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Önsöz

Temel bilimleriden biri olan biyolojinin öneminin ülkemizde farkedilememesi
nedeniyle bu bilim dal› y›llarca geri kalm›flt›r. Buna karfl›l›k biyolojinin birçok
uygulama alan›, sa¤l›k ve ekonomik önemleri nedeniyle öne ç›km›fl, ancak onlar›n
geliflimlerinin biyoloji bilimine ba¤l› oluflu göz ard› edildi¤inden bu alanlarda da
istenilen baflar› yakalanamam›flt›r. Halbuki biyolojiye dayal› tüm bilim kollar›nda
baflar›y› yakalaman›n yolu, temel biyoloji bilgisine sahip olmaktan geçmektedir.
Nitekim birçok geliflmifl ülkede biyolojinin uygulama alanlar›nda ö¤renim gör-
menin birinci koflulu iyi bir biyoloji bilgisine sahip olmakt›r. Günümüzde, gerek
teknolojide gerekse fizik ve kimya alanlar›ndaki geliflmeler, biyolojinin geliflmesine
büyük katk›lar sa¤lam›fl ve sa¤lamaya devam etmektedir. Öyle ki günümüz ve
gelece¤imiz için “Biyoloji Ça¤›” deyimi her ortamda dile getirilmektedir. Çevre ve
insan sa¤l›¤› sorunlar›n›n geldi¤i nokta, ilgisiz gibi görünen dallarda çal›flanlar›
bile biyoloji bilimi ile ilgilenmeye itmifltir. Örne¤in Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji
günümüzün popüler alanlar› halindedir. 

‹stenilen düzeyde olmamakla birlikte, ülkemizde biyolojinin çeflitli dallar›nda
ö¤renim görecek ya da çal›flacak olanlara ilgili yüksek okul ya da fakültelerin bir-
inci s›n›flar›nda kapsam› birbirinden farkl› ve çeflitli adlarda da olsa “Genel Biyoloji”
dersleri okutulmaktad›r. Bu “Genel Biyoloji” kitab› Uzaktan E¤itim Pro¤ramlar›
içinde yer alan baz› önlisans pro¤ramlar›nda okutulmak üzere haz›rlanm›flt›r. Çok
genifl kapsam› olan bir bilimi, s›n›rlar› belirli bir kitapta toplaman›n güçlü¤ü
aç›kt›r. Ancak destekleyici pro¤ramlar› dikkate ald›¤›m›zda bu kitap, temel biy-
oloji alan›nda özet bilgiler vermenin yan›nda, daha çok yol gösterici olarak
düflünülmelidir. Yard›mc› kitaplardan, alanlarla ilgili di¤er kitaplardan, web say-
falar›ndan bu bilgileri geniflletme olana¤› vard›r. Konular› kolay ve etkili ö¤renebil-
meniz için kitapta verilme olana¤› olmayan baz› bilgilerede sahip olman›z gerek-
mektedir. Bunlar, canl› sistemleri anlamada yararlanabilece¤iniz daha çok fizik ve
kimya bilgileridir. Ayr›ca biyolojide önemli olan baz› kavramlar› çok iyi ö¤renm-
eniz gerekmektedir. Özellikle canl› organizasyonunda yer alan atom, molekül,
bileflik, inorganik ve organik madde, organel, hücre, doku, organ, sistem ve orga-
nizma kavramlar›n›n ne anlama geldi¤ini çok iyi bilmelisiniz. 

Editör

Prof. Dr. Ali Yavuz K›l›ç
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Maddenin hücre içindeki de¤iflim, dönüflüm, etkilenim süreçlerini aç›klaya-
bilecek
Maddenin canl›l›k birimi hücre içindeki moleküler organizasyon basamakla-
r›n› tan›mlayabilecek
Hücrenin moleküler kompleksini oluflturan birim molekülleri tan›yacak
Birim moleküllerden moleküler komplekslerin oluflum mekanizmalar›n› aç›k-
layabilecek
Canl› sistemin moleküler mimari ve yaflam olaylar› için gereksinim duydu¤u
enerji dönüflümünü aç›klayabileceksiniz.

• Monomer • Koenzim
• Polimer  • Vitamin
• Anabolizma • Hidrojen ba¤›
• Katabolizma • ‹yonik ba¤lar
• Metabolizma • Kovalent ba¤lar
• Enzim • Biyomolekül

‹çerik Haritas›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N

N
N

N

Genel Biyoloji Canl› Kavram› 
ve Canl› Kimyas›

• YAfiAMIN MADDESEL TEMEL‹
• ATOMDAN MOLEKÜL, MAKRO

MOLEKÜL, KOMPLEKS MOLEKÜL
OLUfiUMUNU SA⁄LAYAN BA⁄LAR

• MOLEKÜLER ORGAN‹ZASYONU
SA⁄LAYAN K‹MYASAL REAKT‹F
GRUPLAR

• CANLI S‹STEM‹N YAPISINI
OlLUfiTURAN ORGAN‹K
MOLEKÜLLER

• CANLI S‹STEM‹N YAPISINA G‹REN
ORGAN‹K OLMAYAN
MOLEKÜLLER

• CANLI S‹STEMDE ENERJ‹
DÖNÜfiÜMÜ
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YAfiAMIN MADDESEL TEMEL‹
Yerküreyi ve üzerinde yaflayan canl›lar› madde olarak 104 kadar element ve bu
elementlerin atomlar›n›n etkileflimi oluflturur. Maddenin de¤iflim, dönüflüm ve et-
kileflimlerini fen bilimleri; maddenin geriye dönüflümlü de¤iflimlerini fizik; geriye
dönüflümsüz de¤iflimlerini de kimya bilimi inceler. Biyokimya ve biyofizik ise
maddenin hücre içindeki de¤iflim, dönüflüm ve etkileflimlerini araflt›ran bilim dal-
lar›d›r. Maddenin hücre içindeki de¤iflim, dönüflüm ve etkileflimleri ise yaflam›,
canl›l›¤› oluflturur. 

Yaflam hücre içinde belli bir ifllevi ya da ifllevleri yerine getirmeye yönelik olarak planlan-
m›fl, programlanm›fl ve süreklili¤i olan biyokimyasal tepkimeler zincirlerinin tamam›d›r.

Bu tepkime zincirlerinde, ya atomdan moleküle, birim molekül olan monomer-
lere, polimerlere, polimerler kompleksine do¤ru sentez olaylar› gerçekleflir ya da
komplekslerden polimerlere, monomerlere, molekül ve atomlara do¤ru y›k›m
olaylar› gerçekleflir.

Hücre içinde meydana gelen sentez olaylar› zincirlerine anabolizma, y›k›m
olaylar› zincirlerine ise katabolizma ad› verilir. Anabolizma ve katabolizma olayla-
r› hücrede bir denge oluflturur ve ikisi birden metabolizma terimi ile ifade edilir.

Maddenin hücre içindeki de¤iflim, dönüflüm etkileflimleri cans›z sistemdeki de¤iflim ve dö-
nüflümlerle ayn› yasalara ba¤l›d›r, farkl›l›klar göstermez.

Canl› ve cans›z sistemi ay›rt edebilmek için canl›y› meydana getiren atomlar›n
organizasyon basamaklar›n› inceleyelim (fiekil 1.1)
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fiekil 1.1

Atom Molekül Birim Molekül
(Monomer) Polimer

Doku Hücre
(Yasam Birimi)

Hücre
Organeli

Polimerler
Kompleksi

Organ Organ
Sistemleri

Organizma
(Birey)

Maddenin
atomdan hücreye
ve hücreden
organizmaya
organizasyon
basamaklar›



Maddenin etkileflimleri canl› sistemde atomdan moleküle, moleküllerin birleflme-
si ile birim moleküllere (monomerlere), monomerlerin birleflmesi ile polimerlere,
polimerler kompleksine, hücre organeline ve hücre oluflumuna giden bir yol izler.

Hücre, maddenin ileri derecede organize olmufl yaflam birimidir. 

Cans›z sistemde ise maddenin etkileflim basamaklar› birim molekül olan mono-
merlere ya da birkaç monomerin birleflmesi ile oluflan dimer (ikili), trimer (üçlü),
oligomer (befl-alt›l›) basamaklara kadar olur daha ileri gidemez.

O zaman maddenin hücrede ileri derecede organizasyonu›nu sa¤layan nedir?

Maddenin hücrede ileri derecede organizasyonunu sa¤layan yap› yine hücre-
nin üretti¤i protein yap›s›ndaki enzimlerdir. 

Enzimler biyokimyasal tepkime zincirlerinin her bir basama¤›nda substrat dedi-
¤imiz yap›lara ya bir atom ya da kimyasal grubu (H2=Hidrojen,O2=Oksijen,-
CH3=Metil,-NH2=Amin, -OH= Hidroksil vs.) ekler ya da substrattan kopar›r. Sentez
olaylar›nda tepkime zincirlerinin her basama¤›nda bir kimyasal grup eklenir (ana-
bolizma); y›k›m olaylar›nda ise bir kimyasal grup kopar›l›r (katabolizma). Bu iki
metabolik olayla (metabolizma) atomdan moleküle, kompleks moleküle ve hücre-
ye madde organize olur ya da moleküler komplekslerden molekül ve atomlar›na
parçalan›r. Burada biyokimyasal tepkime zincirlerinde enzimlerin ekledi¤i ya da
kopartt›¤› kimyasal gruplar› tafl›yan organik moleküllere gereksinim vard›r. Bu or-
ganik moleküller de koenzimlerdir. Koenzimler kofaktör (Ca, Mg, Fe, Ni vs.) de-
di¤imiz inorganik maddelerle birlikte enzimlerin etkinli¤ini sa¤larlar. Vitaminler
ise koenzimlerin öncül maddeleridir. Vitaminler besinlerle d›flar›dan al›n›r. Vücut-
ta küçük biyokimyasal de¤iflikliklerle koenzimlere dönüfltürülürler.

Vitaminler sa¤l›k için neden önemlidir?

Bu bilgiler ›fl›¤›nda yaflam birimi hücreyi karakterize eden ilkeleri ve canl›lar›
cans›z sistemden ay›ran esaslar› s›ralayal›m:

1. Hücrede madde ileri derecede organize olmufltur. Cans›z sistemde ise mad-
de kil, kum, tafl, deniz suyu vs. gibi basit kimyasal bilefliklerin kar›fl›m›ndan
ibarettir.

2. Canl› sistem günefl ›fl›nlar›ndaki enerjiyi tutabilme (klorofil içeren canl›lar-
da), organik maddelerin kimyasal ba¤ enerjisine dönüfltürebilme, enerjiyi
depolayabilme, de¤iflik enerji formlar›na dönüfltürebilme ve bu enerjiyi kul-
lan›labilir enerji formu olan ATP’ye (Adenozin trifosfat) dönüfltürebilme ve
bu enerjiyi moleküler mimarisinde kullanabilme yetene¤indedir.
Cans›z sistemde ise günefl enerjisini tutabilme, de¤iflik enerji formlar›na dö-
nüfltürebilme ve moleküler mimarisinde kullanabilme yetene¤i yoktur.

3. Hücredeki moleküler organizasyonun her bir bilefleni özgül bir iflleve sahip-
tir. Örne¤in maddenin hücre zar›ndaki organizasyonu belli maddelerin hüc-
reye girifline, belli maddelerin hücre d›fl›na sal›nmas›na izin veren bir orga-
nizasyondur. Moleküler organizasyon bir bileflenden di¤erine birbirini etki-
ler. Moleküler organizasyonun tümü yaflam› oluflturur.
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Enzim: Hücrede sentez ve
y›k›m reaksiyon
basamaklar›nda kimyasal
bir grup ekleyen yada
ç›karan, hücre taraf›ndan
üretilen proteinden oluflmufl
biyolojik katalizatörlerdir.

Koenzim: Enzimlerin ekledi¤i
yada ç›kartt›¤› kimyasal
gruplar› tafl›yan organik
moleküllerdir.
Vitamin: Koenzimlerin öncül
maddeleridir,besinlerle
vücuda al›nd›ktan sonra
küçük de¤iflikliklerle
koenzimlere dönüflürler. 
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Yaflam›n kimyasal temellerini, daha derinli¤ine ö¤renmek için kaynak olarak Lehninger,
Biyokimyan›n ‹lkeleri kitab›na bkz.(David.L. Nelson, Michael Cox. Çev Ed: Nedret KILIÇ,
Palme yay›n, 2005.)

Yaflam birimi hücreyi bu bilgiler ›fl›¤›nda yeniden tan›mlayal›m:
Hücre:

• Kompleks moleküllerini hiç de¤iflikli¤e u¤ramadan defalarca üretebilen,
• Kompleks molekülleri üretebilmek için gerekli flifre molekülleri olan,
• fiifre moleküllerini de de¤ifltirmeden ço¤altabilen,
• Moleküler mimarisi için gereksinim duydu¤u enerjisini üretebilen ve enzim

sistemi olan,
• En sonunda kendisini de hiç de¤iflikli¤e u¤ramadan ço¤altabilen

bir yaflam birimidir.

Virüsler bu organizasyon basamaklar›n›n neresinde kal›r?

Canl› sistem çevresi ile hem madde hem de enerji al›flverifli yapan aç›k bir sis-
temdir ve canl› hücreler sabit s›cakl›kta ifllevler yapan kimyasal makinelerdir.  

ATOMDAN MOLEKÜL, MAKROMOLEKÜL, KOMPLEKS
MOLEKÜL OLUfiUMUNU SA⁄LAYAN K‹MYASAL 
BA⁄LAR
Yerküreyi oluflturan 104 kadar elementten ancak 27 tanesi canl› sistemde hücrenin
yap›s›nda yer alm›flt›r. Bu 27 elementin atom ya da atom gruplar› hidrojen ba¤la-
r›, iyonik ba¤lar, kovalent ba¤larla birbirine ba¤lanarak de¤iflik atom kombinas-
yonlar›n› olufltururlar. Bu 27 elementten hücre yap›s›na en fazla giren elementler
Karbon (C), Hidrojen (H), Oksijen (O), Azot (N), Fosfor (P) ve Kükürttür (S). Kar-
bon, hidrojen ve azot yer kürenin ancak %1 kadar›n› olufltururken bu maddelerin
canl› sistemde bulunma oranlar› karbon için %50-60, azot için %8-10, oksijen için
%25-30, hidrojen için %3-4’ dür. Sodyum(Na), Potasyum(K), Magnezyum (Mg), Kal-
siyum (Ca), Klorür (Cl) elementleri iyon halinde bulunurlar. Di¤er elementler canl›
sistemde çok az miktarda bulunurlar ve eser elementler olarak adland›r›l›rlar
(Tablo 1.1).
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Canl› organizmada en bol bulunan ve hücrenin % 99’ unu oluflturan element-
ler ise karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azottur (N). Bunlar›n içinde karbon
elementi canl› sistemde özel bir öneme sahiptir. Biyomoleküllerin pek ço¤u kar-
bon bilefli¤idir. Bu elementler hidrojen ba¤lar›, iyonik ba¤lar ve kovalent ba¤larla
de¤iflik kombinasyonlarda birbirine ba¤lanarak s›n›rs›z say›da biyomolekülleri
meydana getirmektedir.

