdaki bilgi, flekil 

ve resimlerden de faydalanarak okuyup ö€rendikten sonra tekrar ederek pekifltiriniz.
* Bu ünitedeki konular› ders notunuz haricinde kitap, dergi ve çeflitli yay›nlardan da 

inceleyip, araflt›rmalar yaparak bilgilerinizi geniflletebilirsiniz.
* Ünitede geçen konular etraf›nda gözlem, karfl›laflt›rma, model oluflturma, bilgi ve 

veri toplama, verileri kaydetme, ifllenen verileri yorumlama, sonuç ç›karma ve 
çevrenizdekilere sunma becerilerinizi gelifltirebilirsiniz.

* Ünite sonundaki etkinlikleri gerçeklefltiriniz ve de€erlendirme sorular›n› mutlaka 
çözünüz. Ders notunuzun sonundaki cevap anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z.

NNAASSIILL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLIIYYIIZZ??� �

Bu üniteyi baflar›yla tamamlad›€›n›zda;
* Canl›larda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldi€ini aç›klayacak,
* Mitozu, çekirdek bölünmesi ile bafllayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif 

edecek,
* Gen kavram› hakk›nda bilgi toplayarak bask›n ve çekinik genleri fark edecek,
* Fenotip ve genotip aras›ndaki iliflkiyi kavrayacak,
* ‹nsanlarda yayg›n olarak görülen baz› kal›tsal hastal›klara örnekler verecek,
* Genetik hastal›klar›n teflhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik geliflmelerin etkisini 

araflt›racak,
* Mayozun canl›lar için önemini  fark edecek,
* Kal›tsal bilginin genler taraf›ndan tafl›nd›€›n› fark edecek,
* Nükleotit, gen, DNA,  kromozom kavramlar› aras›nda iliflki kuracak,
* Mutasyon ve modifikasyonu tan›mlayarak aralar›ndaki fark› örneklerle aç›klayacak,
* Ayn› yaflam alan›nda bulunan farkl› organizmalar›n, neden benzer adaptasyonlar 

gelifltirdi€ini belirteceksiniz.

BBUU  ÜÜNN‹‹TTEENN‹‹NN  AAMMAAÇÇLLAARRII� �
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ÜÜNN!!TTEE  II
HHÜÜCCRREE  BBÖÖLLÜÜNNMMEESS‹‹  VVEE  KKAALLIITTIIMM

11..11 HHÜÜCCRREE  BBÖÖLLÜÜNNMMEESS!!
Hücre bölünmesi canl›lar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. 

Hücre büyürken, hücre zarı geni"ler, hacmi artar. Ancak hücrenin hacmi, hücre
zarından daha hızlı büyür. Bu nedenle hücre, belirli bir büyüklü#e geldi#inde ya"amını
sürdürebilmesi için bölünür.

Bir hücrelilerde bölünme, o türün birey say›s›n› artt›rd›€› için ayn› zamanda üreme
olarak nitelendirilebilir.

Çok hücreli canl›larda büyüme, geliflme, onar›m ve yenilenme hücre bölünmesi ile
gerçekleflir. 

Canl›larda üreme ve büyüme hücre bölünmesi ile meydana gelir. Canl›lar aleminde
mitoz ve mayoz olarak adland›r›lan iki farkl› hücre bölünmesi görülür.

MMiittoozz  BBööllüünnmmee
Mitoz bölünme hem bir hücreli hem de çok hücreli canl›larda görülen bir bölünme

fleklidir. Mitoz bölünme sonucunda ana hücre ile ayn› kal›t›m maddesine sahip iki yeni
hücre oluflur. Oluflan yavru hücreler t›pat›p ana hücreye benzer.

Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluflur. Bu evreler sırasında çekirde#in
ve sitoplazmanın bölünmesiyle iki yavru hücre olu"ur. Bölünme öncesinde hücrenin
çekirde#inde bulunan kalıtım maddesinin birer kopyası yapılır. Bu kalıtım maddesi
bölünmenin erken evrelerinde kısalıp kalınla"arak kromozom adı verilen yapılara
dönü"ür.

Mitoz bölünmenin aflamalar› afla€›daki flekillerde verilmifltir. Kromozom say›lar›n›
ve hareketlerini inceleyiniz :

HHaayyvvaann  HHuu !ccrreessiinnddee  MMiittoozz  BBööllüünnmmee

Mitoz bölünmenin sonunda efllenen kromozomlar, oluflan iki hücreye eflit olarak
paylaflt›r›l›r. Böylece oluflan iki hücre ana hücreyle ayn› kromozom yap›s›na ve say›s›na
sahip olur.
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Sonuç olarak mitoz bölünme sonunda her bak›mdan  birbirinin ayn› olan iki hücre
oluflur. 2n kromozomlu  hücreden mitoz bölünme sonucunda oluflan hücreler  de 2n 
kromozomludur. Ayrıca mitoz bölünme bütün vücut hücrelerinde görülür. 

MMiittoozz  BBööllüünnmmeenniinn  ÖÖnneemmii::
- Mitoz  bölünme bir hücreli canl›larda üremeyi sa€lar. Çok hücreli canl›larda ise 

organizman›n büyümesini, y›pranan dokular›n onar›lmas›n› ve yenilenmesini sa€lar.
- Mitoz bölünme sonucu olu"an yavru hücrelerin kromozon sayıları aynı kalır.

Kromozomlar›n flekli, büyüklü€ü ve say›s› her canl› türü için sabittir. Kromozom
say›s› canl›n›n ilkel, geliflmifl, küçük veya büyük olufluna ba€l› de€ildir. Ayr›ca farkl›
türlerde kromozom say›s› ayn› say›da olabilir. Örne€in insanda ve moli bal›€›nda 23
çift, güvercinde ve so€anda 8 çift, e€relti otunda 510 çift kromozom vard›r.

Vücut  hücrelerinde, bir tak›m› anadan, bir tak›m› babadan gelen iki tak›m kromozom
bulunur.  Kromozom tak›mlar›n›n ikisini de tafl›yan hücrelere diploit hücre denir ve 2n ile
gösterilir. 2n kromozomun n tanesi anneden, n tanesi babadan gelir. Sinir, karaci€er, deri
ve saç gibi tüm vücut hücreleri diploitdir. Efley hücrelerinde (yumurta ve sperm) ise vücuttaki
kromozom tak›m›n›n yar›s› bulunur. Böyle hücrelere haploit hücre denir ve n ile gösterilir. 

Örne€in sizin vücut hücrenizdeki kromozom say›s› 2n = 46’d›r. Bu durumda efley
hücrelerinizdeki kromozom say›s› n = 23’ dür. 46 kromozomunuzun n = 23’ü annenizden,
n = 23’ü baban›zdan efley (üreme)  hücreleri ile gelir. Annenin n kromozomlu yumurta
hücresi ile baban›n n kromozomlu sperm hücresi  döllenme ile birleflip 2n kromozomlu
zigotu; zigot da geliflim evrelerinden sonra sizi oluflturur. Böylelikle insana özgü 
kromozom say›s› sabit kal›r. 

Efley hücreleri : n kromozomludur
Vücut hücreleri : 2n kromozomludur
Zigot : 2n kromozomludur.
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MMaayyoozz  BBööllüünnmmee
Türlerin birbiri ard›nca gelen nesillerinde türe özgü kromozom say›s›n›n sabit

kalmas› mayoz bölünme ile sa€lan›r. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinden üreme
hücrelerini meydana getirir. 

FFEENN  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  88
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Üreme ana hücreleri diploittir. Mayoz bölünme çeflitli evrelerden oluflan ve 
birbirini takip eden iki bölünmeden oluflur. Mayoz bölünme, diploit  hücredeki 
kromozom say›s›n› yar›ya düflürür. Baflka bir ifadeyle mayoz, 2n kromozomlu 
hücreden, n kromozomlu dört hücrenin olufltu€u özel bir bölünmedir. Oluflan n 
kromozomlu hücrelere üreme hücresi (gamet) denir.�



aa..  SSppeerrmm  oolluuflfluummuu    

bb..YYuummuurrttaa  oolluuflfluummuu
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fiekil ve yap› bak›m›ndan benzer olan iki kromozoma efl kromozomlar denir. Efl
kromozom çiftlerinden biri anneden, di€eri babadan gelmifltir. Efl kromozomlar›n
karfl›l›kl› bölgelerinde bir kal›tsal özellik üzerine z›t ya da ayn› yönde etki eden genler
bulunur. Mayoz bölünme s›ras›nda,  birbirine yaklaflan tüm efl kromozomlar  birbiriyle
sarmal flekilde temas eder. Sonunda kromozomlar›n birbirine dokunan parçalar›
aras›nda gen al›flverifli olur. Bu olaya parça de€iflimi denir. 

�

Parça de€iflimi mayoz bölünmenin en önemli olay›d›r. Parça de€iflimi ile yeni gen
birleflmeleri meydana gelir. Canl› türlerinin farkl› çevre koflullar›na daha iyi uyum
sa€lamas›nda bu olay›n önemli bir etkisi vard›r. Bir türün bireyleri aras›nda farkl›l›klar
mayoz bölünmedeki parça de€iflimi ile oluflur. 

Mitoz ve Mayoz bölünme aras›ndaki farklar afla€›daki tabloda gösterilmektedir.

TTaabblloo  11..11

PPaarrççaa  ddee""iiflfliimmii

MMiittoozz  BBööllüünnmmee MMaayyoozz  BBööllüünnmmee

1. Çok hücreli canl›lar›n vücut hücrelerinde
görülür.

1. Çok hücreli canl›lar›n üreme ana 
hücrelerinde görülür.

2. Vücudun bütün doku ve organlar›nda 
görülür.

2. Üreme organlar›nda görülür.

3. Çok hücreli canl›larda büyüme ve 
geliflmeyi, bir hücreli canl›larda da 
üremeyi sa€lar. 

3. Çok hücreli canl›larda üreme 
hücrelerinin oluflumunu sa€lar. 

4. Bölünme sonucu yeni oluflan hücrelerde
kromozom say›s› ayn› kalm›flt›r.

4. Bölünme sonucu oluflan yeni hücrelerde
kromozom say›s› yar›ya inmifltir.

5. Bölünme sonunda iki hücre oluflur. 5. Bölünme sonunda dört hücre oluflur.

6. Yeni hücreler kal›tsal olarak birbirinin 
ayn›s›d›r.

6. Yeni hücreler kal›tsal olarak bir
birinden  farkl›d›r.

7. Kromozomlarda parça de€iflimi     
olmaz. 7. Kromozomlarda parça de€iflimi olur.

8. Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür.
8. Çekirdek ve sitoplazma iki kez    

bölünür.
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MMiittoozzuunn  ÜÜrreemmee    iillee  ‹‹lliiflflkkiissii
Bir türün neslini sürdürmek için kendine benzer fertler meydana getirmesine üreme

denir. ‹ster bir hücreli ister çok hücreli olsun canl›lardaki üreme olaylar› bir hücreyle
bafllar. Bu hücre tafl›d›€› kal›tsal maddeye göre geliflerek ait oldu€u türün özelliklerini
tafl›yan yavru bireyi oluflturur. Canl› türüne ait özellikler üremeyle gelecek nesillere
(döllere) aktar›l›r. Üreme, efleysiz  ve efleyli üreme olmak üzere iki gruba ayr›l›r.

11..  EEflfleeyyssiizz  ÜÜrreemmee
Efley hücrelerine ba€l› olmadan  gerçekle"en üreme "ekline efleysiz üreme denir.

Efleysiz üremenin temeli mitoz bölünmeye dayan›r. Bu nedenle efleysiz üreme sonucu
oluflan bireyler birbirleriyle ve ata canl›yla ayn› özellikleri tafl›r. Efleysiz üreme
bölünerek ço€alma, tomurcuklanma, vejetatif üreme ve yenilenme gibi de€iflik
flekillerde gerçekleflir.

BBööllüünneerreekk  üürreemmee  
Bir hücreli canl›lar›n ço€unda görülen bir üreme fleklidir. Bu üreme fleklinde ana

hücre eflit iki hücreye ayr›l›r. Örne€in bakteri, amip, öglena, paramesyum ve mavi-yeflil
alglerde görülür.

Bir paramesyum enine bölünerek kal›tsal yap›s› tamamen birbirleriyle ayn› olan iki
paramesyum oluflur.

SSppoorrllaa  üürreemmee  
Spor üzeri sa€lam bir örtüyle örtülü, özelleflmifl hücredir. Uygun koflullarda

geliflerek yeni bir canl› oluflturabilir. Afla€›daki resimde e€relti otunun yapraklar›n›n
alt›ndaki kahverengi spor kesesi topluluklar› görülmektedir. baz› bir hücreli canl›lar,
mantarlar, e€relti otu ve karayosunu gibi çiçeksiz bitkilerde sporla üreme görülür.

�

�

PPaarraammeessyyuummddaa  eenniinnee  bbööllüünnmmee

Mayoz bölünmenin önemi:
- Mayoz  bölünme ile türe ait kromozom say›s› korunur. 
- Tür içi biyolojik çeflitlilik sa€lan›r. 

�
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TToommuurrccuukkllaannaarraakk  üürreemmee  
Bir hücreden oluflan canl›larda tomurcuklanma, flekildeki bira mayas›nda

görüldü€ü gibi, ana hücrenin üzerinde küçük bir tomurcu€un geliflmesiyle bafllar, Ana
hücre üzerinde büyüyen tomurcuk ya ana hücreye yap›fl›k durumda yaflam›n› sürdürür
ya da ana hücreden ayr›larak ba€›ms›z bir birey olur.

BBiirraa  mmaayyaass››nnddaa  ttoommuurrccuukkllaannmmaa

SSppoorr  kkeesseessii

SSöölleenntteerreelleerrddeenn  hhiiddrraa  

Mayalar, süngerler, sölentereler ve baz› çiçeksiz bitkilerde tomurcuklanma ile
üreme görülür. 
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YYeenniilleennmmee    
Yenilenme erginleflmifl bir bireyin çeflitli nedenlerle yaralanan ya da kopan vücut

parças›n›n yerine yenisini oluflturma özelli€idir. Yenilenme ile baz› organizmalarda
vücudun eksilen k›s›mlar› tamamlan›rken, omurgas›z hayvanlar›n baz›lar›nda vücudun
bir parças› tüm vücudu tamamlayabilir.

DDeenniizz  YY››lldd››zz››

ÇÇiillee""iinn  vveejjeettaattiiff  üürreemmeessii

VVeejjeettaattiiff  üürreemmee  
Genellikle çiçekli bitkilerde görülen bu üreme flekli ile ana bitkinin kök ve

gövdesinden al›nan bir parças› ya da bir yapra€› topra€a ekilerek, o bitkiyle ayn›
kal›tsal yap›ya sahip yeni bitki yetifltirilebilir. Örne€in süs bitkisi begonyan›n bir dal›
nemli bir toprak üzerine b›rak›lacak olursa kök ve sürgün salarak yeni begonya bitkisini
oluflturur. Patatesin yumrusundaki gözlerden yeni bir patates bitkisi oluflturulabilir.

Çilek gövdesiyle, sö€üt kökleriyle, zambak toprak alt› gövdesiyle ve gözyafl› bitkisi
yapraklar›yla kendine benzer canl›lar oluflturabilir. 
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Kertenkelede kuyruk yenilenmesi yenilenmeye bir örnektir. Kollar›ndan biri kopan
deniz y›ld›z› kopan kolunu yenileyebilir.  Toprak  solucan› ve planaryada da yenilenme görülür.

!nsanlardaki yaralanan dokuların iyile"mesi de yenilenmedir. 

11..22 KKAALLIITTIIMM
Nesiller aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar›n ortaya ç›kmas›n› sa€layan etmenleri

ve bunlar›n nesilden nesile nas›l geçti€ini inceleyen bilime kal›t›m (genetik) denir.

Efleyli üremede ata canl› (anne-baba) ile yavru aras›ndaki ba€lant›y› sperm ve yumurta
hücresi sa€lar. Döllenme ile sperm çekirde€i ve yumurta çekirde€i birleflir. Oluflan zigotta
yar›s› anneden yar›s› babadan gelmifl DNA molekülleri vard›r. Zigot, bu DNA’daki genlere
göre geliflerek yavruyu yani yeni bireyi oluflturur. Oluflan yavru, birçok yönden anne ve
babas›na benzer; fakat  anne ve baba ile yavrular aras›nda baz› farkl›l›klar vard›r. Bu
farkl›l›klar tür için tipik olan özellikleri ortadan kald›racak nitelikte de€ildir. 

�
�

�

BBaazz››  kkaall››ttssaall  öözzeelllliikklleerr

Örne€in bafl parma€›n düz ya da e€ri olmas›, dil yuvarlama ya da yuvarlayamama,
kulak memesinin yap›fl›k yada ayr›k olmas›, çenede gamze, parmaklar›n üzerinde k›l
olmas› gibi özellikler nesilden nesile aktar›labilen kal›tsal özelliklerdir, sonradan
kazan›lmaz. Nesilden nesile genlerle aktar›lan özelliklere kal›tsal özellik (kal›tsal
karakter) denir.

MMeennddeell’’iinn  KKaall››tt››mm  ÇÇaall››flflmmaallaarr››
Kal›tsal özelliklerin nesilden nesile nas›l aktar›ld›€› 19. yy. ortalar›nda Gregor

Mendel (Gregor Mendel) taraf›ndan keflfedildi. Mendel bezelyelerle yapt›€› çal›flmalarla
geneti€in temellerini oluflturan ilkeleri ortaya koydu.

Mendel çal›flmalar›nda bezelye bitkisini kulland›. Bezelye bitkileri çaprazlama için
çok elveriflli özelliklere sahiptir. Çünkü bu bitkiler;

- k›sa zamanda döl verir,
- çeflitleri çoktur,
- çiçe€in taç yapraklar›, difli ve erkek organlar› tamamen sard›€›ndan yumurta hücresi

baflka bir bitkinin polenleriyle tozlaflma yapmaz.
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Mendel bezelye bitkisi üzerinde yapt›€› gözlemlerde bezelye bitkilerinin bir
k›sm›n›n uzun boylu, bir k›sm›n›n k›sa boylu olmas›n›n nedenini merak etti ve 7 y›l
süren çal›flmalarla merak›n› giderecek bilgilere ulaflt›.

Mendel uzun boylu bezelyeleri kendileriyle tozlaflt›rd›. Elde edece€i tüm bezelyelerin
uzun olmas›n› bekliyordu. Oysa oluflan bezelyelerin bir k›sm› k›sa, bir k›sm› uzundu.
Yetiflen bezelyelerden uzun  boylu olanlar›, tamamen uzun boylu bezelyeler elde edene
kadar tozlaflt›rd›. Sonuçta elde etti€i bitkilere ar› döl ad›n› verdi. K›sa boylu bitkilerin
ar› dölünü elde etmek için de ayn› ifllemi yineledi.

Mendel daha sonra, elde etti€i iki ayr› ar› dölü (uzun boylu bezelye bitkisi ve k›sa
boylu bezelye bitkisi) birbiriyle çaprazlad›. Yani uzun ve k›sa fleklinde boy bak›m›ndan
z›t özellik gösteren iki bitkiden birinin çiçe€ine, di€erinin  polenlerini tafl›yarak yapay
döllenme gerçeklefltirdi( çapraz tozlaflma). Sonuçta yaln›zca uzun boylu bitkiler elde
etti. Bunlara birincil döl anlam›nda F1 dölü ad›n› verdi. F1 dölünü farkl› özellikteki iki
bitkiden olufltu€u için melez döl olarak  adland›rd›.

Mendel’e göre her difli ve erkek birey boy özelli€iyle ilgili kendine özgü bilgileri tohuma,
dolay›s›yla sonraki döle aktar›yordu. Mendel aktar›lan bu bilgileri faktör olarak
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adland›rd› ve bitkinin boy uzunlu€u için biri uzun ebeveynden, di€eri k›sa ebeveynden
gelen bir çift faktör bulundu€u sonucuna vard›. Efleyli üreyen canl›larda efley hücreleri
(gametler) oluflurken bu faktör çiftlerinin birbirinden ayr›ld›€›n› ve gametlere  rastgele
geçti€ini düflündü. Ayr›  bireylerden gelen gametlerdeki faktörler döllenme ile bir araya
gelerek bireyin özelli€ini oluflturuyordu.

F1 döllerinde yaln›zca uzun boy özelli€i görüldü€ü için bu uzun boyluluk 
faktörünün, k›sa boyluluk faktörünün etkisini bask›lad›€›n› düflündü (flekle bak›n›z). Bu
nedenle yavru döllerin görünüflünde etkisini gösteren bu faktörü bask›n (dominant), 
etkisini gösteremeyen faktörü ise çekinik (resesif) olarak nitelendirdi. Mendel’in faktör
olarak niteledi€i bu kal›t›m birimleri günümüzde gen olarak adland›r›l›r.

Genetikle ilgili çal›flmalarda kal›tsal özellikleri belirleyen genler, harflerle 
sembolize edilir. Bask›n özellik geni için büyük harf, çekinik özellik geni için küçük
harf kullan›l›r. Örne€in; boy uzunlu€u özelli€i için bask›n olan uzun boyluluk geni (U),
çekinik olan k›sa boyluluk geni (u) ile temsil edilebilir.

Mendel çal›flmas›n›n devam›nda F1 dölüyle elde etti€i melezleri birbiriyle çaprazlad›
(flekle bak›n›z). Bunun sonucunda elde etti€i döle, ikincil döl anlam›na gelen F2 ad›n›
verdi. F2 dölü bireylerinin 3/4’ü uzun boylu, 1/4’ü k›sa boyluydu. Çaprazlanan bireyler
uzun boylu olmas›na karfl›n yavru dölde k›sa boylu bireylerin olmas›n›, bu özelli€in
bask›lanm›fl olmas›na ba€lad›.

Mendel bu çal›flmalar›n› tohum rengi, çiçek rengi gibi birçok farkl› özellik için de
yineledi. Her defas›nda ayn› sonuçlar› elde etti. Bu sonuçlar›n di€er özellikler ve di€er
canl›lar için de geçerli oldu€unu ve özelliklerin nesilden nesile aktar›lmas›n›n bu flekilde
gerçekleflti€ini düflündü. Ancak daha sonraki çal›flmalar Mendel’in sonuçlar›na
uymayan baz› durumlar›n da oldu€unu ortaya ç›kard›.

EEttkkiinnlliikk::11
ÜÜçç    UUzzuunn,,  BBiirr  KK››ssaa
Bezelyelerde mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine bask›nd›r. Çiçek rengi yönünden

melez iki bezelye bitkisini çaprazlayacaks›n›z. Bunun sonucu oluflan döllerin çiçeklerinin
hangi renklerde ve hangi oranlarda olabilece€ini bu etkinlikte bulacaks›n›z.

NNeelleerr  kkuullllaann››rrss››nn››zz??
- 2 x 2 cm boyutlar›nda kesilmifl kare fleklinde kâ€›t (200 adet)
- kâ€›t torba (2 adet)

NNaass››ll  BBiirr  YYooll  ‹‹zzlleerrssiinniizz??
1- 100 kare kâ€›d›n her birine B yaz›n›z. Bu B bask›n karakteri temsil etsin. Di€er 

100 kare kâ€›da da b yaz›n›z. Bu da çekinik karakteri temsil etsin.
2- 50 B ve 50 b yazan kâ€›tlar› bir kâ€›t torbaya, kalanlar› da di€er kâ€›t torbaya 

koyunuz. Kâ€›t torbalardan birinin üstüne “melez erkek”, di€erine “melez difli” 

�



yaz›n›z. Daha sonra torban›n içine bakmadan her birinden birer kâ€›t çekiniz ve 
masan›n üzerine koyunuz.

3- Her bir torbadan rastgele birer tane çekerek oluflturdu€unuz bu ikili gruplar›n 
say›s›n› not alarak, defterinize çizdi€iniz bir çizelgeye kaydediniz.

VVeerriilleerriinniizzii  DDee""eerrlleennddiirriinniizz
1- Kaç çeflit ikili grup elde ettiniz? Elde etti€iniz bu ikili gruplardan hangilerinde en 

az bir tane B vard›. Toplam gruplar›n kaçta kaç› B içeriyor?
2- Hangi ikili gruplarda yaln›zca b bulunuyor? Bu toplam›n kaçta kaç›na denk geliyor?