Hidrojen Ba¤lar›
Bu ba¤lar hidrojen ile baflka bir atom aras›nda ortaklafla kullan›lan elektronlar›n
birim zamanda bir atom etraf›nda daha fazla bulunmas› ile oluflan negatif (-) yük-
lerin pozitif (+) yükleri çekmesi ile oluflan ba¤lard›r. Örne¤in su (H2O) molekülü
oluflurken iki hidrojen atomu (2H) birer elektronunu bir oksijen (O) atomu ile or-
taklafla kullanarak iki kovalent ba¤ oluflturur. Fakat ortak kullan›lan elektronlar bi-
rim zamanda oksijen etraf›nda daha fazla bulundu¤undan oksijen etraf›nda nega-
tif (-) yük; hidrojen etraf›nda ise pozitif (+) yük oluflur. Ayn› flekilde amin gruplar›
(-NH2) ve hidroksil gruplar› (-OH) oluflurken ortak kullan›lan elektronlar oksijen
ve azot etraf›nda birim zamanda daha fazla bulunurlar ve bunun sonucu olarak
oksijen ve azot etraf›nda negatif (-) yük, hidrojenler etraf›nda ise pozitif (+) yük
meydana gelir. Böyle etraf› elektronca zenginleflen atomlara elektronegatif atom,
etraf› elektronca fakirleflen atomlara ise elektropozitif atomlar denir. Elektrone-
gatif oksijen ve azot atomlar›n›n elektropozitif hidrojen atomlar›n› çekmesi ile olu-
flan bu ba¤lar hidrojen ba¤lar›d›r (fiekil 1.2).

6 Genel  Biyo lo j i

Organik Maddeler ‹çinde En

Fazla Rastlanan Elementler

‹yon Halinde Bulunan

Elementler
Eser Elementler

Karbon (C) Sodyum (Na+) Demir (Fe)

Hidrojen (H) Potasyum (K+) Bak›r (Cu)

Oksijen (O) Magnezyum(Mg+2 Çinko (Zn)

Azot (N) Kalsiyum (Ca+2) Manganez (Mn)

Fosfor (P) Klorür (Cl-) Kobalt (Co)

Kükürt (S) ‹yot (I)

Molibden (Mo)

Vanadyum (V)

Nikel (Ni)

Krom (Cr)

Florür (F)

Selenyum (Se)

Silikon (Si)

Kalay (Sn)

Bor (B)

Arsenik (As)

Tablo 1.1
Canl› organizmada
bulunan elementler

Elektronegatif atom:
Ortaklafla kullan›lan
elektronlar› birim zamanda
etraf›nda daha çok
bulunduran atom.

Elektropozitif atom:
Ortaklafla kullan›lan
elektronlar› birim zamanda
etraf›nda daha az
bulunduran atom.



Böylece oluflan iki kutuplu su molekülleri bir moleküldeki negatif kutpu di¤er
moleküldeki pozitif kutbu hafifçe kendine çekerek iki molekül aras›nda hidrojen
ba¤lar›n› olufltururlar. Suyun bu iki kutuplu özelli¤i su içinde polaritesi olan (yük-
lü olan) di¤er moleküllerin çözünebilirlik özelli¤ini meydana getirir. Çözünebilir-
lik yüklü (polar) grup tafl›yan moleküllerin bu gruplar› ile iki kutuplu (dipol) su
moleküllerine tutunma olay›d›r. Canl›l›k olaylar› eritici su ortam›nda gerçekleflir. 

Hangi özelli¤e sahip biyomoleküller suda daha iyi çözünürler?

‹yonik Ba¤lar
Net elektron alan, net elektron veren atom ya da atom gruplar› ile moleküller ara-
s›nda oluflan ba¤lard›r (fiekil 1.3). Net elektron alan atom ya da atom gruplar› ne-
gatif (-) kutup; net elektron veren atom ya da atom gruplar› pozitif (+) kutup olufl-
tururlar ve bu z›t kutuplar birbirini çeker. Böyle oluflan ba¤lara iyonik ba¤ denir.

Na+ + Cl- NaCl
2H+ + SO4

-2 H2SO4
Ca+2 + PO4

-3 Ca3(PO4)2
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fiekil 1.2

Hidrojen Ba¤›

Hidrojen Ba¤›

Hidrojen Ba¤› Hidrojen Ba¤›

Çeflitli hidrojen
ba¤lar›
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fiekil 1.3

NH3

Çeflitli atom ya da
atom gruplar›
aras›nda oluflan
iyonik ba¤lar.



Kovalent Ba¤lar          
Elektronlar›n iki atom ya da atom grubu aras›nda ortaklafla kullan›lmas› ile oluflan
kimyasal ba¤lard›r. Moleküler organizasyonda önemli rol oynarlar. Kovalent ba¤-
lar ile monomerlerden polimerler ve polimerler kompleksleri oluflmaktad›r. Bu ba-
¤›n oluflmas› enzimler arac›l›¤› ile iki monomer aras›ndan bir su ç›k›fl› ile gerçekle-
flir. Bu ba¤lar ile karbonhidrat monomerlerinden glikojen, niflasta, selüloz gibi po-
limerler; aminoasit monomerlerinden proteinler; ya¤ asidi ve gliserol monomerle-
rinden ya¤lar; nukleotid monomerlerinden DNA ve RNA gibi polinukleotid zincir-
leri olan polimerler meydana gelir.

Reaktif gruptan suyun ç›kt›¤› monomerlerin cinsine göre de bu ba¤lar gruplara
ayr›l›r.

Glikozidik Ba¤
‹ki glikoz monomerinin 1. ve 4. karbonlar›na ba¤l› hidroksil (-OH) gruplar› aras›n-
dan bir su (H2O) ç›k›fl› ile oluflan ba¤lard›r. Bu ba¤ 1. ve 6. karbona ba¤l› hidrok-
sil(-OH) gruplar› aras›ndan bir su (H2O) ç›k›fl› ile de oluflabilir. Buna göre de 1,4
glikozidik ba¤; 1,6 glikozidik ba¤ adlar›n› al›r. Bu yolla düz ya da dallanm›fl poli-
sakkarit zincirleri oluflur (fiekil:1.4).

Peptit Ba¤lar›
Aminoasit monomerleri aras›nda 1. aminoasidin karboksil grubu (-COOH) ile ikin-
ci aminoasidin amin (-NH2) grubu aras›ndan bir su (H2O) ç›k›fl› ile oluflan ba¤lar-
d›r (fiekil:1.5).
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fiekil 1.4

1,4 ve 1,6
glikozidik ba¤lar›n
oluflumu(A: 1,4
glikozidik ba¤.
B:1,6 glikozidik
ba¤)

Alanin aminoasidi
P.B

Serin aminoasidi Dipeptit

fiekil 1.5

Alanin ve serin
aminoasitleri
aras›nda peptit
ba¤› ile dipeptit
oluflumu (PB: Peptit
ba¤›)



Ester Ba¤lar› 
‹ki farkl› molekülün hidroksil (-OH) gruplar› aras›ndan bir su (H2O) ç›k›fl› ile olu-
flan ba¤lard›r. Ester ba¤› fosforik asidin hidroksil (-OH) grubu ile oluflmuflsa fosfat
ester ba¤›, ester ba¤› sistein aminoasidinin tiyol (-CH2-SH) grubu aras›nda olufl-
muflsa tiyoester ba¤›; yine iki sistein aminoasidinin tiyol (-CH2-SH) gruplar› aras›n-
dan ortamdaki moleküler oksijen(O) kullan›larak bir suyun (H2O) ç›k›fl› ile olufl-
muflsa disülfit ba¤› olarak adland›r›l›r (fiekil 1.6).

Ester ba¤› DNA ve RNA polinükleotit zincirlerini oluflturan nükleotit monomer-
leri aras›nda oluflmuflsa bu ba¤lara da 3’-5’ fosfodiester ba¤› ad› verilir. 3’-5’ fosfo-
diester ba¤›n› DNA’ da DNA polimeraz, RNA’ da ise RNA polimeraz enzimleri iki
nükleotid aras›ndan bir su (H2O) ç›kararak olufltururlar (fiekil 1.7). 

91.  Ünite  -  Canl ›  Kavram› ve  Canl ›  K imyas›

fiekil 1.6

a) Ester Ba¤› ; Trigliseritlerin oluflumu

b) Disülfit ba¤›

Ya¤ asidi

Ya¤ asidi

Ya¤ asidi

Ester b.

Ester b.

Ester b.

Çeflitli ester ba¤lar›-
n›n oluflumu



Disülfit ba¤lar› ile protein polipeptit zinciri sa¤lam bir üç boyutlu yap› kazan›r.
Birden fazla polipeptit zincirinden oluflan proteinlerde bu ba¤ ayn› zamanda pro-
tein polipeptit zincirlerini de birbirine ba¤lar. Bir polimer zincirin monomerleri
aras›na su (H2O) girifli ile de monomerler oluflur (hidroliz). Bu reaksiyonlar da en-
zimlerle baflar›lmaktad›r. 
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Deoksi Adenin
 Nükleotid

Deoksi Sitozin
 Nükleotid

DNA Polimeraz
 Enzimi

fiekil 1.7

Çeflitli ester
ba¤lar›n›n
oluflumu, 3’-5’
Fosfodiester ba¤›
(DNA’ da)



MOLEKÜLER ORGAN‹ZASYONUN GERÇEKLEfiMES‹N‹
SA⁄LAYAN K‹MYASAL REAKT‹F GRUPLAR 
Bir molekül üzerinde bulunan karboksil (-COOH), amin (-NH2), hidroksil (-OH),
aldehit (-COH), karbonil (-C=O), hidroksi metil (-CH2OH), fosfat (-PO4

-3) gruplar›
o molekülün reaktif gruplar›n› oluflturur. Moleküller aras› ba¤lanmalar bu reak-
tif gruplarla olmaktad›r. 

Moleküler komplekslerin oluflmas› enzim-substrat ba¤lanmas›, antijen-antikor
ba¤lanmas›, hormon-reseptör ba¤lanmas› hep bu reaktif gruplarla olmaktad›r. Bu
reaktif gruplar›n eklenmesi ya da ç›kar›lmas› da enzimlerle baflar›lmaktad›r.

Öyle ise enzimler moleküler mimaride ve hayatsal olaylar›n devam›nda nas›l bir rol üstle-
niyor, tart›fl›n›z.

CANLI S‹STEM‹ OLUfiTURAN ORGAN‹K MOLEKÜLLER 
Canl› yap›s›nda yer alan kimyasallar özelliklerine göre organik ve organik olmayan
moleküller olarak ikiye ayr›l›rlar. Canl›lar›n sentezledi¤i ve kulland›klar› organik
bilefliklerin bafll›calar› karbonhidratlar, proteinler, ya¤lar ve nukleik asitlerdir. Bu
organik maddelerden baz›lar› (karbonhidratlar ve ya¤lar) hücrede enerji, baz›lar›
(proteinler, ya¤lar vb.) yap› malzemesi, baz›lar› da (proteinler, vitaminler vb.) me-
tabolizmada düzenleyici (regülatör) madde olarak görev yaparlar. Nukleik asitler
ise yönetici moleküllerdir. Vücudun farkl› hücre doku ve organlar›nda bu madde-
lerin oranlar› de¤iflik olabilir.

Karbonhidratlar
Organik maddelerin en basiti karbonhidratlard›r. Karbon (C), hidrojen (H) ve ok-
sijen (O) atomu içerirler. Genel formülleri (CH2O)n dir. Bütün canl› hücrelerinde
bulunurlar. Canl›lar enerji gereksinimlerinin yar›s›n› karbonhidratlardan elde eder-
ler. Yeflil bitkilerdeki “Fotosentez” olay› ile havan›n karbondioksidi (inorganik
madde) organik madde olan glikoza (C6H12O6) çevrilir. Canl›lar glikozu “Hücre
solunumu”ile y›karken bir yandan enerji molekülleri olan ATP üretirler bir yandan
da bu s›rada ortaya ç›kan ara ürünlerinden amino asitler, pentoz flekerler gibi di-
¤er organik moleküllerin öncüllerini üretirler. En seri ve kolay yoldan enerji elde
etmede karbonhidratlar kullan›l›r. Grupland›r›lmalar› de¤iflik kaynaklarda farkl› ol-
makla birlikte, molekül büyüklükleri esas al›narak üç gruba ayr›l›rlar.

a. Monosakkaritler: Biyolojik olarak en önemli karbonhidratlard›r. CnH2nOn
yap›s›ndad›rlar. Burada “n” genellikle 3-8 kadar olabilir. Üç karbonlu olanlar trioz,
dört karbonlu olanlar tetroz, befl karbonlu olanlar pentoz, alt› karbonlu olanlar
hekzoz’lar olarak adland›r›l›rlar. Gliseraldehid ve dihidroksiaseton, solunumun gli-
koliz bölümünde ortaya ç›kan iki triozdur. Pentozlara örnek olarak da DNA yap›-
s›nda yer alan deoksiriboz ile RNA ve ATP yap›s›nda yer alan riboz verilebilir. En
tan›nm›fl hekzozlar ise glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Vücutta ölçülebilir durumda
bulunan ve canl›lar için monosakkaritlerin en önemli olan› üzüm flekeri olarak ad-
land›r›lan D-glikoz (C6Hl2O6) dur. Bu flekere dekstroz da denir.(fiekil 1.8.) 

Baflka monosakkaritler tan›yormusunuz? Araflt›r›n›z.

Yedi¤imiz di¤er karbonhidratlar karaci¤er taraf›ndan glikoza çevrilirler. Glikoz
kan›n vazgeçilmez bir bilefli¤idir ve kanda sabit olarak belli bir oranda bulunur.
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Reaktif grup:
Biyomoleküllerin yap›s›nda
bulunan ve baflka
moleküllerle reaksiyona
girme yetene¤i sa¤layan
kimyasal gruplard›r.
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Fruktoz ise bitkilerde, özellikle meyvalarda, pancar flekerinin bir k›sm›nda ve bal-
da bulunur. Alt› karbonlu monosakkaritler ayr›ca ya¤ ve proteinler ya glikoza çev-
rilirler ya da glikozdan sentezlenirler.

b. Oligosakkaritler: 2-l0 monosakkarit alt biriminden meydana gelirler. Mo-
nosakkaritler aralar›ndan bir molekül suyun ayr›lmas›yla oluflan glikozid ba¤› ile
birbirine ba¤lan›rlar (Dehidrasyon sentezi). Bunlardan en çok bilinenleri iki mono-
sakkaritin birleflmesiyle meydana gelen disakkaritlerdir. Sakkaroz (sukroz-pancar
flekeri ve flekerkam›fl› flekeri), laktoz (süt flekeri), maltoz (malt flekeri,) iyi tan›nan
disakkaritlerdir. Bunlardan sakkaroz bir molekül glikoz ile bir molekül fruktozdan
meydana gelir. Maltoz, iki molekül glikozdan, laktoz ise bir molekül glikoz ile bir
molekül galaktozdan meydana gelir (fiekil 1.9.) 

Malt flekeri hangi üretimde kullan›lmaktad›r, biliyor musunuz?

c. Polisakkaritler: Birbirlerine glikozid ba¤› ile ba¤lanm›fl çok say›da mono-
sakkarit birimlerinden yap›lm›fl tek uzun bir zincir ya da dall› bir zincir halindeki
polimerlerdir. En çok rastlanan polisakkaritler niflasta, selüloz ve glikojendir. Kar-
bonhidratlar bitkilerde niflasta, hayvanlarda ise glikojen halinde (insanda ve me-
melilerde karaci¤er ve kaslarda) depo edilirler. Hayvanlarda bulunan bir di¤er po-
lisakkarit ise böceklerin d›fl iskeletini oluflturan kitin’dir.