VVaarrdd››""››nn››zz  ssoonnuuçç  nneeddiirr??
1- ‹kili gruplar›n hangi renk çiçe€e sahip olaca€›n› söyleyebilir misiniz?
2- ‹çinde BB ve Bb bulunan çiftlerin, içinde bb olanlara oran› nedir?

Etkinli€inizin sonucunda 1/4 oran›nda BB ve 2/4 oranında Bb genotipine sahip
bireylerle, 1/4 oran›nda bb genotipine sahip bireyler elde etmeniz gerekir. Etkinlikte bu
sonuca ulaflam›yorsan›z deneme say›s›n› artt›rarak do€ru sonuca yaklafl›rs›n›z.

Etkinlikte BB, Bb ve bb faktörleri içeren üç farkl› birey elde ettiniz. BB ve Bb
bireylerinin gen yap›lar›n›n farkl› olmas›na karfl›n bitkilerin mor çiçekli oldu€unu
gördünüz.  

Bir canl›n›n sahip oldu€u genlerin toplam›na genotip, canl›n›n bu genetik yap›s›na
ve çevresel etkenlere ba€l› olarak ortaya ç›kan d›fl görünüflüne de fenotip ad› verilir.

Herhangi bir özellik için (boy uzunlu€u, çiçek rengi gibi) canl›n›n d›fl görünüflü bir
genin alel ad› verilen farkl› flekilleriyle belirlenir. Örne€in; uzun boy ve k›sa boy genleri
bezelye bitkisinin boyunu belirleyen genin alelleridir. Mor ve beyaz renk genleriyse
çiçek rengini belirleyen genin alelleridir. Bir özelli€i genelde bir çift gen kontrol eder.
Bu özellik allel genlerden bask›n olan›na göre fenotipte belirir. Erkek  ve difli üreme
hücresinde bir karakterle ilgili bir gen bulunur. Gametler yavruyu oluflturmak üzere
döllenmeyle birleflince bir karakterin iki geni olmufl olur.

Toplam 23 çift ayakkab›n›n bulundu€u bir dolap düflününüz. Sa€ ve sol tekten
oluflan ayakkab›lara bir çift ayakkab›  dendi€i gibi anneden ve babadan gelen bir çift
kromozoma da homolog kromozom (efl kromozom) denir. Ayakkab› çiftleri gibi hücrelerdeki
homolog kromozomlar da birbirinin eflidir ve ayn› karaktere etki eden genleri içerir.

�
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BBaasskk››nn ÇÇeekkiinniikk

BBeezzeellyyee  bbiittkkiissii  iiççiinn

Yuvarlak tohum Burufluk tohum

Sar› renkli tohum Yeflil renkli tohum

fiiflkin meyve Burufluk meyve

Mor çiçek Beyaz çiçek

‹‹nnssaannllaarr  iiççiinn

Koyu renk saç Aç›k renk saç

Koyu renk göz Aç›k renk göz

Bal›k pulluluk Normal deri

Ayr›k kulak memesi Yap›fl›k kulak memesi

Dil yuvarlama Dil yuvarlayamama

FFaarree  iiççiinn Siyah k›l Kahverengi k›l

Fakat birbirinin ayn›s› de€ildirler. Ayakkab›lar gibi bunlar da tek efl kullan›lamaz. Her
birinden bir çift olmas› gerekir.

Dolaptaki her çift ayakkab›n›n birer tekinin, yani toplam 23 tekin bir tak›m olufl-
turdu€unu düflünelim. Canl›lar›n üreme hücrelerindeki kromozomlar da bu flekilde bir
tak›m oluflturur. Örne€in; insan üreme hücresindeki bir tak›m kromozom 23 tanedir.
Sperm ve yumurtadan birer tak›m kromozom gelir. Öyleyse zigotta iki tak›m yani 46
tane kromozom bulunur.

Homolog kromozomlar›n karfl›l›kl› gelen bölgelerinde bir karakterin belirlen-
mesinde etkili olan gen çifti bulunur. Bu gen çifti ayn› aleli içerebilece€i gibi farkl›
aleller de içerebilir. Bir canl› bir özellik için ayn› aleli içeriyorsa bu canl› homozigot (ar›
döl) olarak nitelendirilir. Örne€in; genotipi BB olan mor çiçekli bezelye bitkisi de ayn›
alelleri tafl›r. Yani homozigottur. Genotipi Bb olan, yani farkl› alelleri içeren birey ise
heterozigot (melez) tur.

Koyu renk saç geni bask›n, aç›k renk saç geni çekiniktir. Babas›ndan koyu saç renk
genini (K), annesinden aç›k renk saç genini (k) alan bir kızın, koyu renk bask›n
oldu€undan siyah saçl› olur. K›z›n  saç rengi genotipi Kk ile gösterilir; fenotipi ise siyah
saçt›r.

Koyu saç rengi gibi baskın karakterin genotipi iki "ekilde olabilirken (KK, Kk);
açık saç rengi çekinik karakterlerin genotipi her zaman tek "ekilde olur (kk).

Konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için a"a#ıdaki tabloyu kullanarak örnekler çöze-
ceksiniz.



ÖÖrrnneekk  11  ::  Burufluk tohumlu bezelye bitkisiyle, heterozigot (melez) yuvarlak tohumlu
bezelye bitkisi çaprazlan›yor. Oluflan döllerin tohumlar›n›n genotipi ve fenotipiyle 
bunlar›n oranlar› neler olabilir?

ÇÇöözzüümm  ::
Yuvarlak tohum = B,
Burufluk tohum = b ile gösterilirse;

Heterozigot yuvarlak                                    Burufluk tohumlu      
tohumlu bezelye                                              bezelye

Bb                                                             bb

EEflfleeyy  hhüüccrreelleerrii::  B           b                                                      b                 

FF11 DDööllüü::  Bb                  Bb                           bb               bb

GGeennoottiipp::    1/2 Bb                                          1/2 bb                                                                                 

FFeennoottiipp::    1/2 (%50) yuvarlak                            1/2 (%50) burufluk

tohumlu  bezelye                               tohumlu bezelye

- Erkek bireyin oluflturdu€u her üreme hücresinde tohum flekli için bir gen bulunur.
- Difli bireyin oluflturdu€u her üreme hücresinde tohum flekli için bir gen bulunur.

Bu çaprazlama afla€›daki gibi de gösterilebilir:

Örnekte görüldü€ü gibi, çekinik özellikteki karakterlerin fenotipte belirmesi için
homozigot olmas› gerekmektedir.
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ÖÖrrnneekk  22  ::  ‹ki heterozigot siyah tüylü fare çaprazlan›rsa yavrular›n fenotip, genotip
ve bunlar›n oranlar› ne olabilir?

ÇÇöözzüümm::
Siyah tüy rengi = B
Kahverengi tüy rengi = b ile gösterilirse 

Heterozigot siyah                                Heterozigot siyah
tüylü fare                                              tüylü fare

Bb                                                        Bb

EEflfleeyy  hhüüccrreelleerrii::  B           b                                              B           b

FF11 DDööllüü::    BB                 Bb                           Bb                 bb    

GGeennoottiipp:: 1/4 (%25) BB                     2/4 (%50)Bb                   1/4 (%25)bb
Saf siyah                          Melez siyah                     Kahverengi

FFeennoottiipp::    3/4 (%75) Siyah tüylü fare,   1/4 (%25) Kahverengi tüylü fare

Bu çaprazlama afla€›daki gibi de gösterilebilir:



EEttkkiinnlliikk::22  
KK››zz  mm››  EErrkkeekk  mmii??

Bu çal›flmay› iki madeni para kullanarak yapabilirsiniz. Birinci madeni paran›n her
iki yüzeyine de cam kalemiyle X yaz›n›z ve paran›n her bir yüzeyi, bir yumurtan›n içerdi€i
efley kromozomunu temsil etsin. ‹kinci madeni paran›n bir yüzeyine X, di€erine Y

KKaall››tt››mm  ‹‹nnssaannddaa  CCiinnssiiyyeettii  ddee  BBeelliirrlleerr

Difli ve erkekten al›nan birer vücut hücresi mikroskopta incelendi€inde; difli 
kromozomlar›n› 23 çift olarak efllefltirebiliriz. Erkeklerdeyse 22 çift kromozomu
efllefltirebildi€imiz halde 23. çiftin birbirinden farkl› oldu€unu görürüz. Kalan iki 
kromozom birbirinin efli de€ildir. Birinin flekli X’e benzerken, di€eri daha küçüktür ve
ters dönmüfl minik bir Y’ye benzer. Yani 23. çift kromozom erkekte XY fleklinde, diflide
XX fleklindedir. ‹flte bu kromozomlara efley kromozomlar› denir. Öyleyse hücrede 
bulunan 46 kromozomun iki tanesi efley kromozomudur.

Diflilerle erkeklerin vücutlar›n›n birbirinden farkl› görünmesinin nedeni efley 
kromozomlar›nda bulunan genlerdir. Y kromozomu testis oluflumunu sa€layan gen 
içerdi€i için, XY kromozomuna sahip olanlar›n cinsiyeti erkektir. XX kromozomuna sahip
olanlardaysa yumurtal›klar geliflir ve cinsiyeti difli olur. Cinsiyet kromozomlar›nda
bulunan farkl› genler, difli ve erkekler aras›ndaki di€er tüm farkl›l›klar›n oluflmas›n› da
sa€lar.
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yaz›n›z ve bu paran›n her bir yüzeyi de bir sperm hücresinin içerdi€i efley kromozomunu
temsil etsin. Paralardan  birini siz, di€erini de bir yak›n›n›z çevirerek havaya ats›n. Üstte
kalan iflaretleri (XX, XY) fleklinde kaydederek bu ifllemi on kez yineleyiniz.

Yumurta  hücresinin her durumda (%100) X kromozomu tafl›d›€›n›, sperm
hücresininse %50 X, %50 Y kromozomu tafl›ma olas›l›€› oldu€unu gördünüz. Do€acak
çocu€un k›z ya da erkek olma olas›l›€› da  %50-%50’dir. Di#er çocuklarda bu olas›l›k
de€iflmez.

AAkkrraabbaa  EEvvlliillii""iinniinn  SSaakk››nnccaallaarr››
‹kisi yeni, ikisi kullan›lm›fl dört kalem pil alarak dolu olan pillerin üzerine A,

di€erlerine a yazarak bir çal›flma yapabilirsiniz. Bir dolu, bir bofl pili annenize,
di€erlerini de baban›za veriniz. Anne ve baban›zdan pilleri avuçlar›nda saklamalar›n›
isteyiniz. Siz annenizin ve baban›z›n avuçlar›nda saklad›klar› pillerden rastgele birer
tane çekip radyonuza tak›n›z. Radyonuzun çal›fl›p çal›flmad›€›n› kontrol ediniz. Bu ifllemi
dört kez yineleyiniz.

Birinci olas›l›k; radyonuz çal›flmad›, çünkü bofl iki pil takt›n›z. ‹kinci olas›l›k;
radyonuz çal›flt›. Çünkü dolu iki pil takt›n›z. Üçüncü olas›l›k  bir bofl, bir dolu pil
takt›n›z ve radyonuz yine çal›flt›. Çünkü dolu olan pil radyo için gerekli enerjiyi
karfl›lamaya yeterlidir ama çok uzun süre de€il.

fiimdi pilleri gen olarak düflününüz. Annenizin elindeki piller herhangi bir annenin
genlerini, baban›zdaki piller de herhangi bir baban›n genlerini temsil etsin. Buna göre
anne ve baba birer normal, birer hatal› gene sahiptir. Normal gen yaflamsal ifllevler için
önemli bir proteinin sentezinden sorumlu olsun. ‹flte böyle bir normal, bir hastal›k
genine sahip bireylere tafl›y›c› denir. Normal olan gen, gereksinim duyulan proteini
üretti€i için tafl›y›c› bireylerde hastal›k ç›kmaz. Yaln›zca her iki ebeveynden de hatal›
genleri alan bireyler hasta olur. Çünkü iki gen de hatal› oldu€undan ve protein üretimi
için do€ru bilgileri tafl›mad›€›ndan özel protein üretilemez. Bu durum bize hatal› genin
çekinik oldu€unu gösterir. 

Sonuçta ayn› soydan gelen kiflilerde ayn› hatal› genlerin bulunma olas›l›€› yüksektir.
Kal›tsal  hastal›klara neden olan genler genellikle çekinik genlerdir. Çekinik karakterlerin
akraba evliliklerinde saf döl olarak ortaya ç›kma olas›l›€› yüksektir. Bu nedenle akraba
evliliklerinde sakat ya da kal›tsal hastal›€a sahip çocuk do€ma olas›l›€› yüksektir.

KKaall››ttssaall  HHaassttaall››kkllaarr
‹nsanlarda orak hücreli anemi, hemofili, renk körlü€ü ve  Down sendromu  gibi

kal›tsal hastal›klar görülebilir.
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OOrraakk  hhüüccrreellii  aanneemmii    
Bu hastal›€a hemoglobin proteinini üreten gendeki bir hata yol açar. Bunun sonucun-

da a"a#›daki foto€rafta da görüldü€ü gibi alyuvarlar›n flekli bozuk olur. Bu hastal›€›n
tafl›y›c›s› olan bir anne ve baban›n hem tafl›y›c› hem de sa€l›kl› çocuklar› olabilir.
Sa€l›kl› hemoglobin üretimini sa€layan gen bask›nd›r. Bu gen S ile gösterilebilir. Orak
hücreli anemiye neden olan gen ise çekiniktir. Bu da s ile gösterilebilir. Bu  durumda, 

Tafl›y›c› birey = Ss , Sa€l›kl› birey = SS, Hasta birey = ss ile gösterilir. 

Orak hücreli anemi hastal›€› tafl›y›c›s› anne ve babadan olacak çocuklarda orak
hücreli anemi hastal›€›n›n görülme oranlar›na bakal›m:

Tafl›y›c› anne            Tafl›y›c› baba              
Ss                                          Ss

EEflfleeyy  hhüüccrreelleerrii::    S         s                                  S       s

FF11 DDööllüü::  SS                 Ss                      Ss             ss   

GGeennoottiipp  ::    1/4 SS, 2/4 Ss, 1/4 ss
FFeennoottiipp    ::  1/4 (%25) sa€l›kl›, 2/4 (%50) tafl›y›c›, 1/4 (%25) hasta 

AAllbbiinnoolluukk  ((aakkflfl››nnll››kk))  :: Canl›larda renk maddesi üreten gendeki bozukluk sonucu
ortaya ç›kan kal›tsal bir özelliktir. Bir ailede albino görülmüflse bu aileden akraba
çocuklarının evlenmesi sonucunda albino birey do€ma olas›l›€› artar. 

Bu durum alt› parmakl›l›k kal›tsal özelli€i için de geçerlidir. Bu nedenle akraba
evliliklerinde sakat ya da kal›tsal hastal›€a sahip çocuk do€ma olas›l›€› yüksektir.
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DDoowwnn  sseennddrroommuu  ::  Mayoz bölünme esnas›nda e" kromozomlardaki ayr›lmama
sonucu, yeni  oluflan hücrelerde normal kromozom say›s› oluflmaz. Bunun en s›k örne€i
mongolizmdir. Mongol bireylerin kromozom say›s› 47’dir. 

EEflfleeyyee  bbaa""ll››  kkaall››tt››mm  ggöösstteerreenn  kkaall››ttssaall  hhaassttaall››kkllaarr
X ve Y kromozomlar›nda cinsiyetle ilgili genlerden baflka vücutla ilgili özellikler

tafl›yan genler de bulunur. Cinsiyet kromozomlar›nda bulunan bu genler örne€in XH

ise X kromozomunda bulunan bask›n H alelini gösterir. Xh ise X kromozomunda bulunan
çekinik h alelini gösterir. h bir hastal›k alelini gösterecek olursa H bu hastal›€›n sa€lam
olan (hastal›€› tafl›mayan) alelidir. 

Difli bireylerdeki X kromozomlar›n›n biri anneden, di€eri babadan geldi€i için biri
hasta gen tafl›sa bile di€eri onun etkisini örter ve difli bu durumda tafl›y›c› olur. Ancak
erkek çocuklar›n X kromozomundaki hastal›k geninin etkisini örtecek normal gen, Y
kromozomunda yoktur. Bu nedenle erkek çocuklarda hemofili gibi hastal›klar daha çok
görülür. ‹flte böyle renk körlü€ü ve hemofili gibi cinsiyete ba€l› olan kal›tsal
hastal›klar›n nesilden nesile aktar›lmas›na efleye ba€l› kal›t›m denir.

HHeemmooffiillii  :: Hemofili hastal›€›, yaralanma sonucu kan›n damardan ç›kt›ktan sonra
p›ht›laflmamas› ya da geç p›ht›laflmas›d›r. Yaralanmalarda hasta afl›r› kan kayb›ndan
ölebilir. 

Hemofili hastalar›nda X kromozomu üzerinde bulunan çekinik bir gen, kan›n
p›ht›laflmas› için gerekli bir proteinin üretilmesini sa€layamaz. Böylece kan pıhtıla"maz. 

H = Protein üreten normal gen
h = Protein üretemeyen çekinik gen  dersek,

normal difli = XHXH normal erkek = XHY
tafl›y›c› difli = XHXh hemofili erkek= XhY
hemofili difli = XhXh ile gösterilir. 

RReennkk  kköörrllüü""üü    
X kromozomunda bulunan çekinik genle anne babadan nesillere aktarılan kalıtsal

bir hastalıktır. Örne#in ye"il ve kırmızı renk körlü#ünde ye"il ve kırmızı renkler bir-
birinden ayırt edilemez. 



Buna göre hasta baba ile normal annenin çocuklar›nda hemofili görülme oran›na
bakal›m:

hasta baba                           normal anne 
XhY XHXH

EEflfleeyy  hhüüccrreelleerrii::  Xh Y                        XH XH

FF11 DDööllüü ::  XhXH XhXH XHY     XHY

GGeennoottiipp ::      1/2    XhXH 1/2 XHY
FFeennoottiipp ::    1/2 tafl›y›c› difli,                               1/2 normal erkek

Bu çaprazlama afla€›daki gibi de gösterilebilir:

GGeenneettiikk  HHaassttaall››kkllaarr››nn  TTeeflflhhiiss  vvee  TTeeddaavviissii
Genetik hastal›kları, genellikle ciddi ve tedavileri hemen hemen imkans›z olan

hastal›k türüdür. Her gebelik genetik hastal›klar için risk tafl›r; baz› ailelerde ise bu risk
daha da yüksektir. Ailelere sa€l›kl› çocuklar kazand›rmak ve genetik hastal›klardan
korunmak toplum sa€l›€› aç›s›ndan büyük önem tafl›r. Bu nedenle gebeli€in erken
dönemlerinde kal›tsal hastal›klar›n saptanmas› için genetik analiz önemlidir.

Genetik analiz bireyin tafl›makta oldu€u henüz belirgin hale gelmifl veya gelmemifl
bütün kal›tsal hastal›k ve risk faktörlerini kendisinden veya aile fertlerinden al›nan
DNA, kromozom veya proteinin analizi ile ortaya ç›kar›r. Bu nedenle genetik analiz,
hekimler için hasta takibinde veya bireyler için çocuk sahibi olmak gibi kiflisel kararlar
vermede büyük katk› sa€lar. Genetik hastal›klar›n baz› teflhis yöntemleri flunlard›r:
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Üçlü test: Do€umda en çok görülen kromozom bozuklu€u ve zeka geriliklerinin en
s›k nedeni Down sendromudur. Down sendromu taramas› için gebeye 16-18. haftalarda
üçlü test uygulan›r. 

Koryon Villus Biyopsisi : Koryon villus biyopsisi, 9-11. gebelik haftalar›nda  anne
ile bebek aras›nda iletimi sa€layan plasentadan ultrason kontrolü alt›nda ince bir
i€neyle doku parças›n›n al›nmas›d›r. Bu doku parças›n›n analizi ile bebekte herhangi bir
genetik hastal›€›n olup olmad›€› belirlenebilir. 

Amniyosentez: Amniyosentez testi ile 15-18. gebelik haftalar› aras›nda bebe€in
içinde bulundu€u amniyon s›v›s›n›n, ince bir i€ne arac›l›€› ile az miktarda çekilerek,
bebe€in geliflimi ve genetik hastal›klar bak›m›ndan durumu hakk›nda bilgi sahibi oluna
bilmektedir. 

Kordosentez: Kordosentez, ultrason kontrolü alt›nda kar›n duvar›ndan girilerek
göbek kordonundan bebe€in kan›n›n al›nmas›d›r. Bebe€in  kal›tsal ve metabolizma
hastal›klar›n›n teflhisinde uygulan›r.

11..33 DDNNAA  VVEE  GGEENNEETT‹‹KK  KKOODD
Çekirdek, hücrenin yönetim merkezidir. Yönetim merkezinin içindeki yönetici

molekül de DNA’d›r. Canl›ya özgü bütün özellikler DNA taraf›ndan belirlenir. Canl›n›n
saç renginden burun flekline, kan grubundan sanat yeteneklerine, hayat› boyunca hangi
proteinleri sentezleyece€ine ve ne tip bir kiflili€e sahip olaca€›na kadar bir çok özelli€inin
ortaya ç›kmas›nda DNA’n›n etkisi vard›r. 

Hücrenin  yönetici molekülü DNA’d›r. Hücrenin ne zaman bölünmesi gerekti€ine
DNA karar verir. Kendini  e"leyerek ayn› DNA’ya sahip yeni hücreler oluflmas›n› sa€lar.
Yeni oluflan hücreye o canl›ya özgü bütün özellikler DNA’yla tafl›nm›fl olur. K›saca
DNA hem hücre yaflam›n› yönetir hem de kendini eflleyerek bölünme sonucu oluflan
yeni hücrelere ayn› özellikleri tafl›r.

DDNNAA  MMoolleekküüllüünnüünn  YYaapp››ss››
Milyonlarca kez büyütülen kromozomdaki DNA’y› inceledi€imizde DNA’n›n

yap›s›n›n nükleotit ad› verilen birimlerin bir araya gelmesiyle olufltu€unu görürüz. 

Bir nükleotit 26. sayfadaki flekilde görüldü#ü gibi organik bir baz, deoksiriboz ad›
verilen fleker ve fosfat grubundan oluflur. Bunların yap›s›nda karbon, hidrojen, oksijen,
fosfor, azot elementleri bulunur. DNA da protein, karbonhidrat ve ya€ gibi çok atomlu,
büyük yap›l› organik bir moleküldür. Nükleotitler birleflerek karmafl›k yap›l› DNA’y› olufl-
turur.

Dört çeflit DNA nükleotidi vard›r. Bu nükleotitleri birbirinden farkl› yapan içerdik-
leri organik bazlard›r. Nükleotitler tafl›d›klar› organik baz›n ismini al›r. Örne€in; adenin
baz›n› içeren nükleotidin ad› adenin nükleotittir. 
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DNA ikili sarmal›nda her zaman adenin (A) karfl›s›nda timin (T), guanin (G)
karfl›s›nda sitozin (C) bulunur. Karfl›l›kl› dizilerdeki nükleotitler birbirlerine hidrojen
ba€› ad› verilen ba€larla ba€lan›r ve bu flekilde basamaklar oluflur. Her bir nükleotidin
flekeriyle di€er nükleotidin fosfat› aras›ndaki ba€lar da zinciri bir arada tutar.

EEttkkiinnlliikk::33

DDNNAA  MMooddeellii
DNA’y› oluflturan birimlerin düzenini anlamak için bir model oluflturulabilir mi?

NNeelleerr  KKuullllaann››rrss››nn››zz??
Plastik pipet, cetvel, makas, atafl (48 adet), raptiye (48 adet; 12 k›rm›z›, 12 mavi,

12 yeflil, 12 sar›)

Bu nükleotitler afla€›daki flekildeki gibi birleflerek DNA’n›n bükülmüfl merdivene
benzemesine neden olan dizileri (zincirleri) oluflturur. Bu flekil ikili sarmal olarak
adland›r›l›r.