Selüloz’un sanayide kullan›ld›¤› alanlardan birisini biliyor musunuz?
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Glikoz Galaktoz Fruktoz

fiekil 1.8

Önemli
monosakkaritlerin
kimyasal yap›s›

fiekil 1.9

Disakkaritlerden
maltoz’un oluflumu
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Proteinler
Hayvanlarda yap›sal madde olufllar›n›n yan›s›ra, tüm canl›larda metabolizma arac›
ve düzenleyici rolleri olan maddelerdir. Monomerleri amino asit olan polimer mo-
leküller olup ya tek bir polimer zincirden ya da birden fazla polimer zincirden
meydana gelirler. Proteinler canl›da fizyolojik ve biyokimyasal olaylarda çok önem-
li rol oynarlar. Enzimler, oksijen tafl›y›c›lar, antikorlar, hormonlar›n ço¤u protein-
den oluflur. Kanda plazma proteinlerinin kan hacmi ve dengesinin sa¤lanmas›nda
önemli görevleri vard›r.

Proteinler 20 çeflit amino asidin peptit ba¤› ile birbirine ba¤lanmas›yla meyda-
na gelirler (fiekil 1.5.). Yap›lar›nda C,H,O,N elementlerinin yan›s›ra baz›lar›nda S
ve P da bulunur. Bir amino asidinin yap›s›nda karbon atomuna ba¤l› bir de¤iflken
grup (R), bir hidrojen atomu (H), bir amino grubu (NH2) ve bir karboksil grubu
(-COOH) bulunur. En basit amino asidi glisin’de (R) k›sm› bir hidrojen atomundan
meydana gelmifltir. Bir amino asidin karboksil grubundan (-OH) ve di¤erinin ami-
no grubundan bir hidrojenin kopar›lmas›yla peptid ba¤› oluflarak peptidler meyda-
na gelir (fiekil 1.5.). Proteinler, öncelikle çok say›da aminoasidin bu flekilde birbi-
rine ba¤lanmas›yla oluflan polipeptitlerdir. Protein molekülleri çok büyük, binler-
ce atom içeren ve çok karmafl›k yap›dad›rlar.

Proteinlerin fonksiyoner bir molekül olabilmeleri için kendi özel yap›lar›n› ka-
zanmalar› gerekir. Bu organizasyonlardan birinicisi primer yap› denen düzeydir ki
bu, polipeptit zincirlerindeki amino asitlerin dizilimidir. Bu dizilim, hücrenin
DNA’s› taraf›ndan saptan›r. Protein moleküllerindeki ikincil (sekonder) yap› ise
aheliks’tir. Bu yap› polipeptit zincirinin k›vr›lmas›yla ortaya ç›kar. Böylelikle üç bo-
yutlu bir yap› kazan›r. Üçüncül (tersiyer) yap› ise protein molekülünün kendi üze-
rinde yumak gibi k›vr›lmas›yla meydana gelir. Böylece yuvarlak (globular) protein
oluflur. Bu oluflum s›ras›nda proteinin bir k›sm› ile di¤er k›s›mlar› aras›nda iyonik
ve hidrofobik ba¤lar gibi zay›f kimyasal ba¤lar kurulur. Özellikle kovalent ba¤lar-
dan disülfit (-S-S-) ba¤lar› (fiekil 1.6b.) bir çok proteinin tersiyer yap›s› için önem-
lidir. Birden fazla polipeptit zinciri içeren proteinlerde peptit zincirlerinin birbirle-
rine iyonik, disülfit ve di¤er zay›f ba¤larla ba¤lanmas›yla da protein molekülünün
kuaterner(dördüncül) yap›s› oluflur. Bu yap›lanmalar›n sonucu protein molekülü-
nün spesifik yap›s› ortaya ç›kar. 

Proteinlerin biyolojik aktiviteleri büyük oranda onun özel tersiyer ve kuaterner
yap›s›na ba¤l›d›r. Bir çok hücre yüzlerce farkl› proteine sahiptir ve her hücre çefli-
di baz› proteinleri içerir ve bu proteinler sadece o hücreye özgüdür. ‹ki türün pro-
teinlerindeki ayr›l›k derecesi evrimsel iliflkilerine ba¤l›d›r. 

Baz› omurgal› hayvanlarda t›rnak, toynak ve boynuzu oluflturan ve deri hücre-
lerinin bir ço¤unun yap›sal bir fibröz proteini olan keratin sarmal yap›ya sahiptir.
‹pek, örümcek a¤lar›, tüyler, pullar, pençeler ve kufl gagalar› da keratinden olufl-
malar›na ra¤men, bir önceki örnekten farkl› olarak pileli bir yap›ya sahiptir. 

Di¤er bir çok bilinen fibröz hayvansal protein ise, vücuttaki proteinlerin nere-
deyse üçte ikisini oluflturan kollojen’dir. Bu protein hayvanlarda deride, tendon-
larda, ligament ve kemiklerde, gözün korneas›nda fazlaca bulunur. Yine kaslarda
bulunan miyoglobin ve kanda alyuvarlara bulunan ve oksijen tafl›yan hemoglobin
di¤er önemli hayvansal proteinlerdir.

Bitkiler daha basit maddelerden bütün amino asitleri sentezleyebilirler. Hay-
vanlar›n sentezleyemedi¤i ve besin içinde d›flardan al›nmas› gereken aminoasitle-
re temel aminoasitler ad› verilmektedir.
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Beslenmede çeflitlili¤in önemini bu bilgi ile iliflkilendiriniz. 

Proteinler hücrelerin yap›sal bileflenleri olarak çok önemli olmalar›n›n yan›nda
aminoasitlere dönüfltürüldükten sonra enerji elde etmede de kullan›l›rlar. Amino
asitler glikoz y›k›m yolu ara ürünlerinden (pruvik asit,Aketo-glutarik asit) keto asit-
lere bir amin(-NH2) transferi ile sentezlenirler. Amin grubu kopar›larak da tekrar
keto asitleri olufltururlar ve enerji üretimi için kullan›l›rlar.

Ya¤lar (Lipidler)
Ya¤lar da karbon, hidrojen ve oksijen atomlar›ndan oluflurlar. Metabolizma için
bafll›ca enerji deposudurlar ve canl› dokular›n yap›lar›n› kuran önemli yap›tafl› ola-
rak da görev yaparlar. Monosakkaritlerden gram bafl›na 25 kat daha fazla enerji ve-
rirler. Her hücrenin çevresindeki hücre zar› ve çekirdek zar› ya¤l› maddeleri önem-
li bileflenler olarak içerir. 

Ya¤lar ya¤ asitlerinin gliserol ile yapt›¤› esterlerdir (fiekil.1.6a). Böyle ya¤lar
nötral ya¤lar ya da trigliseritler olarak adland›r›l›rlar. Bunlar içerdikleri ya¤ asitleri
yönünden çeflitlilik gösterirler.

Ya¤ asitleri karbon atomlar›n›n uzun bir ziniciri olup, bir uçlar›nda karboksil (-
COOH) grubuna sahiptir. Do¤adaki bütün ya¤ asitleri çift say›l› karbon atomuna
sahiptirler (16-18 gibi). Bir ya da daha çok çift ba¤a sahip ya¤ asitleri doymam›fl
ya¤ asidi (H ile tamamen doyurulmam›fl) ad›n› al›rlar. Bu çeflit ya¤ asidi bulundu-
ran ya¤lar oda s›cakl›¤›nda s›v›, ya¤ asitlerinde çiftba¤ olmayan ve doymufl ya¤lar
olarak isimlendirilen ya¤lar ise kat›d›r. 

Doymufl ya¤lar›n fazla al›nmas› durumunda asteroskleroz’a (atardamar duvarlar›nda ya¤
birikmesi’yle ortaya ç›kan damar sertli¤i) neden oldu¤u bildirilmektedir.

Ya¤lar genel olarak:
a. Nötral ya¤lar, Basit lipitler (ya¤lar, mumlar)
b. Bileflik lipitler (fosfolipitler, glikolipitler, lipoproteinler)
c. Steroidler olmak üzere üç gruba ayr›l›rlar.

Fosfolipidler, karbon zincirinin karboksil ucunda fosfat grubu içerirler. Genel-
likle bitki ve hayvan hücre zarlar›n›n önemli bir bileflenleridir. Özellikle sinir hüc-
relerinin zarlar›nda çok önemlidirler. Bunlar›n ya¤ asidi k›sm› hidrofobiktir, yani
suda çözünmez. 

Steroidler, ya¤ asitleri ile gliserol ba¤lanmas› yerine, 4 karbon halkas› ve bu
halkaya ba¤l› yan gruplardan oluflan karmafl›k moleküllerdir. Bunlara vitamin D,
kad›n ve erkek efleysel hormonlar›, safra tuzlar› ve kolesterol örnek olarak verile-
bilirler. Kolesterol sinir dokusunun ve di¤er dokular›n önemli yap›sal bileflkenidir. 

Nukleik Asitler
Asit özellikli olduklar› ve ilk kez çekirdekte (nukleus) tespit edildikleri için bu is-
mi alm›fllard›r. Monomerleri nukleotit olan polimer zincirlerdir. Kal›t›m birimi olan
genleri olufltururlar. Nukleik asitlerin temel iki tipi vard›r. Birincisi befl karbonlu fle-
keri riboz olan ribonukleik asit (RNA), di¤eri ise befl karbonlu flekeri deoksiriboz
olan deoksiribonukleik asit (DNA)’ tir. 

DNA, hücrenin çekirde¤indeki kromozomlarda genlerin yap›s›nda, mitokondri-
lerde ayr›ca bitki hücrelerinde kloroplastlarda bulunur. Biyolojik bilginin ana de-
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posudur. RNA ise çekirdekcik (nukleolus)te, ribozomlarda ve az miktarda da hüc-
renin di¤er k›s›mlar›nda bulunur. 

Nukleik asitler nukleotid ad› verilen birimlerden meydana gelirler. Bir nukleo-
tid azotlu bir organik baz, befl karbonlu fleker ve fosforik asit’ten oluflur. Organik
bazlar Purin ve pirimidin bazlar› olmak üzere iki gruptur (fiekil 1.7). Purin bazlar›
her iki nukleik asitte de adenin (A) ve guanin (G), pirimidin bazlar› ise DNA’da si-
tozin (C) ve timin (T); RNA da ise sitozin ve urasil (U) dir. RNA’n›n flekeri riboz,
DNA’n›n flekeri ise deoksiribozdur. RNA tek nukleotid zincirinden meydana gelir-
ken DNA iki nukleotid dizisinden oluflur. Bir nukleotid ribozu kendinden sonraki
nukleotidin fosfat grubuyla ba¤ yaparak (yine aradan bir su molekülünün ayr›lma-
s›yla), nukleik asit dizisini oluflturur. Bir nukleik asidin özgüllü¤ü dört çeflit nukle-
otidin bu dizilimi ile ortaya ç›kar (fiekil 1.7.). DNA’da iki nukleotid zincirinin kar-
fl›l›kl› gelen iki baz› (purin A ile pidimidin T; purin G ile pirimidin C) aras›nda H
ba¤lar› kurularak iki zincir bir arada tutulur. Sonuçta, bu iki zincirli molekül sarmal
flekilde k›vr›larak Watson-Crick modeli dedi¤imiz yap›y› ortaya ç›kar›r (fiekil 1.10).

RNA nukleotidleri: DNA nukleotidleri:
Adenin - riboz- fosforik asit Adenin - deoksiriboz- fosforik asit
Guanin- riboz- fosforik asit Guanin - deoksiriboz- fosforik asit
Sitozin- riboz- fosforik asit Sitozin - deoksiriboz- fosforik asit
Urasil- riboz- fosforik asit Timin - deoksiriboz- fosforik asit

Protein sentezinde görev alan RNA’lar›n Messenger RNA (m-RNA), transfer
RNA (t-RNA) ve ribozomal RNA (r-RNA) gibi çeflitleri vard›r. m-RNA, DNA flifrele-
rini ribozomlara tafl›r. t-RNA lar ise, protein sentezi s›ras›nda amino asit tafl›y›c›l›¤›
yaparlar. r-RNA isminden de anlafl›laca¤› gibi ribozomlar›n yap›sal elementi olarak
görev yapar.
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fiekil 1.10

DNA çift sarmal›



CANLI S‹STEM‹N YAPISINA G‹REN ORGAN‹K 
OLMAYAN MOLEKÜLLER
Canl›da bulunan ve organik olmayan maddeler olarak su, karbondioksit, asitler,
bazlar ve tuzlar say›labilir. 

Asitler suda çözündü¤ünde H+ ç›karan maddelerdir. Hidroklorik asit (HCl), Sül-
firik asit (H2SO4) çok bilinen iki inorganik asittir. Karbonik asit (H2CO3), Asetik
asit (Sirke asidi) (CH3COOH) ve daha önce sözü edilen ya¤ asitler, amino asitler
vb. organik asitlerdir.

Bazlar ise suda çözündüklerinde hidroksil (-OH) veren maddelerdir. Sodyum
hidroksit (NaOH) ve Amonyumhidroksit (NH4OH) çok bilinen iki inorganik bazd›r. 

Su (H2O) iyonlar›na ayr›l›rsa hangi iyonlar ortaya ç›kar? Bu aç›dan asit ve bazlarla karfl›-
laflt›r›n›z.

Tuzlar ise bir asitle bir baz›n birleflmesi ve aralar›ndan bir suyun ç›kmas› ile olu-
flan maddelerdir. Hepimizin bildi¤i yemek tuzu sodyum klorür (NaCl) en tan›nm›fl
tuzdur. 

S›ra Sizde 11: NaCl’ün hangi asit ve baz›n birleflmesi ile ortaya ç›kt›¤›n› araflt›r›n›z.

S›ra Sizde 12: Asitler bu özellikleri nedeniyle günlük yaflam›m›zda s›kl›kla kulland›¤›m›z
hangi araç gerecin yap›m›nda kullan›lmaktad›rlar?

Mineraller ve Elektrolitler
Daha önce de söz etti¤imiz gibi mineraller, çok az miktarlarda ancak canl› için son
derece gerekli inorganiklerdir. 

Bir tuz ya da asit suda çözündü¤ü zaman kendilerini oluflturan iyonlara ayr›l›rlar.
Bu yüklü tanecikleri tafl›yan çözeltiler elektri¤i iletebilme özelli¤ine sahiptirler, bu
nedenle de elektrolit olarak isimlendirilirler. Hücredeki önemli elektrolit iyonlar› ola-
rak Sodyum (Na+), potasyum (K+), Kalsiyum (Ca+2), bikarbonat (HCO3

-), Fosfat
(PO4

-2), Magnezyum (Mg+2), Sülfat (SO4
-2), Klor (Cl-)’ü söyleyebiliriz. Birçok hücre-

sel kontrol mekanizmalar›nda elektrolitler önemli fonksiyonlar› üstlenirler. 

Su
‹ki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluflan su molekülü görünüflte yap›sal ola-
rak çok basitmifl gibi alg›lan›r. Ancak sudaki oksijen ve hidrojenin birbirleriyle yap-
t›klar› kovalent ba¤lar onun kimyasal yap›s›na öyle bir özellik kazand›r›rlar ki, su-
yun ola¤an d›fl› özellikleri ortaya ç›kar. Bu yap› sonucu yap›s›nda oksijenin bulun-
du¤u taraf biraz negatif, hidrojenin bulundu¤u taraf ise biraz pozitif özellik göste-
rir. Buna polarize olma (kutuplaflma) deriz (fiekil 1.2., fiekil 1.11.). Polar özellik
göstermeyen moleküller di¤er moleküllerle elekriksel etkileflime giremezler. ‹flte
bu kutuplu yap› suyun kimyasal aktivitelerini ortaya ç›kar›r. Örne¤in bir su mole-
külü bu yap› sayesinde dört baflka su molekülü ile hidrojen ba¤lar› kurabilir. Bu-
na suyun kohezyon gücü deriz. 