NNüükklleeoottiitt  ççee##iittlleerrii

DDNNAA  iikkiillii  ssaarrmmaall››

Bu nükleotitlerin adlar› ve flekilleri a"a#ıda verilmifltir.
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NNaass››ll  BBiirr  YYooll  ‹‹zzlleerrssiinniizz??
1- Plastik pipetten boyu 3 cm olan parçalar keserek 48 pipet parças› haz›rlay›n›z. 

Her bir pipet parças›n›n ortas›ndan plastik bafll› raptiyeyi bat›r›n›z. Atafl› yar›s› 
d›flta kalacak flekilde pipet parças›n›n ucuna tak›n›z. Böylece oluflturaca€›n›z DNA 
modelinin nükleotitlerinden birini yapm›fl oldunuz.

2- Yukar›daki ifllemleri yineleyerek farkl› renklerdeki raptiyelerle 48 nükleotit 
modeli oluflturunuz.

3- Monte etti€iniz bu nükleotitleri masan›n üzerinde birbirine eklemek için bir 
nükleotitin atafl›n›, di€er nükleotitin pipet parças›n›n içine tak›n›z. Bu dört renk 
nükleotitlerden istedi€iniz 24 tanesini birlefltirerek bir zincir oluflturunuz.

4- DNA modelini tamamlayabilmeniz için 24 nükleotit modelinden oluflan yeni bir 
zincir daha yapman›z gerekiyor. ‹kinci zincir eklenirken ilk zincirdeki raptiye 
renklerine dikkat ediniz. K›rm›z› raptiyeli nükleotitin karfl›s›na yeflil, mavi raptiyeli 
nükleotitin karfl›s›na sar› raptiyeli nükleotit gelmelidir. ‹plik kullanarak k›rm›z› 
raptiyeyle yeflil raptiyeyi, sar›yla da mavi raptiyeyi ba€lay›n›z. Ba€larkan 
raptiyeleri dik konumdan yatay konuma geçiriniz. Bu modeli bir sonraki etkinlikte
kullanmak üzere saklay›n›z.

VVeerriilleerriinniizzii  DDee""eerrlleennddiirriinniizz
1- Pipet, raptiye, atafl nükleotitlerdeki hangi molekülün yerine kullan›lm›flt›r?
2- Modelinizde kaç nükleotit zinciri var?
3- Yapt›€›n›z DNA modelini bir ip merdivene benzetirseniz modeliniz kaç basamaktan

oluflmufltur?
4- ‹kinci zinciri olufltururken nükleotitleri rastgele mi seçtiniz?
5- Yapt›€›n›z DNA modelinizin ilk zincirindeki renk s›ralamas› nedir? Baflka renk 

s›ralamalar› da yap›labilirmi?

Vard›€›n›z Sonuç Nedir?
1- DNA’daki nükleotit say›s›n› bilirseniz kaç basamaktan olufltu€unu bulabilir 

misiniz?
2- Yapt›€›n›z DNA modelinde karfl›l›kl› iki nükleotiti birbirine ip kullanarak 

ba€lad›n›z. Gerçekte DNA’da karfl›l›kl› nükleotitleri bir arada tutan ba€lar›n 
oldu€unu düflünür müsünüz?

DDNNAA’’nn››nn  KKeennddiinnii  EEflfllleemmeessii
Küçük bir fidan kocaman bir a€aç, yumurtadan ç›kan küçük yavru timsah kocaman

bir timsah olur. ‹nsan da di€er birçok canl› gibi döllenme sonucu oluflan tek bir hücreden
geliflerek yetiflkin bir birey olur. Bütün canl›lar›n büyümek, y›pranan dokular›n› onarmak
ve üremek için yeni hücrelere gereksinimi vard›r. Canl›ya özgü yeni hücrelerin
yap›labilmesi ve bu hücrelerin de o canl›ya ait bilgilerden haberdar edilmesi DNA
yoluyla olur. Öyleyse hücrelerin bölünmesi için DNA’n›n kendisini ço€altmas› gerekir.
Yani hücrede bulunan bir DNA’n›n kendisini eflleyerek birbirinin ayn›s› iki DNA 
oluflturmas›ndan sonra hücre bölünebilir.



DNA çift sarmal› kendini eflleyece€i zaman bir enzim yard›m›yla bazlar aras›ndaki
hidrojen ba€lar› aç›lmaya bafllar. ‹ki DNA zinciri aras›ndaki bazlar›n birer uçlar› aç›kta
kal›r. Sitoplazmada serbest olarak bulunan nükleotitlerden uygun olan›, flekilde
görüldü€ü gibi aç›k olan baz uçlar›na gelerek eflleflir.

‹fllem sona erince her DNA zinciri kendini eflleyerek ayn›s› olan iki DNA molekülü
ortaya ç›kar›r. Efllenme ifllemi tamamland›€›nda hücre art›k bölünmeye haz›rd›r.
Bölünme s›ras›nda her DNA kopyas› (kromozom), yavru hücrelere gidecek flekilde 
yönlenir. Sonuçta DNA’lar› birbirinin ayn›s› olan iki hücre oluflur.

Afla€›daki etkinlikle DNA’n›n kendini nas›l eflledi€ini daha iyi ö€reneceksiniz:

EEttkkiinnlliikk  ::  44

DDNNAA’’ddaann  DDNNAA’’yyaa
Bir DNA molekülünden nas›l iki DNA molekülü yapabilirsiniz?

NNeelleerr  KKuullllaann››rrss››nn››zz??
Plastik pipet, iplik, cetvel, makas, atafl (48 adet), raptiye (48 adet; 12 k›rm›z›, 12

mavi, 12 yeflil, 12 sar›), bir önceki etkinlikte yapt›€›n›z DNA modeli

DDNNAA’’nnıınn  kkeennddiinnii  ee##lleemmeessii
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NNaass››ll  BBiirr  YYooll  ‹‹zzlleerrssiinniizz??
1- Önceki etkinlikte oluflturdu€unuz gibi yeniden 12 k›rm›z›, 12 mavi, 12 sar›, 12 

yeflil nükleotit modeli haz›rlay›n›z. Önceki etkinlikte yapt›€›n›z DNA modelinizi 
masan›n üzerine koyunuz ve renk dizisini defterinize yaz›n›z. Arkadafl›n›zdan 
DNA modelinin raptiyeleri aras›ndaki iplikleri, bir uçtan bafllayarak makasla birer
birer kesmesini isteyiniz.

2- Arkadafl›n›z her bir basama€› kestikçe siz de aç›lan uçlara do€ru nükleotiti getirip 
raptiyeleri birbirine iplikle ba€lay›n›z. Basamaklar› aç›p nükleotitlerin hepsini 
efllefltirdi€inizde iki DNA molekülü oluflacak. Modellerinizden birini sonraki 
etkinlikte kullanmak için saklay›n›z.

VVeerriilleerriinniizzii  DDee""eerrlleennddiirriinniizz
1- Oluflturdu€unuz bu iki DNA’n›n renk dizisi ilk DNA’n›n defterinize yazd›€›n›z 

renk dizisiyle ayn› m›?
2- Yeni oluflturdu€unuz DNA modelleriniz birbirinin ayn›s› m›?
3- Etkinlik sonucunda birbirinden farkl› DNA modeli elde eden arkadafl›n›z oldu mu?

VVaarrdd››""››nn››zz  SSoonnuuçç  NNeeddiirr??
1- Efllenen DNA önceki nükleotit diziliflini korur mu? Neden?
2- DNA modelindeki nükleotitlerini yapt›n›z. Gerçekte DNA’n›n efllenmesinde 

kullan›lan nükleotitler nerede bulunur?
3- Eski modelin nükleotitleri, oluflturdu€unuz yeni DNA moleküllerinin hangi 

bölümlerinde bulunur.
4- DNA efllenirken nükleotit diziliminin korunmas›n›n nedeni nedir?
5- DNA efllenirken hatalar oluflursa yeni DNA molekülünün ifllevlerinde de farkl›l›k 

olabilir mi? Düflünün ve varsay›mlarda bulununuz.

BBiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz??
Hücremizdeki bir DNA zincirinin boyu 1.5-2 m uzunlu€undad›r. Vücudunuzda 

10 trilyondan fazla hücre vard›r. Bu hücrelerin DNA’lar› birbirine eklenseydi oluflan DNA
zincirinin boyu Dünya’dan Günefl’e gidip geri dönebilecek uzunlukta olurdu. DNA
ipli€i o kadar incedir ki  5 milyon tanesi bir dikifl i€nesinin deli€inden ayn› anda geçebilir.

Yaflayan 6 milyar insan›n DNA’lar›n›n toplam› bir çay kafl›€›n›n içini dolduracak
kadard›r ve kütlesi 1 gram civar›ndad›r.

SSeennii  SSeenn  YYaappaann  DDNNAA  MMoolleekküüllüü
Dünya üzerinde yaflayan milyonlarca canl› türü vard›r. Hepsi birbirinden oldukça

farkl› görünür. Bu canl›lar›n bütünüyle farkl› bir kimyasal yap›ya sahip olmalar› gerekti€i
düflünülebilir. Ama öyle de€il. Dünya üzerinde yaflayan bütün canl›lar›n yönetici
molekülleri (DNA), sizinkiyle ayn› temel kimyasal maddelerden yap›lm›flt›r.

Tüm canl›lar›n DNA’s› ikili sarmal yap›dad›r ve DNA ayn› çeflit nükleotitlerinden
oluflur. Ancak bu canl›lar›n görünüflleri ayn› de€ildir ve benzer flekilde davranmazlar.
Bunun nedeni her bitki ve hayvan türünün DNA’lar›ndaki adenin, timin, sitozin ve
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Çekirdekte yer alan DNA ve özel proteinler kromozom ad› verilen yap›lar› oluflturur.
Kromozomlar›, bölünmekte olan bir hücrede mikroskopla net bir flekilde görebilirsiniz. 

Kromozomlar kal›t›m birimi olan genleri tafl›r.  

Canl›ya ait tüm  yaflamsal olaylar kromozomlar üzerindeki genlerle flifrelenmifltir.
Kromozomlar›n yap›s›nda bulunan ve belirli özelliklerin gelecek kuflaklara
aktar›lmas›n› sa€layan DNA parças›na gen denir. 

DNA’lar genleri içerir. DNA ise  nükleotit birimlerinden oluflur. 

Sonuç olarak kromozomlar DNA’ları DNA’lar genleri içerir. 

guanin nükleotitlerinin farkl› say›da ve s›ralan›flta olmas›d›r. Bu yüzden DNA’lardaki
bilgilerle farkl› proteinler üretilir. Farkl› proteinler farkl› hücreleri yapar. Bu hücreler de
farkl› canl› türlerini oluflturur.

Saçlar›n›z›n sar›, siyah, kahverengi ya da k›z›l olmas›; gözlerinizin mavi, kahverengi
ya da yeflil olmas› DNA’lar›n›z›n di€er insanlar›nkinden nükleotit sayı ve diziliminden
farkl› olmas›ndan kaynaklan›r. Sahip oldu€unuz DNA’lar %99.5 oran›nda di€er insanlarla
ayn›d›r. ‹nsanlar›n görünüfl ve davran›fl çeflitlili€inin yaln›zca %0.5 farkl›l›ktan 
kaynaklanmas› flafl›rt›c›d›r.

BBiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz??
Tek hücreli bir mantar türü olan ekmek mayas› genlerinin %90’› insan genlerinin

baz›lar›yla ayn›d›r.

NNüükklleeoottiitt--GGeenn--DDNNAA--KKrroommoozzoomm  

DDNNAA  ççiifftt  ssaarrmmaallıınnıınn  yyaappııssıı

�
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KKaall››tt››mm  vvee  ÇÇeevvrree  ‹‹lliiflflkkiissii
Yap›lan araflt›rmalar, bireylerin sahip olduklar› özelliklerin bir ço€unun kal›t›m ve

çevrenin ortak ürünü oldu€unu belirlemifltir.

Canl›larda de€iflmeden kalan ve nesilden nesile devam eden özelliklere kal›tsal
karakter denir. Saç ve göz rengi, kan grubu, alt› parmakl›l›k, dil yuvarlama vb. özellikler
kal›tsal karakterdir.

Canl›lar›n yaflad›klar› ve nesillerini devam ettirebildikleri do€al ortama çevre
denir. S›cakl›k, ›fl›k, nem, besin ve çeflitli mekanik etkiler çevre koflullar›ndan
baz›lar›d›r. Çevre, kal›t›m›n flekillenmesini ve kal›tsal özelliklerin ortaya ç›kmas›n›
sa€lar. Ancak yeni bir kal›tsal özellik oluflturamaz. Çevrenin etkisiyle edinilen özellikler
kal›tsal de€ildir. Canl›n›n yaln›z  fenotipinde  de€iflikli€e neden olur. Örne€in bitkilerde
yeflil renkli olmalar›n› sa€layan genler vard›r. Fakat karanl›k, bu genlerin kontrol etti€i
proteinin sentezlenmesini engeller. Böylece karanl›k çevrede bitkilerin yapraklar›n›n
renksiz ya da aç›k yeflil oldu€u görülür. Ayn› bitkiyi  güneflli ortama koydu€unuzda
yapraklar›n›n zamanla yeniden yeflil renk ald›€›n› gözlemlersiniz. 

Ayn›  genotipe sahip oldu€u halde, farkl› çevrelerde yetifltikleri için fenotipi
farkl›l›k gösteren  tek yumurta ikizleri, çevrenin kal›t›ma etkisine iyi bir örnektir.  

MMooddiiffiikkaassyyoonn  
Çevresel koflullar›n etkisiyle canl›n›n d›fl görünüflündeki de€iflikliklere modifikasyon

denir. S›cakl›k, ›fl›k, nem ve besin çevre koflullar›ndan baz›lar›d›r. Modifikasyonlar
vücut hücrelerinde olufltu€u için kal›tsal de€ildir yani yeni döllere geçmez. 

Bir insan›n geliflimi s›ras›nda boyu, zekas›, sa€l›€› vb. özellikleri ebeveynlerinden
ald›€› genler taraf›ndan belirlenir. Ancak çevre koflullar› bu özelliklerin üzerine etki
eder. Zeka, konuflabilme, resim ve müzik yetene€i kal›tsal olmas›na karfl›n e€itimin 
etkisiyle farkl›laflabilir. Beslenme ve spor boy uzunlu€unu etkileyen çevresel etkenlerdendir. 

Bir  insan›n yaz›n güneflte ten renginin koyulaflmas› modifikasyona örnek olarak
verilebilir. Fakat bu koyu ten rengi çocuklar›na geçmez. Çünkü vücut hücrelerinde meydana
gelmifltir ve geçicidir. 

MMuuttaassyyoonn  
Daha önceki konulardan, DNA’n›n nas›l kendini eflledi€ini ö€renmifltiniz. Genelde

DNA hatas›z olarak kendini efller. Ancak, DNA efllemesi s›ras›nda çok az da olsa hata
oluflabilir. Bu hata, olufltu€u DNA bölümündeki gen yap›s›n› da de€ifltirir. Genlerde
meydana gelen bu de€iflmelere mutasyon, mutasyona u€rayan gene de mutant gen
denir. Bireyin vücut hücrelerinde oluflan mutasyonlar sadece bireyi etkilerken, üreme
hücrelerinde oluflan mutasyonlar gelecek kuflaklara aktar›labilir yani kal›t›l›r.

�

�

�

�
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Mutasyonlar her durumda oluflmaz. S›cakl›k, baz› kimyasal maddeler, radyasyon,
asitlik ve bazl›k derecesi gibi genlerde mutasyonlara neden olan etkenlere mutajen
denir.

SS››ccaakkll››kk  :: S›cakl›k art›fl› ile genlerde hata oran› yükselebilir. Ateflli hastal›klar
mutasyona yol açabilir. 

KKiimmyyaassaall  mmaaddddeelleerr  :: Nitrik asit, formaldehit, civa, zehirli gazlar, alkol, sigara,
uyuflturucular, DDT vb. maddeler hücrelerle etkileflim içinde kal›rsa mutasyon oran›
artabilir. Bitkilerde kullan›lan afl›r› ve bilinçsiz gübrelemeyle hormon uygulamalar›n›n
da olumsuz etkileri görülür. Yak›c›, bo€ucu, zehirleyici vb. gazlar kimyasal silah olarak
kullan›ld›€›nda ölümlere ve çok zararl› mutasyonlara neden olmaktad›r.

AAssiittlliikk  vvee  bbaazzll››kk  ddeerreecceessii::  Asitlik ve bazl›k dengesinin de€iflmesi, moleküllerin
kimyasal yap›lar›n› bozdu€u için olumsuz etkiler oluflturur. 

RRaaddyyaassyyoonn  ::  X, gama, beta ve mor ötesi ›fl›nlar› gibi yüksek enerjili ›fl›nlar mutasyon-
lara yol açabilir. 

Yukar›da say›lan mutajenlere ifllenmifl besinlerdeki katk› maddeleri ve hava
kirlili€i gibi çevresel etkenleri de dahil edebiliriz. 

Mutasyonlar organizma için genel olarak zararl› ve öldürücüdür. Fakat  yararl›
mutasyonlar da vard›r. Mutajenler bazen anneden gelen yumurta hücresini ya da
babadan gelen sperm hücresini etkileyerek oluflacak yeni canl›da mutasyonlara yol açar.
Yani, yeni canl›n›n oluflumu için zigotta bir araya gelen bilgilerde hata olur. Örne€in
albinoluk, hemofili ve orak hücreli anemi mutasyon sonucu ortaya ç›km›flt›r. Bazen
üreme hücreleri de€il de geliflmekte olan embriyo hücreleri etkilenir. Yani üreme
hücreleriyle anne babadan canl›ya do€ru bilgiler iletildi€i halde embriyoda oluflan
mutasyon sonucu do€um izleri, tavflan dudak gibi özellikler oluflabilir. 

Hayvanlarda da mutasyonlar görülür. Van  kedisinin iki gözünün farkl› renkte
olmas›, keçilerde dört boynuzluluk da mutasyon sonucu oluflur.

Mutasyonlar, canl›lar›n belirli bir çevrede yaflama ve üreme flans›n› artt›ran özellikler
de kazand›rabilir. Örne€in hemofili geni bulunduran tafl›y›c› bir annenin hemofili
geninin normal gene dönüflmesini sa€layabilir. Böylece anne, çocu€una hemofili geni
de€il, normal gen vererek çocu€unun yaflama flans›n› artt›r›r.

Faydal› mutasyonlar yeni kal›tsal özelliklerin oluflmas›na neden olur. Bu durum
çok uzun bir süre sonunda bir türden alt türlerin oluflmas›na neden olabilir. Bu flekilde
canl›lar›n çeflitlili€i artar.

�
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CCaannll››llaarr››nn  ÇÇeeflfliittlliillii""ii  
Ortak özelliklere sahip, ortak bir atadan gelen ve do€al ortamlarda eflleflerek 

verimli döller veren canl› toplulu€una tür denir. Örne€in dünyadaki bütün insanlar ayn›
türün bireyleridir. Bütün ev kedileri de tek bir türü oluflturur.  At ile eflek çiftlefltiklerinde
üreme özelli€i olmayan yani k›s›r olan kat›r ad› verilen tür melezi oluflur. Oluflan döl
k›s›r oldu€una göre atla efle€in ayn› türden oldu€unu söyleyemeyiz. 

Ayn› tür içinde baz› özellikler bak›m›ndan bireyler çeflitlilik gösterebilir. Bunlar›n
bir bölümü modifikasyonlar sonucu oluflmufl kal›tsal olmayan çeflitliliklerdir. Bir bölümü
ise nesilden nesile aktar›lan kal›tsal özelliklerdir.

Bir ailedeki çocuklar›n anne babalar›na ve birbirlerine benzer ve farkl› yanlar›
vard›r. Benzerliklerin nedeni her iki ebeveynden gelen genlerin kal›t›m›d›r. Farkl›l›klar
ise ayn› türe özgü bireylerin aras›ndaki çeflitlili€e örnektir.

�

NNeerriitteesslleerr

Deniz k›y›lar›nda bulunan yumuflakçalardan neriteslerin kabuklar›n›n renk ve
desenlerindeki farkl›l›k  tür içinde çeflitlili€e bir baflka örnektir. Tür içi çeflitlili€e neden
olan farkl›l›klar bazen gözle görülemeyecek kadar küçük olabilir ama canl›n›n yaflama
flans›n› art›rmada büyük önemi vard›r. 

11..44 AADDAAPPTTAASSYYOONN
Canl›lar›n temel amac› yaflamak ve türlerinin süreklili€ini sa€lamakt›r. Canl›lar

yaflama flanslar›n› artt›ran çevre "artlarına uygun kal›tsal özelliklere sahiptirler. Bu özel-
likleri adaptasyon (uyum) denir. Adaptasyona canl›lar aleminden flu örnekleri 
verebiliriz:

Yarasalar›n ç›kartt›klar› ses dalgas›n›n yank›s›na göre etraftaki cisimleri belirlemesi
bir adaptasyondur. Kurba€an›n  uzun diliyle böcekleri yakalamas›, kaplan›n keskin diflleri
ve pençeleriyle av›n› yakalamas› da onlar›n hayatta kalma flans›n› art›ran 
adaptasyonlard›r. Bukalemunun bulundu€u ortama göre renk de€ifltirerek düflmanlar›na
karfl› korunmas›, bitkilerde yapraklar›n günefl alacak flekilde dizilmesi de birer adaptasyondur.
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Örne€in tuz çal›s› ad› verilen bir bitkinin çok derinlere giden uzun kökleri vard›r.
Bu bitki, suyu derinliklerine kadar tutan toprakta daha iyi geliflir fakat suyu sadece
yüzeyde tutan toprakta iyi geliflemez. Di€er taraftan k›sa köklü bitkiler ise suyu
yüzeyde tutan topraklarda daha iyi geliflir. Bu yüzden suyu yüzeyde tutan topraklarda
genel olarak k›sa köklü bitkiler; derinlerde tutan topraklarda ise uzun köklü bitkiler
daha çok da€›l›m gösterir. 

Penguenler di€er kufllar›n yaflamayaca€› so€uk sularda yaflayabilmeye adapte
olmufllard›r. 

BBuukkaalleemmuunn,,  kkuurrbbaa""aa  vvee  ppeenngguueenn

RReessiimm  11..1100
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Bir türün bireyleri aras›nda farkl›l›klar olabilece€ini art›k biliyorsunuz. Örne€in
yan sayfadaki resimde görülen tavflanlar ayn› türün bireyleridir. Yaln›zca bu iki tavflan›n
yaflama alanlar› farkl›d›r. Büyük  kulaklar, uzun bacaklar ve genifl vücut yüzeyi ›s›
kayb›n› art›r›r. Bu  özellikler çöl yaflam›nda üstünlük sa€lar. Küçük  kulaklar, k›sa
bacaklar ve küçük vücut yüzeyi ise so€uk alanlar olan kutuplarda üstünlük sa€lar. Bu
durum tilkiler, ay›lar vb. hayvanlar için  de geçerlidir. K›saca ayn› yaflam alan›nda bulu-
nan farkl› organizmalar, benzer adaptasyonlar gelifltirir. 

11..55 EEVVRR‹‹MM
Canl› türlerinde görülen ve jeolojik zaman›n ilk dilimlerinden ba"layarak

günümüzde de devam eden de€i"imlere evrim ad› verilir. 

Ayn› türün bireylerinin farkl› çevre koflullar›nda u€rad›klar› mutasyonlar, adaptasyon-
lara sebep olabilir. Adaptasyonlar da biyolojik çeflitlili€e ve evrime katk›da bulunur. 

Evrim araflt›rmac›lar›ndan Lamarck (Lamark) ve Charles Darwin (Çarls
Darwin)’in çal›flmalar›na ve görüfllerine göz atal›m:

Lamarck: 19. yüzy›l›n bafllar›nda Lamarck, bir çok hayvan grubunun basitten 
karmafl›€a do€ru çeflitlendi€ini ve gruplara ayr›ld›€›n› gördü. Bu gözlem ona evrimle
canl›lar›n de€iflebilece€i fikrini verdi.