Susuz yaflam›n olamayaca¤›n› hepimiz biliriz. Genel olarak hücre a¤›rl›¤›n›n ya-
r›dan fazlas›n› su oluflturur. Hücrede gerçekleflen kimyasal reaksiyonlar›n ço¤u bu
su ortam›nda meydana gelir.
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Su birçok maddenin difüzyonunu ve hücre içinde tafl›nmas›n› sa¤lar. 
Suyun en önemli özelliklerinden birisi de bir çok kimyasal için en iyi çözücü

olmas›d›r. Yukar›da belirtilen polar özelli¤i nedeniyle hem iyonik hem de iyonik
olmayan, ancak polar maddeler için iyi bir çözücüdür. Bu flekilde birçok fiziksel
ve kimyasal olay›n hammaddesini oluflturan çözeltiler (eriyikler) ortaya ç›kar

Su eriyiklerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lamakla kalmaz, kendisi de birçok kimyasal
reaksiyona kat›l›r. Metabolizman›n sentez basamaklar›nda daha önceki bilgileriniz-
den de an›msayaca¤›n›z gibi monomerler aras›ndan bir molekül su ç›k›fl› ile (fiekil
1.4., 1.5., 1.6.) polimerler; y›k›m basamaklar›nda da bir molekül su girifli ile mono-
merler meydana gelir.

Canl›larda dokular ve sistemler aras›nda madde tafl›n›m› (dolafl›m) da su saye-
sinde olmaktad›r. 

‹nsanda vücut s›cakl›¤›n›n korunmas›nda (sabit tutulmas›nda) suyun bir fonksiyonu olabi-
lir mi? Araflt›r›n›z.

CANLI S‹STEMDE ENERJ‹ DÖNÜfiÜMÜ
Canl› sistem için tek enerji kayna¤› günefl enerjisidir. Fakat canl›lar günefl enerjisi-
ni biyokimyasal tepkime basamaklar›nda do¤rudan kullanamazlar. Bu enerjinin
depolanabilir, her an kullan›labilir ve tafl›nabilir enerji formuna dönüfltürülmesi ge-
rekir. Canl› sistemde bu özellikleri tafl›yan enerji formu ATP (Adenozintrifosfat) dir
(fiekil 1.12). 
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fiekil 1.12

ATP
(Adenozintrifosfat)



ATP günefl enerjisinin yüksek enerjili kimyasal ba¤ enerjisine dönüfltürülmüfl
depo fleklidir. ATP’nin yüksek enerjili fosfat ba¤› koptu¤unda (ATP→ADP+P) mo-
lekül bafl›na 7,3 kilo kalorilik enerji meydana gelmektedir. Canl›n›n biyokimyasal
tepkimelerde kulland›¤› enerji iflte bu enerjidir. ATP de depolanm›fl olan bu yük-
sek enerji kullan›larak küçük moleküllerden canl› sistemlerinin yap›s›n› oluflturan
büyük moleküller (karbonhidratlar, ya¤lar, nukleik asitler, proteinler) infla edilir
(fiekil: 1.13). 

Günefl enerjisi önce klorofilli bitkilerin yeflil yapraklar›nda fotosentezin ›fl›k re-
aksiyonlar›nda ATP ye dönüfltürülmekte daha sonra bu ATP enerjisi Fotosentezin
karanl›k reaksiyonlar›nda glikozun (C6H12O6) kimyasal ba¤ enerjisine dönüfltürül-
mektedir. Glikozdaki bu kimyasal ba¤ enerjisi de hücre solunumu ile tekrar ATP
ye dönüfltürülmektedir. Canl›lar hücre solunumu ile üretti¤i ATP enerjisini bütün
metabolik olaylar›nda kullanmaktad›r. Canl› sistemde ATP elektronlar›n (e-) bir zar
sisteminde bir vericiden bir al›c›ya akarken elektron enerjisinin ADP’ ye fosfat (P)
eklenmesinde kullan›m› ile üretilir(fiekil 1.14).

Canl› sistemde elektronlar›n bir zar sisteminde bir vericiden bir al›c›ya akarken
ATP’nin üretildi¤i iki olay vard›r. Bunlar “Fotosentez” ve “Hücre Solunumu” olay-
lar›d›r. Burada kullan›lan elektronlar›n kayna¤› hidrojen atomudur. Fakat iki olay-
da kullan›lan hidrojen atomlar›n›n kayna¤› farkl›d›r (fiekil 1.15). Fotosentez ve
hücre solunumu olaylar›n› daha sonraki ünitelerimizde ayr›nt›l› olarak ele alaca¤›z. 
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Günefl
enerjisi ATP

Biyomoleküllerin
Kimyasal

Ba¤ Enerjisi
ATP

fiekil 1.13

Canl› Sistemde
Enerji Dönüflümü

VER‹C‹ ALICIZar Sistemi

ATP
ADP+P

2e 2e 2e

fiekil 1.14

Elektronlar›n zar
sisteminde ak›fl›
s›ras›nda ATP
üretimi

ATP üretimi Fotosentez Hücre solunumu

Elektron verici Hidrojen (H) Hidrojen (H)

Hidrojen kayna¤› Suyun (H2O) hidrojeni Besin moleküllerinden 

kopar›lan hidrojenler

Elektron al›c› NADP Oksijen (O2)

Zar sistemi(ETS) Kloroplastlardaki Tilakoid Zar

Sistemi
Mitokondri iç zar›

fiekil 1.15

Fotosentez ve hücre
solunumunda
elektron kayna¤›,
elektron verici ve
al›c›lar› ve zar
sistemleri 



Canl› sistem çevresi ile hem madde ve hem de enerji al›flverifli yapan aç›k bir
sistemdir. Canl›n›n kimyasal bileflenleri aras›ndaki iliflki dinamiktir. Bir bileflendeki
de¤iflimler bir de¤erindeki de¤iflimlere neden olurken, tüm yap› kendisini olufltu-
ranlar›n ötesinde bir karakter sergiler. Bu yaflam program›d›r. Bu yaflam program›
kopyalanarak devam eder.

191.  Ünite  -  Canl ›  Kavram› ve  Canl ›  K imyas›



20 Genel  Biyo lo j i

Maddenin hücre içindeki de¤iflim, dönüflüm ve etkile-
flimleri yaflam› oluflturur. Hücre içindeki yaflamsal olay-
larda belli bir ifllevi ya da ifllevleri yerine getirmeye yö-
nelik olarak planlanm›fl, programlanm›fl tepkimeler
zincirlerinde ya atomdan molekül ve kompleks mole-
küle do¤ru gittikçe büyüyen sentez olaylar› (anaboliz-
ma) ya da kompleks moleküllerden molekül ve atoma
do¤ru gittikçe küçülen y›k›m olaylar› (katabolizma)
gerçekleflir. Bu olaylar›n ikisi birden de metabolizma
olarak adland›r›l›r. 
Maddeyi meydana getiren elementler cans›z sistemde
2-3 elementten oluflan kum, çak›l, kil gibi basit kar›fl›m-
lardan ve bileflenlerden ibaretken, canl› sistemi meyda-
na getiren hücrelerde madde ileri derecede organize
olmufltur. Maddenin bu organizasyon basamaklar›nda
s›rayla atomdan moleküle, birim moleküle (monomer),
polimerlere, polimerler kompleksine do¤ru uzanan tep-
kimelerin her basama¤›nda enzimler görev almaktad›r.
Enzimler koenzim ve kofaktörlerle beraber maddenin
ileri derecede organizasyonunu ve moleküler mimariyi
sa¤layan ustalar olarak hücrede görev yaparlar. Bu mo-
leküler mimari s›ras›nda atom, molekül, monomer, po-
limer, polimerler kompleksi oluflumunu sa¤layan hid-
rojen ba¤lar›, iyonik ba¤lar, ester ba¤lar› ile biyomole-
küller üç boyutlu yap› kazan›rlar. Canl› sistemi olufltu-
ran organik moleküller karbonhidratlar, ya¤lar, protein-
ler, nukleik asitler olmak üzere dört ana grup olflturur-
lar.Canl› yap›s›na giren inorganik maddeler ise asitler,
bazlar, tuzlar ile su ve mineral maddelerden oluflur. Me-
tabolik olaylar suyun eritici ortam›nda meydana gelir.
Bu nedenle su ve mineral maddeler canl› için vazgeçil-
mez yap› eleman›d›rlar.
Canl› sistem klorofilli yeflil bitkilerin fotosentez olay› ile
günefl enerjisini önce ATP’ye daha sonra ATP enerjisini
glikozun kimyasal ba¤ enerjisine dönüfltürülebilir. Tüm
canl›lar glikozdaki bu kimyasal ba¤ enerjisini tüm ya-
flam olaylar›nda kullanabilecekleri ATP formuna hücre
solunumu ile dönüfltürebilirler. Hücre molekülleri ileri
derecede organize olan, bu moleküllerini defalarca ço-
¤altabilen, bunun için gerekli flifre molekülleri olan, flif-
re moleküllerini de ço¤altabilen, bunlar› sa¤layacak
enerji ve enzim sistemleri olan, en sonunda kendini hiç
de¤iflmeden ço¤altabilen yaflam birimidir.

Özet 
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1. Moleküler organizasyonu sa¤layan iyonik ba¤lar afla-
¤›dakilerin hangi atom yada atom gruplar› aras›nda oluflur?

a. Elektron alm›fl ayn› yüklü iki atom yada atom 
grubu aras›nda

b. Elektron vermifl ayn› yüklü iki atom yada atom
grubu aras›nda

c. Elektron alm›fl ve vermifl z›t yüklü iki atam yada
atom grubu aras›nda

d. Elektron alma ve verme durumu olmayan iki
atom yada atom grubu aras›nda

e. Elektronlar›n› ortaklafla kullanan iki atom ara-
s›nda

2. Elektron vermifl bir atom yada atom grubu ile ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Yükü pozitiftir. (+)
b. Yükü negatiftir. (-)
c. Pozitif (+) yüklü molekülleri çeker.
d. Yüksüzdür.
e. Suda çözünmez.

3. Moleküler organizasyonu sa¤layan kovalent ba¤-
lar, hangi durumdaki atomlar aras›nda oluflur?

a. Elektron veren atomlar aras›nda
b. Elektron alan atomlar aras›nda
c. Elektron alan ve elektron veren iki atom aras›nda
d. Birer elektronunu ortaklafla kullanan iki atom

aras›nda
e. Elektron al›flverifli olmayan iki atom aras›nda

4. Hücrede maddenin ileri derecede organizasyonunu
sa¤layan yap› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Karbonhidratlar
b. Ya¤lar
c. ATP enerjisi
d. Koenzimler
e. Enzimler

5. Hücrenin metabolik olaylarda do¤rudan kulland›¤›
enerji türü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Günefl enerjisi
b. Is› enerjisi
c. ATP enerjisi
d. Glikozun kimyasal ba¤ enerjisi
e. Ya¤ asitlerinin kimyasal ba¤ enerjisi

6. DNA ve RNA polinükleotit zincirinde nükleotit mo-
nomerlerini birbirine ba¤layan kimyasal ba¤ türü afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Peptit ba¤›
b. Tiyo ester ba¤›
c. Disülfit ba¤›
d. 3’,5’.fosfodiester ba¤›
e. ‹yonik ba¤

7. Disülfit ba¤› afla¤›dakilerden hangisi aras›nda oluflur?
a. ‹ki glikoz aras›nda
b. ‹ki sistein amino asidi aras›nda
c. Glisin ve alanin amino asitleri aras›nda
d. Gliserol ve ya¤ asidi aras›nda
e. ‹ki nükleotit monomeri aras›nda

8. Nukleik asit polimerlerinin birim molekülü(mono-
meri) afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Glikoz
b. Amino asit
c. Nukleotit
d. Gliserol
e. Ya¤ asidi

9. Canl› sistemde hem yap› maddesi hem de metabo-
lizman›n düzenleyicisi olarak görev yapan molekül gru-
bu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Karbonhidratlar
b. Ya¤ asitleri
c. Trigliseritler
d. Proteinler
e. Nukleik asitler

10. n=C.atomu say›s›n› içeren “karbonhidratlar›n ge-
nel formülü” afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak
verilmifltir?

a. CnH2nOn

b. CnH2nO2n

c. C2nH2nOn

d. CnHnOn

e. CnHnO2n

Kendimizi S›nayal›m
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1.c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹yonik Ba¤lar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2.a. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹yonik Ba¤lar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3.d. Yan›t›n›z yanl›fl ise “ Kovalent Ba¤lar” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4.e. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yaflam›n Maddesel Temeli”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Canl› Sistemde Enerji Üreti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.d. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ester Ba¤lar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7.b. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ester Ba¤lar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8.c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nukleik asitler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9.d. Yan›t›n›z yanl›fl ise canl› yap›s›n› oluflturan or-
ganik moleküllerden “proteinler” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10.a. Yan›t›n›z yanl›fl ise “karbonhidratlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Biyokimyasal reaksiyon zincirlerinin her basama¤›nda
kimyasal bir grup ekleyip ç›karan; monomerler aras›n-
dan su giriflini ve su ç›k›fl›n› yaparak monomerleflmeyi
ve polimerleflmeyi sa¤lay›p moleküler organizasyonu
gerçeklefltiren yap› enzimlerdir

S›ra Sizde 2

Moleküler mimaride yada kompleks moleküllerin y›-
k›m basamaklar›nda enzimler substrat ad› verilen mole-
küllere ya kimyasal bir grubu eklerler yada substrattan
kimyasal grubu ç›kar›rlar. Koenzimler de enzimlerin
ekledi¤i yada ç›kartt›¤› kimyasal gruplar›n tafl›y›c›s› ol-
rak görev yaparlar. Vitaminler de koenzimlerin öncül
maddeleridirler ve besinlerle al›nd›ktan sonra vücutta
küçük de¤iflikliklerle koenzimlere dönüflürler. Enzimle-
rin moleküler mimaride fonksiyonel olabilmeleri için
koenzimlere dolay›s›yla vitaminlere mutlaka gereksini-
mi vard›r.

S›ra Sizde 3

Yaflam birimi hücreyi tan›mlayan özellikleri s›ralarsak:
a). Moleküllerini defalarca yenileyebilme
b). Bunun için gerekli flifre molekülleri olma ve bunla-
r› da yenileyebilme
c). Bunlar› yapabilmek için gerekli enerji üretim ve en-
zim sistemleri olma
d). En sonunda kendini de aynen yenileyebilme
özelliklerine sahip yaflam birimi hücredir.Virüste bu
özelliklerin ikisi vard›r,onun için virüsler hücresel or-
ganizasyonunu tamamlayamam›fl yar›m kalm›fl hücre
olarak tan›mlan›rlar.Di¤er özellikler için zorunlu ola-
rak bir baflka hücreye girerler.K›saca zorunlu hücre içi
parazitleridirler.

S›ra Sizde 4

‹yonlaflm›fl yada k›smi yük fleklinde polar reaktif grubu
olan moleküller suda iyi çözünürler.

S›ra Sizde 5

Cans›z sistemde madde atomdan moleküle, makro mo-
leküle birkaç atomluk bilefliklere kadar birliktelikler
oluflturur ve bu birliktelik rastgeledir. Canl› sistemde ise
madde ileri derecede organize olmufltur ve bu organi-
zasyon belli bir ifllevi yerine getirmeye yöneliktir. Bu or-
ganizasyonun mimar› da hücrenin üretti¤i enzimlerdir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

Mannoz ve fruktoz örnek olarak verilebilir

S›ra Sizde 7

Sellulozun sanayide en çok kullan›ld›¤› alanlardan biri-
si ka¤›t endüstrisidir.

S›ra Sizde 8

Hemoglobin, antikor, aktin, miyozin v.b. örnek olarak
verilebilir.