Lamarck, vücudun fazla kullan›lan bölümlerinin geliflti€ini, kullan›lmayan bölümleri
nin ise yok oldu€unu; çevre koflullar›n›n etkisiyle de€iflen özelliklerin gelecek nesillere
de aktar›labildi€ini ve bu aktar›mla döller boyunca yeni karakterlerin kazan›lmas› ya da
eski karakterlerin kaybolmas› sonucunda yeni türlerin olufltu€unu savunuyordu.
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FFaarrkkll››  bbüüyyüükkllüükk  vvee  yyaapp››ddaakkii  ggaaggaallaarraa  ssaahhiipp  iissppiinnoozz  kkuuflflllaarr››

Lamarck’a göre atalar›n›n k›sa boyunlu olmas›na karfl›n, yaflad›klar› ortamda
besinlerinin tükenmesi zürafalar›n a€aç yapraklar›yla beslenmelerini zorunlu k›lm›fl;
sürekli yukar›daki a€aç dallar›na kald›rmak zorunda kald›klar› boyunlar› dölden döle
uzayarak günümüzdeki durumuna ulaflm›flt›r.

Lamarck’a göre zamanlar›n›n büyük bölümünü suda geçiren ördek ve kazlar parmak-
lar›n› sürekli zorlayarak aç›nca parmaklar› aras›nda perde oluflur. Baz› kufllar
batakl›ktaki bol besinden yararlanmak için burada yaflar. Batakl›€a girdiklerinde batmamak
için bacaklar›n› sürekli gergin tutarlar. Bunun sonucunda uzun bacakl› flamingo ve
leylek gibi kufllar oluflur. 

Lamarck’›n görüflleri kal›t›m yasalar› ortaya ç›kt›ktan sonra geçerlili€ini yitirmifltir.
Darwin: Türdeki de€iflimi ve bu de€iflimde nelerin etkili oldu€unu aç›klamaya çal›flm›flt›r. 

Darwin, dünya haritas›n› çizmek için sefere ç›kan Beagle (Big›l) adl› bir gemiye
do€a bilimcisi olarak kat›ld›. Befl y›l süreyle çeflitli araflt›rmalar, gözlemler yapt›. Fosiller
buldu, gözlemlerini not etti. Galapagos adalar›nda bulunan ispinoz kufllar›n› gözledi. 

Her adada di€erinden farkl› gaga yap›s›na sahip ispinoz kufllar› oldu€unu gördü.
Kufllar›n gaga yap›lar›na paralel olarak beslenmeleri de farkl›yd›. Adada farkl› besinlerle
beslenen ve farkl› görünüfle sahip ayn› tür canl›lar bulunmas›n›n nedeni ne olabilirdi?
Galapagos adalar› do€al koflullar›  ve özellikleri her adada farkl› oldu€u için birbirinden
ve di€er yaflama alanlar›ndan ayr›lm›flt›r (izole edilmifltir) ve bu nedenle de her biri ayr›
birer ekosistem oluflturmaktad›r. Galapagos adalar›nda yapt›€› bunun gibi gözlemlerde
ona göre büyük olas›l›kla ayn› kökenden gelmifl bir çok canl›n›n co€rafik yal›t›m (izolasyon)
nedeniyle birbirinden nas›l farkl›laflt›€›n›, her canl›n›n yaflad›€› ortam koflullar›na nas›l
adapte oldu€unu araflt›rd›. Darwin bu izolasyonun ayn› türdeki canl›lar›n do€al seçilim
yoluyla her bir adaya uyum yapmas›n› sa€layacak de€iflikliklere yol açt›€›n› söyledi.

Darwin yeni türlerin do€al seleksiyon sonucu ortaya ç›kt›€›n› varsaym›flt›r. Bu
varsay›ma  göre yaflam savafl›nda yaflad›klar› çevre koflullar›na uygun özellikleri tafl›yan
bireyler, bu özellikleri tafl›mayanlara göre üstünlük sa€lar. Üstünlük sa€layamayanlar
zamanla yok olur.  Do€al seçilimi afla€›daki örnekle daha iyi anlayacaks›n›z:
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Bir ada düflünelim. Ç›plak toprak üzerinde beyaz ve kahverengi tavflanlar bir arada
yaflas›n. Bu adada hangi renkteki tavflanlar›n avlanma olas›l›€› daha yüksektir?
Kahverengi tavflanlar kahverengi zeminde kolayca seçilemez. Beyaz  tavflanlarsa kolayca
seçilir ve avc›lar› taraf›ndan daha çok avlan›r. Böyle bir ortamda beyaz tavflanlar do€al
seçilime u€rayarak zamanla yok olur. K›fl mevsiminde avlanma olas›l›€› yüksek olan
tavflanlar hangisidir? Beyaz tavflanlar düflmanlar› taraf›ndan karda çok zor
seçilece€inden tabi ki bu sefer kahverengi tavflanlar daha çok avlanacakt›r. Böyle bir
ortamda do€al seçilime u€rayacak olan tavflanlar ise bu kez kahverengi olanlard›r.

Sonuç olarak Darwin, bir toplulu€un ayn› türden olan di€er topluluklarla iliflkisi
kesilirse yeni türlerin oluflabilece€ini düflünmüfltür. 

Türlerin oluflumu ve de€iflimi konusundaki çal›flmalar bu gün de sürdürülmektedir.
Moleküler biyoloji, embriyoloji ve genetik gibi alanlardaki araflt›rmalar bu konuya yeni
bulgular kazand›rmaktad›r. 

11..66 BB‹‹YYOOTTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  VVEE  GGEENNEETT‹‹KK  MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹
Mikroskobun bulunmas›ndan sonra bilim insanlar› taraf›ndan DNA’n›n yap›s› ve

genetik kod çözüldükten sonra bir çok biyolojik s›rr›n DNA’n›n baz diziliminde sakl›
oldu€u anlafl›ld›. bunun üzerine bilim adamlar› hücrelere yeni kimyasal maddeler ürettirebilme,
yararl› ifller yapt›rabilme, ya da canl›ya yeni karakterler kazand›rmay› düflündüler.
Bunun için genlerle tafl›nan bilgileri de€ifltirmenin yollar›n› araflt›rmaya bafllad›lar.
Biyolojik yap›n›n ve iflleyiflinin sanayide kullan›lmas›n› amaçlayan çal›flmalar biyoteknoloji
bilimini ortaya ç›karm›flt›r. Biyoteknoloji bilimini flöyle tan›mlayabiliriz:

Biyoteknoloji  bilimsel metod ve tekniklerle bitki, hayvan ve mikroorganizmaların
yap›lar›n› kültür ortam›nda de€ifltirip gelifltirerek onlardan ürün elde etmektir. 

21. yüzy›l›n en popüler bilimlerinden biri olan biyoteknolojiye bütün geliflmifl
ülkeler büyük yat›r›mlar yapmaktad›r. 

Genetik mühendisli€i baz› canl›larda faydal› ifllevleri olan genlerin baflka canl›lara
aktar›lmas› veya bu genlerin basit yap›l› canl›lara yüklenerek ürünlerinden
yararlan›lmas›na imkan veren bir teknolojidir. Genetik mühendisli€i biyoloji ve
teknolojideki geliflmeler sonucunda ortaya ç›km›flt›r; biyoteknoloji tekniklerinin uygu-
lanmas›n› içeren çal›flmalar› kapsar. Gen mühendislerinin çal›flma materyali gendir. Gen
mühendisleri canl›larda gen iyilefltirmesiyle 
- istenmeyen özelliklerin ay›klanmas›, 
- istenen özelliklerin bir araya toplanmas› ya da 
- bulunmayan bir özelli€in baflka bir canl›dan nakil yoluyla kazan›lmas› için 

çal›fl›rlar. 

Bilim adamlar› bu çal›flmalar›nda bakterileri ve virüsleri kullan›r. Bunun için 
klonlamadan faydalan›rlar.
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Gen klonlamas› istenilen proteini sentezleyen genin, ait oldu€u hücre genomundan
özel yöntemlerle kesilerek ç›kar›lmas›, bunun tafl›y›c› bir DNA ile birlefltirilerek al›c›
bir hücreye nakledilmesi ve hücrenin ço€alt›lmas› ifllemleridir. Klonlar ayn› kal›tsal
yap›ya ve gen çeflidine sahip DNA parçalar›d›r. Ancak istenilen protein bir çok ifllem
sonucu üretilebilir. 

Bakteri DNA’s›na eklenmek istenen gen, önce virüs DNA’s›na eklenir. Sonra bu
virüsün bakteri hücresine girmesi sa€lan›r. Böylelikle virüsün  tafl›d›€› gen bakteri
DNA’s›na girmifl olur. Bakterinin bölünüp ço€almas›yla  bu gen de ço€alm›fl olur. ‹flte
bu olay gen klonlamas›d›r. Ortam koflullar› uygunsa bir bakteriden 10 saatte yaklafl›k 
1 milyar bakteri oluflabilir. Böylece bu genin kontrol etti€i ürünü bakterinin üretmesi
sa€lan›r. Günümüzde diyabet (fleker hastal›€›) hastalar›nda bakterinin üretti€i insülin
kullan›lmaktad›r.

Biyoteknolojinin t›p, ekoloji, tar›m, hayvanc›l›k ve endüstri alanlar›nda uygulamalar›
vard›r.

TT››pp  aallaann››nnddaakkii  bbiiyyootteekknnoolloojjiikk  uuyygguullaammaallaarr  flfluunnllaarrdd››rr::
fieker  hastalar›n›n sürekli kullanmak zorunda oldu€u insülin hormonu geçmiflte

hayvanlardan elde edilmekteydi. Hayvan insülini çok pahal›yd› ve bir çok  insanda alerjiye
neden olabilmekteydi. Daha sonra insan geni bakterilere aktar›larak bakterilerin insan
proteini olan insülini üretmeleri sa€land›. Biyoteknolojik yöntemler ile kolay, ucuz ve
daha sa€l›kl› insülin elde edilebilmektedir.

‹nsan ve hayvan ölümlerine neden olan  enfeksiyonlara karfl› kullan›lan afl›lar, 
biyoteknolojik yöntemlerle daha kolay ve daha çok üretilmektedir. 

DNA’daki baz s›ras›n›n bilinmesi ve insanda çeflitli kal›tsal hastal›klara neden olan
bir tak›m genlerin DNA molekülünden ç›kar›lmas›yla yeni neslin daha sa€l›kl› olmas›
sa€lanacakt›r. Bu nedenle çeflitli ülkelerden bilim adamlar› 1990 y›l›nda “‹nsan Genom
Projesi” nin çal›flmalar›na  bafllam›flt›r. Bu projenin amac› 3 trilyon nükleotid uzunlu€undaki
insan genomunun DNA dizilimini bularak insanlar›n gen haritas›n› ç›karmakt›r. Genom
projesinin tamamlanmas›yla bir çok kal›tsal hastal›k tedavi edilecek, bu hastal›klar
insan genomundan temizlenecek ve daha sa€l›kl› nesiller oluflturulabilecektir. 

Hiçbir bireyin genomu di€erinin ayn›s› de€ildir. Günümüzde gen mühendisli€i
teknolojisi ile insan genomunun bu özelli€inden faydalan›larak suçlu tespiti
yap›labilmektedir. Olay yerinde suçludan  kalan kan, sindirim art›€›, tükrük veya DNA
içeren herhangi bir doku veya k›l, gerçek suçlunun bulunmas›na yard›mc› olur. Ayr›ca
bir çocu€un kime ait oldu€u da DNA’dan bulunabilir. 

Biyoteknolojinin t›p alan›ndaki uygulamalar›ndan biri de gen tedavisidir. Gen
tedavisinde  hastal›€a yol açan eksik ya da hatal› genin yerine sa€l›kl› kopyalar› 
yerlefltirilir.  Klonlanan  normal genler,  virüsler yard›m›yla hücreye iletilir. Örne€in bir
çeflit protein bozuklu€unun neden oldu€u sistik fibrozis kal›tsal bir hastal›k olup, bu
yolla tedavi edilmektedir. Bu  hastalara, do€ru protein üretimini sa€layacak gen
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aktar›l›r. Gen  tedavisi ilk bafllarda sadece genetik hastal›klarda kullan›l›rken art›k
kanser, AIDS gibi di€er pek çok hastal›€›n tedavisinde de kullan›lmaktad›r.

TTaarr››mm  vvee  hhaayyvvaanncc››ll››kk  aallaann››nnddaakkii    bbiiyyootteekknnoolloojjiikk  uuyygguullaammaallaarrddaann  bbaazz››llaarr››  flfluunnllaarrdd››rr::
Biyoteknolojik yöntemlerle besin de€eri yüksek, olumsuz koflullara dayan›kl› ve

bol ürün veren bitki ve hayvan  türleri elde edilmektedir. Araflt›rmac›lar  bir kökten 25
kg domates veren bitki üretmifl; alabal›klardan izole ettikleri büyüme hormonunu sazan
bal›€›na aktarm›fl ve çok h›zl› büyüyen, normalden daha büyük bal›klar elde etmifltir. 

EEkkoolloojjii    aallaann››nnddaakkii  bbiiyyootteekknnoolloojjiikk  uuyygguullaammaallaarrddaann  bbaazz››llaarr››  flfluunnllaarrdd››rr::
Biyoteknolojik yöntemlerle biyolojik  mücadele, sular›n ar›t›lmas› ve at›k maddelerin

de€erlendirilmesi konular›nda çal›flmalar yap›lmaktad›r. Araflt›rmac›lar kirlilik yaratan
at›k maddeleri zarars›z hatta yararl› hale getirmek için mikroorganizmalar› kullanmaktad›r.
Örne€in at›klar›n oksijensiz ortamda bakteriler taraf›ndan ifllenmesinden (fermentasyon)
metan gaz›, bundan da biyogaz üretmektedirler. Biyoteknolojik yöntemlerle baz›
mikroorganizmalar kullan›larak, kanalizasyonlardaki sa€l›€a zararl› maddeler faydal›
hâle getirilebilmektedir.

EEnnddüüssttrriiyyeell    aallaannddaakkii  bbiiyyootteekknnoolloojjiikk  uuyygguullaammaallaarrddaann  bbaazz››llaarr››  flfluunnllaarrdd››rr::
Böcek ilaçlar›, deterjanlar, parfüm, sirke, alkol, meyveli yo€urt, vitamin tabletleri

biyoteknolojik ürünlerden baz›lar›d›r. 

Bütün bu yararlar›n›n yan›nda biyoteknoloji insanl›€›n zarar›na da kullan›labilir.
Bu amaçla çeflitli biyoteknolojik yöntemlerle biyolojik silah üretilebilir. Ancak 
biyoteknolojinin esas amac› kal›tsal hastal›klardan uzak, üretken ve sa€l›kl› insanlar ve
insanlar›n yarar›na kullan›lan verimli bitki, hayvan soylar› üretmek olmal›d›r. 
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" ÖÖZZEETT

Canl›larda üreme ve büyüme hücre bölünmesi ile meydana gelir. Canl›lar aleminde
mitoz ve mayoz olarak adland›r›lan iki farkl› hücre bölünmesi görülür.

Mitoz bölünmede ana hücre ile ayn› kal›t›m maddesine sahip iki yeni hücre oluflur.
Çok hücreli canl›larda mitoz bölünme organizman›n büyümesini, y›pranan dokular›n
onar›lmas›n› ve yenilenmesini, ayr›ca canl› türüne özgü kromozom say› ve düzeninin
korunmas›n› sa€lar. Türlerin birbiri ard›nca gelen nesillerinde kromozom say›s›n›n sabit
kalmas›n› sa€lar. 

Mayoz bölünmede 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinden n kromozomlu 4 adet
gamet oluflur. Mayoz  bölünme ile türe ait kromozom say›s›n›n sabit kalmas› sa€lanmaktad›r.
Parça de€iflimi mayoz bölünmenin en önemli olay›d›r. Parça de€iflimi ile yeni gen 
birleflmeleri meydana gelir. Canl› türlerinin farkl› çevre koflullar›na uyum sa€lamas›nda
etkili olan parça de€iflimi ayn› zamanda biyolojik çeflitlilik sa€lar.

Üreme bir türün neslini sürdürmek için gösterdi€i etkinliklerdir. Üreme, efleyli ve efleysiz
üreme olmak üzere iki gruba ayr›l›r.

Efley  hücrelerine ba€l› olmayan   üreme flekline  efleysiz üreme denir. Temeli  mitoz
bölünmeye dayanan efleysiz üreme bölünme, tomurcuklanma, vejetatif ve yenilenme
gibi de€iflik flekillerde gerçekleflir.

Efleyi farkl› iki bireyin (erkek ve diflinin) efley hücrelerinin birleflmesiyle meydana
gelen üreme çeflidine efleyli üreme denir. Temelini mayoz bölünme ve döllenme oluflturur.  

Nesiller aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar›n ortaya ç›kmas›n› sa€layan etmenleri
ve bunlar›n nesilden nesile nas›l geçti€ini inceleyen bilime kal›t›m (genetik) denir.
Nesilden nesile genlerle aktar›lan özelliklere kal›tsal özellik (kal›tsal karakter) denir.
Mendel bezelyelerle yapt›€› çal›flmalarla geneti€in temellerini oluflturan ilkeleri ortaya
koydu.  Mendel çal›flmalar› flöyle özetlenebilir: Karakterin kal›t›m›n› genler sa€lar. Bir
kal›tsal karakter birbirinin ayn›s› veya farkl› iki gen  (alel genler) taraf›ndan kontrol edilir.
Gen çiftini oluflturan genler birbirinden farkl› ise bask›n genin etkisi fenotipte görülür,
çekinik gen gizli kal›r. Dölenme ile gametler rastgele birleflti€inden o€ul döllerde
karakterlere ait genler yeni birleflimler oluflturur. O€ul döllerde karakterler önceden 
tahmin edilebilecek oranlarda ç›kar. 

Kal›tsal hastal›klardan baz›lar› orak hücreli anemi, albinoluk, hemofili, renk körlü€ü ve
Down sedromudur. Çekinik karakterlerin akraba evliliklerinde homozigot olarak ortaya
ç›kma olas›l›€› yüksektir. Bu nedenle akraba evliliklerinde sakat ya da kal›tsal hastal›€a
sahip çocuk do€ma olas›l›€› yüksektir.
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DNA nükleotit ad› verilen moleküllerin bir araya gelmesiyle oluflur. Bir nükleotit
organik baz, deoksiriboz ad› verilen fleker ve fosfat grubundan oluflur. DNA hem hücre
yaflam›n› yönetir hem de kendini eflleyerek bölünme sonucu oluflan yeni hücrelere ayn›
özellikleri tafl›r. Ayn› türden canl›lar›n bile birbirinden farkl› olmas›n›n nedeni her
bireyin DNA’lar›ndaki adenin, timin, sitozin ve guanin nükleotitlerinin farkl› say›da ve
s›ralan›flta olmas›d›r. Kromozomlarda  DNA vard›r. DNA, nükleotit birimlerinden oluflur. 

Genlerde s›cakl›k, baz› kimyasal maddeler, radyasyon ve asitlik ve bazl›k derecesi
gibi nedenlerle meydana gelen  de€iflmelere mutasyon, mutasyona u€rayan gene de
mutant gen denir. Bireyin vücut hücrelerinde oluflan mutasyonlar sadece bireyi etkilerken,
üreme hücrelerinde oluflan mutasyonlar gelecek kuflaklara aktar›labilir. Mutasyonlar, orga-
nizma için zararl› ve öldürücü olabilece€i gibi, yararl› da olabilir. 

S›cakl›k, ›fl›k, nem ve besin gibi çevresel koflullar›n etkisiyle canl›n›n d›fl görünüflündeki
kal›tsal olmayan de€iflikliklere modifikasyon denir.  

Canl›lar yaflama flanslar›n› artt›rabilmek için çevreye uygun kal›tsal özellikler
kazanm›fllard›r. Bu özelliklere adaptasyon (uyum) denir. Ayn›  yaflam alan›nda bulunan
farkl› organizmalar, benzer adaptasyonlar gelifltirir. 

Canl› türlerinde görülen ve jeolojik zaman›n ilk dilimlerinden ba"layarak
günümüzde de devam eden de€i"imlere evrim ad› verilir. Ayn› türün bireylerinin farkl›
çevre koflullar›nda u€rad›klar› mutasyonlar, adaptasyonlara sebep olur. Adaptasyonlar
da biyolojik çeflitlili€e ve evrime katk›da bulunur.

Lamarck (Lamark) ve Charles Darwin (Çarls Darwin) evrim araflt›rmac›lar›n
dand›r. Lamarck, vücudun fazla kullan›lan bölümlerinin geliflti€ini, kullan›lmayan
bölümlerinin  ise yok olaca€›n› ve çevre koflullar›n›n etkisiyle de€iflen özelliklerin gelecek
nesillere de aktar›labilece€ini ve bu aktar›mla döller boyunca yeni karakterlerin
kazan›lmas› ya da eski karakterlerin kaybolmas› sonucunda yeni türlerin olufltu€unu
savunmufltur. Darwin yeni türlerin do€al seleksiyon sonucu ortaya ç›kt›€›n›
varsaym›flt›r. Bu varsay›ma  göre yaflad›klar› çevre koflullar›na adapte olan bireyler,
yaflam savafl›nda bu özellikleri tafl›mayanlara göre üstündür.  Sa€layamayanlar ise
zamanla yok olur.  

Genetik mühendisli€i baz› canl›larda faydal› ifllevleri olan genlerin baflka canl›lara
aktar›lmas› veya bu genlerin basit yap›l› canl›lara yüklenerek ürünlerinden
yararlan›lmas›na imkan veren bir teknolojidir. Bilim adamlar› bu çal›flmalar›nda 
bakterileri ve virüsleri kullan›r. Klonlama  tekni€i ile istenilen protein üretilebilir. 

Biyoteknoloji  bilimsel metod ve tekniklerle bitki, hayvan ve mikroorganizma
yap›lar›n› kültür ortam›nda gelifltirerek onlardan ürün elde etmektir. Biyoteknolojinin
t›p, ekoloji, tar›m, hayvanc›l›k ve endüstri alanlar›nda uygulamalar›  vard›r.
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� TTEESSTT  II

11..  Genetik biliminde kendi ad›yla bilinen deneyleri yapan bilim adam› kimdir?

A) Darwin
B) Lamark
C) Gregor Mendel
D) Robert Hooke

22..  Afla€›dakilerden hangisi tomurcuklanarak ürer?

A) Bira mayas›
B) Çilek
C) Paramesyum
D) Deniz y›ld›z›

33.. Afla€›dakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biridir?

A) Parça de€iflimi gözlenir.
B) Sadece üreme organlar›nda gerçekleflir.
C) Kromozom say›s›nı de#i"tirmez.
D) Dört yeni hücre oluflur. 

44.. Afla€›daki kal›tsal hastal›klardan hangisi kromozomlar›n düzgün ayr›lmamas› 
sonucu ortaya ç›kar?

A) Mongolizm
B) Renk körlü€ü
C) Hemofili
D) Orak hücreli anemi

55..    Afla€›dakilerden hangisi yönetici moleküldür?

A) ATP
B) DNA
C) Protein
D) Enzim
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66..  Nükleotit    ! DNA      !     ?      !   kromozom

Yukar›da “?”li yere afla€›dakilerden hangisi gelmelidir?

A) Gen
B) Çekirdek
C) Mitoz
D) Mayoz

77..  Nükleotidin  yap›s›nda hangisi bbuulluunnmmaazz??

A) Baz
B) Glikoz
C) Fosfat
D) Deoksiriboz

88..  A, T, G, A, T baz s›ralamas›na sahip bir DNA tek zincirinin karfl›s›na hangisi gelir?

A) C, C, T, A, A
B) A, A, T, C, G
C) G, G, C, T, A
D T, A, C, T, A

99..  ‹ki canl›n›n farkl›l›€›n› afla€›dakilerden hangisi sa€lar?

A) DNA baz s›ralan›fl› 
B) Kromozom say›s›
C) Kromozom flekli
D) DNA fosfat say›s›

1100..  Darwin’e göre;
I. Ya"am ortamlarının bir engelle ayrılması
II. Çevreye uyum sa#layabilenlerin ya"amını sürdürmesi
III. Fazla kullanılan organın geli"imini sürdürmesi 

durumlarından hangileri türdeki de#i"imin nedenlerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II - III
D) I - II
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