S›ra Sizde 9

20 çeflit amino asitten 8 tanesi insan vücudunda sentez-
lenemez. U amino asitlerin besinlerle d›flardan al›nmas›
zorunludur. Fakat bu 8 amino asidin hepsini bulundu-
ran bir besin maddesi yoktur. Her besin maddesi 1-2 ta-
nesini içerir. Beslenmede hepsini alabilmemiz için fark-
l› kaynaklardan beslenmemiz gerekir. 

S›ra Sizde 10

Su iyonlar›na ayr›l›rsa:
H2O→H+ + OH- ortama H+ vererek asit, OH- vererek
baz özelli¤ini gösterir.

S›ra Sizde 11

NaOH + HCl → NaCl +H2O
Baz Asit Tuz

S›ra Sizde 12

Günlük yaflam›m›zda kulland›¤›m›z pil ve akülerin ya-
p›m›nda kullan›lmaktad›rlar. 

S›ra Sizde 13

Vücudumuz fazla ›s›nd›¤›nda terleme ile d›flar› verdi¤i-
miz su, buharlaflarak vücut ›s›s›n› düflürür.

Gözükara, E. M. (1990). Biyokimya. Ankara: Ofset Rep-
romat Ltd. fiti.

Keton, W.T., Gould, J.L., & Gould, C.G. (1999). Genel

biyoloji, [Biological science (5. Bask›dan çeviri), Çe-
viri Ed. A. Demirsoy & ‹. Türkan ]. Ankara: Palme.

Nelson, D.L., Cox, M. M., Çevi. Ed. K›l›ç, N.(2005). Biyo-

kimyan›n ilkeleri [Princeples of biochemistry (3. Bas-
k›dan Çeviri,), (Çevir Ed. N. K›l›ç]. Ankara: Palme.

Özata, A., (1986). Fen bilgisi biyoloji. Fotosentez ve hüc-

re solunumu, Ünite 3, 36-57. Eskiflehir: A. Ü. Aç›-
kö¤retim Fakültesi Yay›nlar› 147/62.

fiahin,Y., (1991). Genel biyoloji. Eskiflehir: A. Ü. Aç›kö¤-
retim Fakültesi Yay›nlar›, 424/183.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Hücre kavram› ile prokaryot ve ökaryot hücreleri aç›klayabilecek;
Hücre membran› ve membran transportunu aç›klayabilecek;
Hücrenin içindeki organelleri aç›klayabilecek;
Hücrede enerji elde edilmesini aç›klayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Prokaryot
• Hücre zar›
• Organel
• Santral do¤ma
• Krebs çemberi

• Ökaryot
• Sitoplazma
• Protein sentezi
• Glikoliz
• Kromozom

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Genel Biyoloji Hücre Kavram›

• PROKARYOT HÜCRE
• ÖKARYOT HÜCRE
• HÜCRE MEMBRANI (HÜCRE ZARI)
• S‹TOPLAZMA
• ÇEK‹RDEK (NUKLEUS)

2
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HÜCRE KAVRAMI 
Canl› kavram› içinde yer alan her varl›k hücreden ya da hücrelerden meydana ge-
lir. Canl›l›¤›n temel yap› ve fonksiyon birimi hücredir. Hücre, d›flar›dan ald›¤› mad-
deleri ihtiyac› do¤rultusunda iflleyip, yeniden sentezleyebilen, gerekti¤i zaman bu
maddeleri parçalay›p enerjisini sa¤layabilen, bir üreme birimi olarak da kendisinin
ayn›s›n› meydana getirebilen ve kendi özelliklerini sonraki kuflaklara aktarabilen
en küçük yaflam birimidir.

Hücreler zarla çevrili bir çekirde¤e sahip olup olmamalar›na göre prokaryot
ve ökaryot hücreler olarak iki gruba ayr›l›r. Prokaryota terimi eski Yunancadaki
pros; ilk, karyon; çekirdek anlam›na gelmektedir. Prokaryot hücrelerin genetik
materyali DNA molekülü nükleoid olarak adland›r›l›r ve hücre içinde nukleus
oluflumu görülmez. Eukaryota (Ökaryot), Yunancada eu; iyi, gerçek, karyon; çe-
kirdek anlam›na gelmektedir. Ökaryot hücrelerin genetik mateyali zarla çevrili ve
kendine has matriksi olan çekirdek (nukleus) içinde yer al›r.

PROKARYOT HÜCRE 
Prokaryot hücreler zarla çevrili bir çekirdekleri olmayan hücre tipleridir. Çekirdek
materyalleri serbest olarak protoplazma ile kar›flm›flt›r. Prokaryot hücrelerde en-
doplazmik retikulum, golgi cisimci¤i, ve mitokondri gibi çift zarla çevrili organel-
ler yoktur. Protein sentezinin yap›ld›¤› ribozom granülleri sitoplazmada da¤›n›k
olarak bulunur. Solunum enzimleri hücre zar› çevresinde bulunurlar. Bir çekirdek
zar› bulunmad›¤›ndan bunlar›n d›fl›nda kalan molekül içermeyen, yar› kat› s›v› da
sitosol olarak isimlendirilir.

Prokaryot hücreler çeflitli biçimlerde olabilirler (çubuk, küre, spiral gibi). Boy-
lar› 1-10 mikron kadard›r. Ifl›k mikroskobu ile görülebilir, kolayca üretilebilirler.
Prokaryotlar tek veya koloniler halinde yaflarlar.

Prokaryot hücrelerde çift zarla çevrili organeller bulunmaz.

Bu özellikteki hücrelere en iyi örnekler bakteriler ve siyanobakteriler (ma-
vi-yeflil algler)’dir. 

Bunlardan bakteriler çeflitli büyüklükte olabilmekle birlikte boylar› 2 mikron,
çaplar› 0,8 mikron gibi çok küçük ve ancak özel boyamalarla ›fl›k mikroskobunda
ya da özel mikroskoplarla görülebilen organizmalard›r. Hücre zarlar› protein, lipit

Hücre Yap›s›

Nükleoid: Bir zarla
çevrelenmemifl
kromozomdur.

Mikron: Milimetrenin 1000
de biridir.
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ve polisakkaritlerden oluflur. Bu zar, baz› k›s›mlar›nda içe do¤ru çökerek meso-
somlar› oluflturur, mesosomlar ökaryotlardaki mitokondriler gibi ifl görürler. Bak-
teri kromozomu k›vr›lm›fl tek bir DNA molekülü halindedir. (fiekil. 2.1.) Bakterile-
rin yap›s› ile ilgili 4. ünitede daha genifl bilgi verilecektir.

Mavi- yeflil algler yani siyanobakteriler fotosentez yapabilen prokaryotlar olup,
hücre yüzeyinden sal›nan jelatinimsi bir tabakada kayarak hareket ederler. Hücre
duvarlar› vard›r. DNA’ dan yap›lm›fl bir kromozom (nükleoid) içerirler. Prokaryot
hücrelerde solunum zinciri enzimleri hücre zar›n›n iç taraf›nda bulunmaktad›r. Ba-
z› bakterilerde harekete yarayan bir kamç› da bulunabilir.

ÖKARYOT HÜCRE 
Ökaryot hücreler belirlenmifl bir çekirde¤e sahip hücrelerdir. Prokaryotlardan fark-
l› olarak çift zarla çevrili organellere sahiptirler. Hücre büyüklü¤ü aç›s›ndan, göz-
le görebilece¤imiz boyutta hücreler olabildi¤i gibi, göremeyecek kadar küçük
olanlar› da vard›r. Örne¤in bir hücre olarak kufl yumurtas›n› gözümüzle görebili-
riz. Fakat ço¤u hücreler birkaç mikron boyutundad›r ve ancak mikroskoplarla gö-
rebiliriz. ‹nsan›n en küçük hücresi 3-4 mikron çap›ndaki lenfosit hücreleridir. Bu-
na karfl›l›k aksonu ile beraber bir sinir hücresi 90 cm kadar olabilmektedir. 

Ökaryot hücrelerde üç temel bölüm ay›rt edilir. Bunlar hücre zar›, çekirdek ve
sitoplazmad›r. Sitoplazma içinde özel görevleri olan ve organel ad›n› verdi¤imiz
yap›lar yer almaktad›r. 

Ökaryot hücrelerin bitki ve hayvan hücresi olmak üzere iki temel tipi vard›r ve
bunlar› farkl› k›lan baz› özelliklere sahiptirler. Bitki hücrelerinde plazma zar›n›n d›-
fl›nda bir de selülozdan oluflmufl hücre duvar› bulunur. Ayr›ca fotosentez görevi-
ni yürüten kloroplast ve çeflitli maddelerin sentezi ve depolanmas›ndan sorumlu
plastidler de vard›r. Bitki hücrelerinde ayr›ca fonksiyonel vakuol (koful) ad› ve-
rilen boflluklar da bulunur. Buna karfl›l›k hayvan hücrelerindeki sentriol ve aster
iplikleri bitki hücrelerinde bulunmaz (fiekil 2.2. ve 2.3.) Bitki hücrelerinin bölün-
meleri s›ras›nda oluflan hücre pla¤› denilen bir yap› da bitkilere özgüdür. 
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Kapsül Sitoplazma Depo granülleri

Fimbria

Genetik
materyal

Pilus

Plazmid
Mezozom

Ribozom

Flagella

Hücre membran›

Hücre duvar›

fiekil 2.1

Bir Prokaryot
Hücrenin (Bakteri)
fiematik Yap›s›



Hücreler bulunduklar› yere ve görevlerine göre belirli biçimlere sahiptirler. An-
cak amip ve lökositler gibi özel baz› hücrelerin flekilleri de¤iflebilir. Benzer görev-
leri yapan hücreler dokular› meydana getirirler. Bu yap›lar› oluflturan hücreler bü-
yüklük bak›m›ndan canl›dan canl›ya pek farkl›l›k göstermezler, ancak say› bak›-
m›ndan çok farkl›d›rlar.

Bir fil ve bir farenin böbrek ve karaci¤er hücreleri ayn› büyüklükte midir?

fiimdi bir ökaryot hücrenin k›s›mlar›n› daha ayr›nt›l› inceleyelim. 

Hücre Membran› (Hücre Zar›) 
Bütün hücreler sitoplazmalar›n›n çevresinde bütünlü¤ü korumak için hücre zar›
(plazma zar›) ile çevrelenmifllerdir. Hücre zar›, protein ve lipitlerden az miktarda
da karbonhidratlardan oluflmufltur. Zarlarda yer alan karbonhidratlar, lipitlere ba¤-
l› halde bulunan ya glikolipit ya da glikoprotein halindedirler. Hücre membran›n-
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fiekil 2.2

Bitki Hücresinin
Genel Yap›s›
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fiekil 2.3

Mikrotübüller
Sentrioller

Golgi

Nüklear aç›kl›k

Lizozom

Hücre zar›

Mikroflamentler

Granüllü
ER

Granülsüz
ER

Siller

Ribozom

Çekirdekcik
Çekirdek

Çekirdek zar›
Mitokondri

Serbest ribozomlar

Basal yap›

Kamç›
Hayvan Hücresinin
Genel Yap›s›

Merkez vakuol

Ribozomlar

Plazmodezma

Kloroplast

Mikrofilamentler

Mikrotübüller

Mitokondri

Granülsüz E.R

Peroksizom

Hücre duvar›

Golgi ayg›t› Hücre zar›

Çekirdek zar›

Kromatin

Çekirdekcik

Granüllü Endoplazmik 
retikulum



da ayr›ca kolesterol molekülünün yan›nda potasyum, sodyum, magnezyum, kalsi-
yum gibi iyonlar da bulunmaktad›r.

Hücre membran› hücrenin fleklini korumada, madde al›flveriflinde, harekette ve
di¤er hücrelerle iletiflim kurulmas›nda önemli görevleri üstlenmifltir. Zar kal›nl›¤›
ortalama 60-100 angstron kadard›r. Membran kat›, hareketsiz bir yap› olmay›p, ak-
sine asimetrik ve s›v› yap›dad›r. Membranlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi
için bu s›v› yap›s›n› korumas› gereklidir.

Hücre zar› ortada lipit ve iki taraf›nda protein tabakalar›ndan oluflmufltur. Lipit-
ler iki tabaka halinde ve ço¤unlukla fosfolipitlerden oluflmufltur. Ya¤lar›n hidrofil
gruplar› d›fla, hidrofob olan taraflar› ise içe, birbirine dönüktür. 

Zar proteinleri çift lipit tabakas›n›n aras›na yer yer, boydan boya uzanarak yerlefl-
mifllerdir. Ancak yerleri sabit de¤ildir ve görevleri s›ras›nda hareket ederek yer de-
¤ifltirebilmektedirler. Buna ak›c› mozayik zar modeli ad› verilmektedir (fiekil 2.4.).

Zar üzerinde yer yer porlar mevcuttur ve buralar› da protein molekülleri ile
çevrelenmifltir. Suda çözünmeyen moleküller ancak lipitte çözünüp hücreye gire-
bilirler. Elektron mikroskobu ile yap›lan çal›flmalarda membran›n birim zar (mem-
bran ünitesi) modeli ortaya konmufltur. Birim zar modelinde globüler proteinler
aktif olarak yer almaktad›rlar.

Bu temel yap› tüm ökaryotik hücrelerde ayn›d›r. Sadece protein, fosfolipitler ve
kolesterolün oranlar› ve çeflitleri farkl›d›r. Örne¤in kolesterol hücre zarlar›n›n
önemli bir bilefli¤idir ancak kloroplast zarlar›nda bulunmaz. Kolesterol plazma za-
r›nda %30 kadar, mitokondride ise %5-10 oran›nda bulunur. 

Hücre zar›nda görev yapan proteinler genelde mekanik yap› proteinleridir. Di-
¤erleri ise hücrelerin birbirini tan›ma, yap›flma, antijen ya da reseptör olarak görev-
ler yaparlar. Zardaki, proteinlerin bir baflka görevi de iyon ve moleküllerin hücre-
den içeri ve d›flar› aktif olarak tafl›nmas›d›r. 

Zarlarda bulunan karbonhidratlar hekzozlar, hekzozaminler ve siyalik asit biçi-
minde bulunurlar. Bunlar ya zar proteinlerine ya da lipitlerine ba¤l›d›rlar. Karbon-
hidrat molekülleri hücre zar›ndan d›flar› do¤ru uzant› yaparlar. Bu karbonhidratl›
yap› hücre zar›n› bir örtü gibi d›fltan sarar. Bu yap›ya glikokaliks ad› verilir. Hüc-
re zar› maddelerin geçiflinde de seçici- geçirgen bir özellik tafl›maktad›r. Zar baz›
moleküllerin hücre içerisine girmesine izin verir baz›lar›na ise vermez. 
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Hücre Zar›ndan Maddelerin Geçifli 
Hücre kendisi için gerekli olan su, oksijen, besin vb. gibi gereksinim duydu¤u mo-
lekülleri çevresinden al›r. At›k maddeleri ve kendisine gerekli olmayanlar› da d›fla-
r› verir. Bu flekilde iç ortam›n›n iyon dengesini korur.  Zar böylece seçici olarak ba-
z› molekülleri içeri al›r, baz›lar›n› d›flar› verir. Bu zar›n seçici geçirgen (selektif
permeabl) özelli¤inden ileri gelir. Bu al›flveriflte zar›n iki taraf›ndaki konsantrasyon
fark› çok önemlidir. Bazen de hücre içinde konsantrasyonu yüksek olan bir iyonu
da tutmak zorunda kalabilir. Bu nedenle hücre zar›ndaki moleküller aç›l›p kapa-
nabilen birer pompa gibi görev yaparlar. Baz› büyük moleküllü maddeler de kat›
veya s›v› olarak zardan geçifl yapmak zorundad›r. Bunlar da plazma zar›ndan olu-
flan kesecikler (vezikül) içinde tafl›n›rlar.

Zarlar ayn› zamanda içten d›fl ortama ya da ters yönde bilginin tafl›nd›¤› olu-
flumlard›r. Bu bilgiler zarlar›n üzerinde bulunan reseptörler arac›l›¤› ile olmaktad›r.
Farkl› reseptörler kendilerine uygun ligand denilen özel moleküllerle ba¤lan›rlar.
Ligandlar, hormonlar, büyüme faktörleri gibi maddeler olabilir. Bu flekilde plazma
zar›ndaki uyar›lma ile hücre bölünür, farkl›lafl›r veya bir hücreli bir organizma ise
besine do¤ru hareket eder. 

Küçük moleküllerin hücre zar›ndan geçifli difüzyon, osmoz, kolaylaflt›r›lm›fl
difüzyon, aktif transport; makromoleküllerin geçifli ise endositoz (fagositoz,
pinositoz) ve ekzositoz ile olmaktad›r. Membrandan iyonlar›n geçifli iyon kanal-
lar› yani transport proteinleri sayesinde gerçeklefltirilir. 

Difüzyon 
Çözünmüfl maddelerin, yo¤unlu¤u yüksek olan bölgeden düflük olan bölgeye pa-
sif olarak yay›lmalar›d›r. Örne¤in bir bardak suya damlat›lan mürekkep damlas›n›n
sudaki da¤›l›fl› bir difüzyondur. Küçük moleküllü maddeler enerjiye gerek duyul-
madan pasif olarak hücre zar›ndan diffüze olurlar. 

Kolaylaflt›r›lm›fl Difüzyon 
Difüzyonun bir çeflidi de kolaylaflt›r›lm›fl difüzyondur, ancak bu difüzyon çeflidin-
de, hücre zar›nda bulunan özel tafl›y›c› proteinler (permeazlar) rol oynarlar.
Geçifli yap›lacak molekül zar yüzeyine ba¤lan›nca permeazda bir konformasyon
de¤iflikli¤i ile molekül geçifl yapar, yani tafl›y›c› protein difüzyonu kolaylaflt›rm›flt›r.
Baz› flekerler ve amino asitler zardan bu flekilde geçebilirler.

Aktif Tafl›nma 
Difüzyonun tersine çözünmüfl maddelerin yo¤unlu¤un az oldu¤u taraftan çok ol-
du¤u tarafa enerji kullanarak geçiflleridir. Buradaki enerji kayna¤› ATP (Adenozin
tri fosfat) molekülüdür. Bu yolla tafl›nmada da özel tafl›y›c› proteinlere gereksinim
duyulur.

Bu olay özellikle baz› iyonlar›n geçiflinde (Sodyum-potasyum pompas› gibi)
son derece önemlidir. 

Kemiklerde kalsiyum birikimi, tiroid bezinde iyot birikimi hangi tafl›n›lma ile sa¤lanmaktad›r?

Osmoz 
Su moleküllerinin geçirgen bir zardan yüksek konsantrasyondan, düflük su kon-
santrasyonuna difüzyonudur. Ozmoz zar›n hem içi, hem de d›fl›nda konsantrasyon
eflit oluncaya kadar sürer.
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E¤er bir hücreyi kendisinden daha yo¤un ya da daha az yo¤un olan bir ortama koyarsak
ne olur?

Büyük Moleküllerin Hücre ‹çine Al›nmas› 
Büyük moleküller, hücreye hücre zar› ile beraber al›n›rlar. Bu yolla hem kat› hem
s›v› makromoleküller etraflar› plazma zar› ile çevrili olarak geçifl yaparlar. Büyük
moleküllerin hücreye girifline endositoz, ç›k›fl›na ise ekzositoz denir. Endositoz-
la hücre içine al›nan moleküllerin etraf› mutlaka plazma zar› ile çevrilidir ve bu si-
toplazmik vakuole endozom ad› verilir. Endositoz fagositoz ve pinositoz olmak
üzere iki tiptir.  

Fagositoz olay›nda hücre içine al›nacak moleküller önce hücre zar›na yap›fl›r. Da-
ha sonra hücre zar› ile çevrilerek içeri al›n›r. D›flar› verilirken ise (ekzositoz) bu zarla
çevrili moleküller hücre zar›na yönelir, zarla birleflerek, içeri¤ini hücre d›fl›na verir. S›-
v› moleküllerin bu flekilde hücre içine al›nmas›na da pinositoz denir (fiekil 2.5). 

Sitoplazma 
Hücrenin içinde bulunan zar sisteminin aras›ndaki boflluklar› dolduran k›s›m sitop-
lazmad›r. Sitoplazma, heterojen yap›da, ne kat›, ne s›v› bir kolloid sistemdir. Sitop-
lazmaya, sitoplazmik matriks de denilir.

Ameboid hareket, i¤ teflekkülü gibi pek çok oluflum sitoplazmadaki kolloid sis-
temin de¤ifliklikleri ile gerçekleflir. Sitoplazma hücredeki metabolik ve biyosente-
tik olaylar için uygun bir yer oldu¤u kadar hücre iskeletini oluflturan keratin teller,
miyofibriller, mikrotüpçükler, mikrofilamentler de sitoplazmada yer al›r. Sitoplaz-
mik matriks içerisinde serbest ribozom granülleri gibi pek çok granüllü yap› da bu-
lunur. Ribozom ve zarl› organellerden baflka sitoplazmada hücre inklüzyonlar› de-
nen tanecikler ve damlac›klar da bulunur. Hücre inklüzyonlar›, karaci¤er hücrele-
rinde yo¤un bulunan glikojen tanecikleri, ya¤ damlalar›, protein bazl› granüller,
pigment ve salg› granülleri olabilir. 

Ayr›ca sitoplazma içerisinde a¤ yap›s›nda, lifsi yap›da, hücreyi mekanik olarak
destekleyip biçimini koruyan, hücre içindeki yap› ve hücre hareketi gibi benzer et-
kinliklerin organizasyonunu sa¤layan hücre iskeleti yer al›r. Bu yap›lar›n içinde
da¤›ld›¤› sitoplazman›n s›v›, partikülsüz k›sm›na ise sitozol ad› verilir. Hayvan hüc-
relerinde hücre duvar› bulunmad›¤› için hücre iskeleti mekanik destek aç›s›ndan
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çok önemlidir. Hücrede sillerin, kamç›lar›n hareketi gibi olaylar hücre iskeletini
oluflturan telsi yap›lar sayesinde gerçeklefltirilir. Hücre iskeletini kuran üç temel tel-
si yap› birimi vard›r. En kal›nlar› mikrotübüller (mikrotüpçükler), orta kal›nl›kta
olanlar ara filamentler (intermedier filamentler), en inceleri ise aktin mikrofilament-
leridir. Mikrotübüller daha çok hücre biçiminin korunmas›n›n yan›nda, sil, kamç›
gibi hücre hareketleri, hücre bölünmesi s›ras›nda kromozom hareketleri, organelle-
rin hücre içerisindeki hareketlerini sa¤larlar. Aktin mikrofilamentleri ise kas›lma, ya-
lanc› ayak (psödopod) gibi hücre hareketlerinden sorumludurlar. Ara filamentler
daha çok çekirde¤in ve baz› organellerin pozisyonlar›n› korumakta rol oynarlar. 

Siller ve kamç›lar›n merkezinde mikrotübüller bulunur. Her iplik (filament) tipi
farkl› dokularda farkl› hücresel hareketleri sa¤lar. Bir sil bafll›ca iki k›s›mdan olu-
flur. Birincisi, hücre zar›ndan d›flar› uzanan eksen, di¤eri hücre içinde kalan bazal
cisimciktir. Bazal cisim, eksenin bafllang›ç yeridir. Eksenin içinde bir göbek k›sm›,
aksonema bulunur. Sil ya da kamç›n›n mikrotübül yap›s›ndaki merkez k›sm› plaz-
ma zar›n›n uzant›s› taraf›ndan sar›lm›flt›r. Dokuz adet mikrotübül çifti bir halka
oluflturacak flekilde dizilmifl olup ortalar›nda da iki adet ba¤›ms›z mikrotübül bu-
lunur. 9+2 dizilifli tüm ökaryot hücrelerin sil ve kamç›lar›nda vard›r.

Organeller
Hücrede özelleflmifl ifllevler ve kimyasal reaksiyonlar organel ad›n› verdi¤imiz
özelleflmifl yap›larda gerçeklefltirilir. Ayr›ca bir hücre içi zar sistemi oluflmufltur. Bu
zar sistemi ile hücrenin içinde birbirinden ba¤›ms›z çal›flan bölümler oluflturulur.
Bu sistem içinde endoplazmik retikulum, golgi kompleksi ve çekirdek zar› yer al›r.

Endoplazmik Retikulum (ER)
Hücre içi zar sisteminin büyük bir k›sm›n› endoplazmik retikulum oluflturur. Erit-
rositler hariç tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Endoplazmik retikulum membran
sistemi, hücrenin içinde her yönde dallanm›fl, yass›laflm›fl keseler biçiminde, bir a¤
fleklindedir. Endoplazmik retikulum genelde çekirdek ve golgi ayg›t› aras›nda yer
al›r. Hücreden hücreye ve hücrelerin fizyolojik durumlar›na göre kanal ve kesele-
rin dizilifl ve miktarlar› de¤iflebilir. Çok fazla protein sentezi yapan hücrelerde ka-
nallar genifllemifl olarak gözlenir. Endoplazmik retikulum zarlar› ile çevrili olan ya-
p›lara sisterna ad› verilir.

Yeni membran oluflumlar› için çeflitli karbonhidratlar lipitler ve çeflitli protein-
ler endoplazmik retikulumda sentezlenir. Depolama ve baz› maddelerin tafl›nma-
s›n› da endoplazmik retikulum kanallar› yapar, d›fl çekirdek zar›n›n devam› olarak
da zar›n süreklili¤ini sa¤lar. ‹ki tip Endoplazmik retikulum vard›r. Protein sentezi-
nin yap›ld›¤› ribozomlar› üzerinde tafl›yan Granüllü endoplazmik retikulum (GER)
ve ribozom tafl›mayan düz endoplazmik retikulum (DER). Kas fibrillerinde bulu-
nan endoplazmik retikulum’a ise sarkoplazmik retikulum ad› verilir. DER daha
çok lipit sentezinden sorumludur. DER, GER’ lerin üzerinde sentezlenen protein-
leri golgi ayg›t›na transfer etmek için transfer veziküllerini oluflturur. DER’ in de-
toksifikasyon, yani toksinleri etkisiz hale getirmede de görevi vard›r ve glikojenin
y›k›m yeridir.  GER plazma membran proteinlerinin sentezi için gereklidir, ayr›ca
yeni sentezlenen proteinlerin de¤iflime u¤rat›lmas›, proteinlerin baflka bölgelere
tafl›nmas›ndan da sorumludur. GER, proteinlerin sentezlendikten sonra katlan›p üç
boyutlu yap›lar›n›n kazand›r›lmas›ndan da sorumlu olan organeldir. 

Deney hayvanlar›na fazla miktarda alkol verildi¤inde hücrelerde DER miktar›n›n artt›¤›
gözlenmifltir.
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Ribozomlar 
Hem prokaryot hem de ökaryotlarda bulunurlar. Ribozomlar ribonükleik asit ve
protein ünitelerinden yap›lm›flt›r, lipit ve polissakkaritleri içermezler. Görevi pro-
tein sentezinde mRNA daki bilgiyi aminoasit dizisi flekline dönüfltürmektir. Hücre-
de serbest ve endoplazmik retikulumun d›fl yüzeyinde ba¤l› olarak iki flekilde bu-
lunurlar. Elektron mikroskop resimlerinde koyu yuvarlak granüller fleklinde göz-
lenmektedir. Serbest ribozomlar sitosolde tek tek veya gruplar fleklinde (poli-
zom=poliribozom) bulunurlar. Sitoplazmik önemli proteinlerin yap›m›ndan so-
rumludurlar. Ba¤l› ribozomlar daha çok vezikül içinde sitoplazmada depolanacak
ve hücre d›fl›na salg›lanacak proteinlerin sentezinden sorumludur. Ribozomlar ay-
r›ca kloroplast ve mitokondride de bulunurlar. Prokaryotik ve ökaryotik ribozom-
lar›n ifllevleri ayn› olup, büyüklükleri farkl›l›k göstermektedir. Ribozomlar biri bü-
yük, birisi küçük olan iki alt birimden oluflmufllard›r. 

Ökaryot hücrelerin sitoplazmas›nda bulunan ribozomlar›n çökme kat say›s› (S)
80S dir. Büyük 60S, küçük alt birim 40S dir. Bakteri ribozomlar›nda ise bu sabit de-
¤er 70S dir. Büyük alt birim 50S, küçük alt birim 30S dir. 

DNA’ n›n kendi kopyas›n› yapmas›na replikasyon ad› verilir. DNA kendisinde
bulunan bilgileri RNA molekülüne aktarmaktad›r, bu iflleme de tercüme yani trans-
kripsiyon(yaz›l›m) ad› verilir ve protein sentezlenmesinde kullan›l›r. Bu RNA mo-
lekülüne çevrilen genetik flifrenin protein üretimi için kullan›lmas›na translasyon
(tercüme, çeviri) ad› verilir.

Genlerdeki bilgi mRNA’ ya transkripsiyonla aktar›l›r ve bilginin ifllenmesi için
ribozomlara gönderilir. Ribozomlardaki bilgi düzenlenerek istenilen proteine ter-
cüme edilir (translasyon).

Proteinler, 20 çeflit aminoasidin çeflitli say› ve diziliflte peptit ba¤lar›yla birbiri-
ne ba¤lanmas›yla meydana gelirler. Do¤ru proteinin sentezlenebilmesi için do¤ru
s›radaki ve uzunluktaki aminoasitlerin bir araya gelmesi flartt›r. Her aminoasit için,
DNA molekülünde üç bazdan oluflan üniteler (kodon, flifre) bulunur. 

Proteinlerin sentezlenebilmesi için m-RNA’ lara, aminoasitleri tafl›yan t-RNA’ lara,
ribozomlara çeflitli enzim ve proteinlere, katyonlara, ATP (Adenozin tri fosfat) ve
GTP (Guanozin tri fosfat)’ye ihtiyaç vard›r.

Öncelikle m-RNA’n›n ribozomun küçük alt birimine ba¤lanmas› gereklidir. Bu
ba¤lanmay› özel bir protein sa¤lar. Sentez s›ras›nda oluflan m-RNA-ribozom
kompleksine, her biri özel bir aminoasit tafl›yan t-RNA’ lar ba¤lan›rlar. t-RNA’ lar
aminoasitlere özgüldür, yani her bir amino asiti tafl›yan belli bir t-RNA vard›r. 

Protein sentezi 3 aflamada gerçekleflir:
1. Bafllama 2. Uzama 3. Bitirme 
Prokaryot ve ökaryotlarda protein sentezi baz› farkl›l›klara ra¤men temelde ay-

n›d›r. Burada prokaryotlardaki protein sentezi ele al›nacakt›r.
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Protein sentezi s›ras›nda sitoplazmada ayr› duran ribozom alt birimleri önce bir-
leflir, sentezin sonlanmas› ile de birbirlerinden ayr›l›rlar. 20 aminoasidi flifreleyen 64
tane kodon vard›r. 

Her aminoasit için sadece 1 kodon mu vard›r?   

Sentezlenecek proteine ait aminoasit dizilifli çekirdekten sitoplazmadaki ribo-
zomlara DNA taraf›ndan flifre verilerek sentezlenen m-RNA ile tafl›nmaktad›r. Ribo-
zom-mRNA kompleksine ilk ba¤lanan t-RNA (bafllat›c› t-RNA) metiyonin aminoasi-
dini tafl›yan t-RNA’d›r. Bu aminoasit polipeptidin ilk aminoasididir. Prokaryotlarda
N-formil-metiyonin fleklinde (metiyonin formillenmifl haldedir) iken, ökaryotlarda
formillenmemifltir. 

Uzama safhas›nda. mRNA üzerindeki üçlü kodonlara uygun tRNA’ lar mRNA-ri-
bozom kompleksine ba¤lan›nca yeni tafl›nan aminoasit ile önceki aras›nda peptid
ba¤› oluflur. Bu ba¤›n oluflmas›n› peptidil transferaz enzimi katalizler. Bu flekilde
ribozom boyunca ilerleme(translokasyon) gerçekleflir.

Aminoasitler amino ucundan karboksil ucuna do¤ru eklenirler. Üçlü kodonlar-
dan üç tanesi hiçbir aminoasidi kodlamaz. Bunlarda zincirin sonlanmas›nda görev
al›rlar. Bu kodonlardan birisi ribozoma ulafl›nca sonlanma gerçekleflir. 

Polipeptid oluflup sonlanma tamamlan›nca ribozom mRNA’ dan ayr›l›r, ard›n-
dan da kendisini oluflturan alt birimlere dönüflür.

Bu olayda ortaya ç›kan molekül protein olmay›p, bir polipeptittir. Yani proteinin birincil ya-
p›s›d›r. Proteine dönüflmesi için ikincil, üçüncül hatta dördüncül yap›s›n› kazanmas› gerekir.

Golgi Kompleksi 
Hücrede çekirde¤in üst taraf›nda yer alan ve a¤ fleklinde olan organele golgi
kompleksi ad› verilmektedir. Yap›s›n›n ve görevinin karmafl›kl›¤›ndan dolay› gol-
gi kompleksi ad› verilmifltir. Bütün omurgal› hayvan hücrelerinde vard›r. Bitki hüc-
relerinde de golgiyozom veya diktiyozom ad›n› al›r. Elektron mikroskobunda
çift olarak uzanan yass›laflm›fl keselerden meydana geldi¤i gösterilmifltir. Her gol-
gi kompleksi 3-8 kadar birbirine paralel uzanan yass› keselerden oluflmufltur. Bü-
yüklü¤ü hücre ifllevine ve çeflidine göre de¤ifliklik gösterir. Örne¤in, sinir salg›
hücrelerinde büyük, kas epidermis hücrelerinde küçüktür. Hücre içinde genellik-
le çekirde¤e yak›n bulunur. Golgi ayg›t› hücrede trafik polisi gibi görev yapar, mo-
leküler trafi¤i yönlendirir. Endoplazmik retikulumun ürünleri golgide de¤iflime u¤-
rat›l›r, ifllenir, depolan›r ve hücre içinde gidecekleri yere gönderilir. Bu ulafl›m ve-
ziküller (keseler) ile sa¤lan›r. Golgi kompleksi iki tarafl›d›r. Bu uçlardaki hem
membran yap› bileflenleri hem de kal›nl›klar› birbirinden farkl›l›k gösterir. Bir uç
al›c› uç (cis bölgesi) ER ile iliflkilidir, di¤eri ise gönderici (trans bölgesi) bölge hüc-
renin di¤er k›s›mlar›na veziküllerin oluflumu ve gönderilmesinden sorumludur.
Enzim, hormon ve glikoproteinler burada paketlenir ve sal›n›r. Golgi kompleksin-
de proteinlere eklenecek gruplar eklenir.

ER den gelen protein ve lipitler gerekli yerlere ulaflt›r›l›r, birçok protein ve lipit-
lere ek yap›lar eklenerek de¤iflime u¤rat›l›r. Fosforlanmayan bu modifiye edilmifl
proteinler hücre zar› ile çevrelenip vezikül fleklinde paketlenip di¤er bölmelere ta-
fl›n›r veya hücre d›fl›na salg›lan›r, ayr›ca golgide primer lizozomlar yap›l›r, depola-
n›r. Örne¤in glikokaliks yap›s›nda bulunan glikoproteinlerde golgi de yap›l›r.
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Lizozomlar 
K›rm›z› kan hücreleri hariç bütün ökaryotik hücrelerde bulunur. Zarla çevrili yu-
varlak veya oval biçimli, yerleri, say›lar› ve büyüklükleri hücreden hücreye ve hüc-
renin farkl› evrelerinde de¤iflen bir organeldir. Esas görevi sindirmektir. Bu görevi
de içlerinde bulundurduklar› enzimlerle yaparlar. Belli bafll› lizozomal enzimler
asit fosfatazlar, asit ribonukleazlar, asit deoksiribonukleazlar, hyaluronidaz, lizo-
zimlerdir.  Lizozom zar› bu litik enzimlere dayan›kl›d›r. Lizozom zar› hücre zar›na
benzer ancak lipit oranlar› farkl›d›r. Lizozomun içi glukoprotein yap›l› matriks ile
doludur. Lizozomlar golgi kompleksinde oluflurlar. Fagositoz yapan kandaki akyu-
varlarda çok say›da bulunurlar.

Lizozomlar›n primer ve sekonder olmak üzere iki tipi vard›r. Golgi kompleksi
ile paketlenmifl ve kesecikler fleklinde ortaya ç›kan depo granüllerine primer li-
zozom, hücre taraf›ndan fagositozla al›nan bir vakuol içindeki maddelerin (hete-
rofagozom) primer lizozomlarla birleflmesinden oluflanlar ise sekonder lizo-
zomlard›r. Yani sekonder lizozomlar fagozomlar ile birleflen primer lizozomlard›r. 

Hücre içinde yafllanan pek çok organel de lizozomlarla birleflerek otofajik va-
kuolleri oluflturup sindirilirler. Lizozomlar hücre içi sindirimin yan› s›ra yaralar ve
iltihapl› bölgelerin iyileflmesinde de görev al›rlar. E¤er hücre ölürse ya da lizozom
zar› y›rt›l›rsa litik enzimler d›flar› s›zar hücrenin tüm protein yap›lar› parçalan›r. Bu
olaya otoliz denir.

Peroksizomlar
Tek zarla çevrili mikrobadi olarak da isimlendirilen, yuvarlak ya da oval flekilli
say›lar› hücre içinde farkl›l›k gösteren organellerdir. Peroksizomlarda, katalaz en-
zimi ve hidrojen peroksit bol miktarda bulunur. Hücre içerisinde oluflan zararl› ok-
sijeni kullanarak oksijen konsantrasyonunu ayarlar. Ayr›ca hücredeki hidrojen pe-
roksiti içerdi¤i katalaz enzimi ile y›k›ma u¤ratarak zarars›z hale getirir.

Peroksizomlarda bafll›ca 3 önemli enzim bulunur. Bunlar D-amino oksidaz,
ürat oksidaz ve katalazd›r. Peroksizomlar›n ER’ dan köken ald›¤› ileri sürülmekte-
dir. Esas görevi genelde toksik maddelerin detoksifikasyonudur. Serbest radikal-
lerin canl›daki zararl› etkilerinin giderilmesinde peroksizom enzimlerinin büyük
etkileri vard›r.

Mitokondri 
Mitokondriler membran proteinlerini kendi ribozomlar› ile veya sitosolde bulunan
serbest ribozomlar ile yapabilen kendine ait DNA molekülleri olan, memeli eritro-
sitleri hariç tüm ökaryotik hücrelerde bulunan bir organeldir. Hücrenin bulundu-
¤u fizyolojik duruma göre say›lar› da de¤iflmektedir. Kendileri büyüyüp, bölünebi-
lirler. Oval ya da elips biçimindedirler. D›fl membran ve iç membran olarak adlan-
d›r›lan iki membrandan oluflur. D›fl membran düz, iç membran ise içe do¤ru kat-
lanmalar gösteren ve krista ad› verilen uzant›lara sahiptir (fiekil-2.7). Mitokondri içi
proteinlerce zengin bir matriks k›sm› ile doludur. Solunum olay›n›n baz› aflamala-
r› matrikste olur. ATP üreten di¤er proteinler ise iç membranda yer al›rlar. ‹ç zar›n
üzerinde bir tak›m partiküller bulunur. Kristalar›n üzerinde bulunan bu partikülle-
re elementer partikül veya F1 partikülleri denir. Bu partiküller ATP sentetaz enzi-
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mini içerirler. ‹ç zarda bulunan enzimlere ETS (Elektron Tafl›ma Sistemi) de görev-
li enzimler, ATP üretimi ile ilgili enzimler, zardan mitokondriye girifl ç›k›fl› sa¤la-
yan enzimler örnek verilebilir. 

Mitokondriler ATP’ nin depolan›p, hücre içi solunumunda görevli olan enerji
dönüflümünün sa¤land›¤› bir organeldir. Bu nedenle trikarboksilik asit çevrimi
(TCA), solunum zinciri olay› ve oksidatif fosforilasyon olaylar› mitokondrilerde
gerçekleflir.

Hücre metabolizmas›nda ATP üretimi en önemli katabolik mekanizmad›r. Hüc-
re kendisine gerekli olan enerjiyi glikozdan sa¤lar. ‹nsanlar ve di¤er memeliler gli-
kozun d›fl›nda ya¤ ve proteinleri de parçalayarak enerji elde etmede kullanabilirler.

Glikozun oksijenli  veya oksijensiz ortamda parçalanmas›na ve bundan elde
edilen enerjinin ATP moleküllerinde depolanmas›na glikoliz olay› ad› verilir. Gli-
kozun oksijen yoklu¤unda parçalanmas› anaerobik glikolizdir (anaerobik solu-
num). Bu olay hücrenin sitoplazmas›nda gerçekleflir. Elde edilen enerji miktar› ise
58.000 kaloridir.

Glikoliz oksijenin varl›¤›nda gerçeklefliyorsa aerobik glikoliz (aerobik solu-
num) ad›n› al›r. Bu olayda glikoz, karbondioksit ve suya parçalanarak oksijensiz
glikolize göre çok fazla enerji elde edilir (686.000 kalori).

Gerek glikoz, gerekse glikojenden bafllayarak glikozun parçalanmas› yani hid-
rolizi olay›nda bir glikoz molekülü için (C6H12O6), iki molekül pirüvik asit (C3H4O3)
elde edilir. Bu reaksiyonlar zinciri dokuz basamakl›d›r ve her bir reaksiyon özgül
enzimlerle katalizlenir. ‹lk basamakta glikoz molekülüne bir fosfat eklenerek gli-
koz-6-fosfat bilefli¤i meydana gelir. Bu fosfat ATP molekülünden sa¤lan›p üç fos-
fatl› ATP molekülü, iki fosfatl› ADP molekülüne dönüflür. Bu reaksiyon hekzoki-
naz enziminin Mg+2 iyonlar›n›n yard›m› ile gerçekleflir.
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Oluflan glikoz-6-fosfat molekülünde, fosfoglikoizomeraz enzimi yard›m› ile bir
düzenleme (izomerizasyon) ile alt› karbonlu glikoz molekülü, befl karbonlu fruk-
toz-6-fosfat bilefli¤ine dönüfltürülür. Üçüncü basamakta fosfofruktokinaz enzimi,
bir molekül ATP daha kullanarak fosfat grubunu fruktoz-6-fosfat bilefli¤ine aktara-
rak fruktoz 1,6-difosfat› oluflturur. Bu bileflik yüksek enerjili 2 tane fosfat grubunu
tafl›maktad›r.

Buraya kadar iki molekül ATP harcanm›fl ancak bir enerji kazanc› olmam›flt›r. 
Fruktoz 1,6-difosfat bilefli¤i aldolaz enzimi ile üç karbonlu iki tane ayr› mono-

fosfata ayr›l›r. Bunlar gliseraldehit-3-fosfat ve dihidroksiaseton fosfatt›r. Bu iki fle-
ker birbirinin izomeridir ve birbirlerine izomeraz enzimi ile çevrilebilmektedirler.
Bu basamaktan sonraki reaksiyonlar iki koldan ilerler. 

‹ki molekül gliseraldehit-3-fosfat, gliseraldehit 3-fosfatdehidrogenaz enzimi ile
çok önemli bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotit (NAD) ile okside olur
ve koenzim indirgenerek iki molekül NADH meydana gelir. 

Oksidasyon olay› ile ç›kan enerji gliseraldehit-3-fosfatta tutulmufltur. Gliseralde-
hit-3-fosfat bilefli¤i, yüksek enerjili 1,3-difosfogliserata dönüflmüfltür. 1,3-difosfog-
liseratta fosfogliserokinaz enzimi ile 3-fosfogliserata dönüflürken aç›¤a ç›kan ener-
jiden 2 molekül ATP sentezlenir. 3-fosfogliserat, fosfogliseromutaz enzimi ile fos-
fat grubunun yerini de¤ifltirir ve 2-fosfogliserat oluflur. Bu molekül bir sonraki ba-
sama¤a haz›r hale gelir. 2 fosfogliserat enolaz denilen enzimle bir çift ba¤ olufltu-
rup ortaya fosfoenol pirüvat (PEP) bilefli¤i ç›kar. Bu arada bir molekül H2O’da aç›-
¤a ç›kar›l›r. Glikolizin son reaksiyonu fosfat grubunun PEP’ den ADP’ye aktar›l›p
ATP oluflumu ve pirüvat oluflumudur. Bu reaksiyonu da pirüvat kinaz enzimi ka-
talizler. Glikolitik yolun son ürünü pirüvat yani pirüvik asittir (fiekil 2.8).

Sonuç olarak iki tane pirüvik asit oluflmufl, kalan fosfat gruplar› ADP’ye verile-
rek toplam 4 molekül, ATP elde edilmifltir. Böylece glikolizde 2 ATP harcanm›fl, 4
ATP elde edilmifl, sonuçta net 2 ATP molekülü kazan›lm›flt›r. 

Hücre kendisine gerekenden daha az enerji al›rsa, glikolisiz laktat molekülü ile
sonlan›r. Anaerobik koflullarda glikolizisin son ürünü laktatt›r. Aerobik koflullarda
ise pirüvik asittir. Mayalar ve di¤er mikroorganizmalar pirüvat› dekarboksilasyon-
la (karbondioksid ç›k›fl›) asetaldehite ve asetaldehiti de etanole indirgerler. Bu ola-
ya alkolik fermantasyon ad› verilir, bu olay›n son ürünleri karbondioksit ve eta-
noldür (etil alkol).

Fermantasyon olay›n›n son ürünleri tüm canl›larda ayn› m›d›r?

Oksijensiz solunumda enerji elde etme olay› burada sonlan›rken, aerobik solu-
numda reaksiyonlar›n bundan sonraki evreleri mitokondri içerisinde gerçekleflir.
Bundan sonraki evreler Krebs döngüsü ya da üç karboksil molekülü olmas›ndan
dolay› trikarboksilik asit döngüsü (TCA) ya da döngüde ilk ortaya ç›kan madde
nedeniyle sitrik asit devri olarak adland›r›l›r.

Glikoliz sonucu ortaya ç›kan pirüvik asitten önce bir molekül CO2 molekülü ç›-
kar›l›r (dekarboksilasyon). Bu s›rada NAD taraf›ndan da iki elektron al›n›r ve böy-
lece asetil CoA oluflur. Pirüvik asitin asetil CoA’ya oksidasyonu çok basamakl›d›r
ve pirüvat dehidrogenaz kompleksi denen bir enzim kompleksi ile gerçekleflir (fie-
kil 2.9). Glikozun d›fl›nda vücutta kullan›lan ya¤ asitleri de okside olup asetil Co-
A’y›, aminoasitler de asetil Co-A’ya dönüflürler. Asetil Co-A mitokondrilere geçer.
Burada Krebs devri ad› verilen bir seri reaksiyon dizisi gerçekleflir. Bu reaksiyon
larda temel olaylar CO2 ç›kmas› (dekarboksilasyon) ve hidrojen kopar›lmas› (de-
hidrogenasyon) fleklindedir. Bilefliklerden kopar›lan hidrojenler (elektronlar), ETS
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(elektron tafl›ma sistemi)’ye geçerek oksijene kadar tafl›n›rlar (fiekil 2.10).
ETS sistemi bir seri enzimden oluflur. Bu enzimler iç ve d›fl bölmeyi ay›racak fle-

kilde mitokondrinin iç zarlar›nda yerleflmifltir. Bunlar indirgenmifl NAD ve FAD’dan
enerji sa¤laman›n yan›nda, H+ iyonlar›n› iç bölmeden d›fl bölmeye pompalarlar. Bu
reaksiyonlar sonucu d›fl bölme H+ iyonlar› taraf›ndan doldurulup (+) olarak yüklenir-
ken, H+ kaybetmifl iç zar (-) olarak yüklenmifltir. Böylece mitokondri zar›nda ADP’
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den ATP yap›m›nda kullan›lan bir pil oluflur. Oluflan bu pilde d›fl bölmedeki H+ iyon-
lar›n›n ço¤u F1 kompleksi arac›l›¤› ile iç bölmeye geri dönerken, ortaya ç›kan ener-
jiden ADP+P           ATP reaksiyonu ile 32 ATP sentezlenir. Glikoliz ve krebsteki di-
¤er reaksiyonlarla birlikte buraya kadar toplam 38 ATP sentezlenirken, glikolizde 2
ATP harcanm›fl oldu¤undan, sonuçta oksijenli solunumda (oksidatif fosforilasyon)
bir glikoz molekülünün y›k›m›yla net 36 ATP elde edilmifl olmaktad›r.

ETS’de son enzim olan a3’e gelen elektronlar önce H protonlar› ile birleflir, olu-
flan hidrojenin de daha sonra da solunumda al›nan O2’le birleflmesiyle H2O mey-
dana gelmektedir (fiekil 2.11).
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Çekirdek (Nukleus)
Farkl›laflm›fl k›rm›z› kan hücreleri d›fl›nda tüm ökaryotik hücrelerde bulunan ve ka-
l›tsal maddeyi içeren, ço¤alma olay›n›n merkezidir. Genelde hücreler tek çekirdek-
lidirler.

Çekirdek bir çekirdek zar› ile (karyoteka=karyolemma) ile sitoplazmadan ayr›l-
m›flt›r. Yuvarlak ve kübik çok köfleli olan hücrelerin çekirdekleri de yuvarlakt›r.
Düzgün bir flekli olmayan çekirdekler de vard›r (örne¤in lökositlerde ve spermler-
deki gibi). Baz› lökositlerin ve tek hücrelilerin çekirdekleri at nal›, loblu veya bon-
cuk gibi olabilir. Çekirdek zar› da iki katl›d›r ve yer yer çekirdek içinden sitoplaz-
maya geçifli sa¤layabilecek por denen aç›kl›klar› tafl›r. ‹ki membran aras›ndaki bofl-
lu¤a perinükleer aral›k denir.
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Çekirdek iç ve d›fl çekirdek zarlar› ile çekirde¤i çevreler. D›fl çekirdek zar› en-
doplazmik retikulum ile devam eder ve bu flekilde endoplazmik retikuluma ba¤-
lanm›flt›r. Çekirdek zar› da seçici geçirgendir. Polar olmayan küçük moleküller ge-
çer di¤er moleküller geçemez. Ancak bu geçemeyen moleküller nükleoporin de-
nen por kompleksleri arac›l›¤› ile sitoplazmadan çekirde¤in içine veya çekirde¤in
içinden sitoplazmaya tafl›n›rlar. Seçici olarak çekirdekte gerekli olan proteinler,
DNA ve RNA polimerazlar gibi moleküller sitosolden çekirde¤e, tRNA ve mRNA
molekülleri de çekirdekte sentezlendikten sonra sitosole tafl›nmaktad›r.

Çekirde¤in içi çekirdek plazmas› (nükleoplazma veya karyoplazma) ile dolu-
dur. Çekirdek s›v›s› içerisinde daha koyu bir alan gözlenir. Bu alan bir ya da bir-
kaç tane olabilen çekirdekçik=nukleolusdur. Çekirdekçik ribozomlar›n ifllendi¤i
ribozom, DNA, RNA ve çeflitli proteinlerin bulundu¤u yerdir. Ribozomlara ait ribo-
nükleik asitlerin, rRNA’ lar›n yap›m yeridir. Çekirdekçik etraf›nda zar bulunmaz.
Çekirdekçiklerin oluflumlar›nda nukleolus organizatör denen bölgelere sahip nük-
leolar kromozomlar›n etkisi vard›r.

Kromozomlar 
Çekirde¤in as›l özelli¤ini veren yap›lar kromatin ipliklerinden oluflmufl kromozom-
lard›r. Hücrenin bölünmesi s›ras›nda interfaz safhas›nda kromatin iplikleri daha
yo¤un gözükürler bu bölgelere heterokromatin yumaklar›, daha az yo¤un kro-
mozom bölgelerine ise ökromatin ad› verilir. Kromozomlar da gen dedi¤imiz ve
saç rengimiz gibi görünüflümüzdeki karakterlerimizi belirleyen k›s›mlar› içerirler.

Kromozomlar, kromatinlerden yap›lm›fllard›r. Kromatinler hücrenin bölünmesi
s›ras›nda yo¤unlafl›p, kromozomlar fleklinde mikroskop ile görülebilirler. Kromo-
zomlardaki önemli yap›lardan birisi de sentromer yani kinetekorlard›r . Kromo-
zomlar histon proteinler ile bireflerek kromatid ad› verilen iki DNA ipli¤inden olu-
flurlar. Bir kromozom bir çift kardefl kromatidden oluflur. Kromozomlar, kromatin-
lerin yo¤unlaflm›fl biçimleri olup, her iki kromatinin birleflti¤i noktaya sentromer
ad› verilmektedir. Kromatinler DNA ve histon proteinlerden yap›l› nükleozom de-
nen tekrarlayan birimlerden yap›lm›fllard›r (fiekil 2.12). Pek çok özelli¤imiz genler
taraf›ndan belirlenmekte ve bu genlerde kromozomlarda yer almaktad›rlar. Kro-
mozomlar en iyi hücre bölünmesinin metafaz safhas›nda görülebilir.
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fiekil 2.12

Kromatidler

‹kincil bo¤um

Satellit

‹kincil bo¤um

Matriks

Sentromer

Kromozom Yap›s›

Nukleoplazma
(Karyoplazma): Çekirdek
plazmas›d›r.

Chroma: Renk, soma: vücut
anlam›na gelmektedir.



Kromozomlar sentromerin yerine göre çeflitli isimler al›r. Sentromer hücre bö-
lünürken oluflan i¤ iplikçiklerine ba¤lan›p kromozomlar› kutuplara do¤ru çeker.
Sentromerin kromozomda bulundu¤u yere ba¤l› olarak kromozomlar›n bir parça-
lar› uzun bir parçalar› k›sa kalabilir. Bu parçalar kromozomlar›n k›sa kolu ve uzun
kolu olarak adland›r›l›r. Sentromer kromozomun bir ucunda ise, telosentrik kro-
mozomlar, daha içte olursa akrosentrik kromozomlar, ortada olursa metasentrik
kromozomlar, aralarda olursa submetasentrik kromozomlar meydana gelir.

Ökaryotik hücreler telomer ad› verilen kromozomlar›n her iki ucunda yer alan
özel bölgeler içerirler. Kromozomlar›n kendilerini efllemesinde telomerlerin rolleri
vard›r. Kromozomlar›n üzerlerinde bir ya da birden çok bo¤um olabilir. Her can-
l›n›n kromozom say›s›, flekli ve büyüklü¤ü türüne özgü ve sabittir. Anneden ve ba-
badan gelen kromozomlar zigotta çiftler oluflturup homolog kromozomlar› meyda-
na getirirler. Difli ve erkekten gelen n say›daki kromozomlar zigotta 2n say›da olur-
lar. ‹nsan hücrelerinde 23 çift yani 46 (2n) kromozom bulunur.

412.  Ünite  -  Hücre  Yap›s ›
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Hücre canl›n›n yap›sal ve ifllevsel en küçük biri-
midir. Hayatsal ifllevlerin devaml›l›¤› sadece hüc-
re içerisinde gerçekleflmektedir. Hücreler çekir-
deklerinin belirlenip belirlenmemesi ve çift zarla
çevrili organellerinin bulunup bulunmamas›na
göre prokaryotik ve ökaryotik hücreler olmak
üzere temel olarak iki tiptir. Çok hücreli organiz-
malarda organizmay› oluflturan hücreler belli fiz-
yolojik ifllevleri yapmak üzere uzmanlaflarak do-
kular› olufltururlar.. 
Hücre membran› hücrenin s›n›rlar›n› belirleyen,
içi ile d›fl ortam› birbirinden ay›ran seçici geçir-
gen bir yap›d›r. Hücreye girifl, ç›k›fl hücre mem-
bran›n›n kontrolü alt›ndad›r. Çeflitli mekanizma-
larla membran iletimi sa¤lanmaktad›r.
Hücre içerisinde yer alan mitokondri, endoplaz-
mik retikulum, golgi ayg›t›, ribozom gibi orga-
nellerin özel görevleri vard›r. Bunlardan mito-
kondriler glikozdan enerji elde edilmesi yani so-
lunum olay›nda görev yaparlar. Ribozomlar ise
protein sentez yerleridirler.
Hücre çekirde¤i hücrenin yönetim merkezidir ve
kal›tsal özellikleri veren genleri tafl›yan kromo-
zomlar burada bulunurlar.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi litik enzimler içeren bir or-
ganeldir?

a. Mitokondri
b. Endoplazmik retikulum
c. Lizozom
d. Ribozom
e. Golgi kompleksi

2. Hücrenin yafllanan organeli ile lizozomlar›n birlefli-
mi olan yap› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Otofajik vakuoller
b. Ribozom
c. Mezozom
d. Sitozol
e. Endoplazmik Retikulum

3. Enerji kullan›larak yap›lan tafl›nma olay› afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Ozmoz
b. Difüzyon
c. Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyon
d. Endositoz
e. Aktif tafl›nma 

4. Su moleküllerinin geçirgen bir zardan yüksek su
konsantrasyonundan düflük su konsantrasyonuna geçi-
fline ne ad verilir?

a. Difüzyon
b. Ozmoz
c. Aktif tafl›ma
d. Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyon
e. Fagositoz

5. Katalaz enzimi afla¤›daki moleküllerden hangisini
su ve oksijen moleküllerine ay›r›r?

a. Sülfürik asit
b. Piruvik asit
c. Fosforik asit
d. Hidrojen peroksit
e. Etil alkol

6. Proteinler afla¤›daki organellerin hangisinde sentez-
lenir?

a. Endoplazmik retikulum
b. Ribozomlar
c. Golgi kompleksi
d. Peroksizomlar
e. Sentrioller

7. Afla¤›dakilerden hangisi büyük moleküllerin hücre-
ye girifline verilen genel bir isimdir?

a. Endositoz
b. Ozmoz
c. Aktif tafl›ma
d. Endozom
e. Difüzyon

8. Glikozun oksijen yoklu¤unda parçalanmas› olay›na
ne ad verilir?

a. Aerobik glikoliz
b. Anaerobik glikoliz
c. Glikoneogenezis
d. Glikojenoliz
e. Heksoz monofosfat yolu

9. Prokaryot hücrelerde, ökaryotlardaki mitokondriye
karfl›l›k gelen oluflum afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Peroksizom
b. Fagozom
c. Endozom
d. Mesozom
e. Ribozom

10. DNA’daki bilginin mRNA’ya, mRNA’dan da proteine
tercümesine ne ad verilir?

a. Transkripsiyon
b. Translasyon
c. Santral dogma
d. Replikasyon
e. Transformasyon

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise organeller konusunu göz-
den geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise organeller konusunu göz-
den geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise hücre membran›ndan geçifl
konusunu gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise hücre membran›ndan geçifl
konusunu gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise peroksizom konusunu göz-
den geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ribozomlar konusunu göz-
den geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise hücre membran›ndan geçifl
konusunu gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise mitokondri konusunu göz-
den geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise prokaryotik hücreler konu-
sunu gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ribozomlar konusunu göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Ayn› büyüklüktedir, ancak fil böbrek ve karaci¤erinde
fareninkine göre daha çok say›da hücre bulunur.

S›ra Sizde 2

Aktif tafl›nma

S›ra Sizde 3

E¤er bir hücreyi kendisinden daha yo¤un olan bir orta-
ma koyarsak hücreden d›flar›ya su ç›k›fl› oldu¤u için
hücre büzüflür. Çünkü bu çözeltide çözünmüfl madde
konsantrasyonu yüksek, su konsantrasyonu ise azd›r.
Bu durumda hücrenin su konsantrasyonu daha yüksek
oldu¤undan hücreden d›flar›ya su verilir, hücre su kay-
beder ve büzüflme olur. 
E¤er hücreyi kendinden daha az yo¤un ortama koyar-
sak, hücre flifler ve patlar, çünkü d›flar›da çözünmüfl
madde miktar› az, su konsantrasyonu yüksektir. Hücre
içerisine d›flar›dan su alacakt›r.

S›ra Sizde 4

Hay›r. Birçok aminoasit için 2-6 aras› say›da kodon bu-
lunur. Örne¤in protein sentezi Metionin ile bafllar, bu-
nu flifreleyen kodon AUG (Adenin, urasil, guanin) dir.
Yani bu kodon protein sentezi için bafllama anlam›na
gelmektedir.

S›ra Sizde 5

Hay›r, bu son ürünlerden karbondioksit d›fl›ndaki ürün-
ler canl› türüne göre de¤iflir. Örne¤in insanda etil alkol
yerine laktik asit, sirke yapan bakterilerde asetik asit,
sütü yo¤urt yapan bakterilerde yo¤urttur.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Canl›lar›n s›n›fland›rman›n önemini aç›klayabilecek,
Taksonomik hiyerarflideki basamaklar› ifade edebilecek,
Günümüzdeki s›n›fland›rmaya göre oluflturulan Domain sistemini tan›mla-
yabilecek,
Canl› gruplar›n›n s›n›fland›r›lmas›nda temel al›nan özellikleri tan›mlayabilecek,
Çevrenizde gördü¤ünüz veya varl›¤›ndan etkilendi¤iniz canl›lar›n güncel s›-
n›fland›rma sistemindeki yerini filum seviyesinde de¤erlendirebileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• S›n›fland›rma
• ‹kili ‹simlendirme
• Populasyon
• Tür
• Kategori

• Takson
• Taksonomik karakter
• Archaea
• Bacteria
• Eucaria

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
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N
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Genel Biyoloji Canl›lar›n
S›n›fland›r›lmas›

• CANLILARI NEDEN SINIFLANDIRIR
VE ‹S‹MLEND‹R‹R‹Z?

• SINIFLANDIRMA B‹L‹M‹N‹N
GEL‹fi‹M‹

• DOMAIN ARCHAEA
• DOMAIN BACTERIA (BAKTER‹LER)
• DOMAIN EUCARIA
• PROT‹STLER
• REGNUM PLANTAE (B‹TK‹LER

ALEM‹)
• REGNUM FUNGI (FUNGUSLAR)
• REGNUM: ANIMALIA, METAZOA

(HAYVANLAR ALEM‹)
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CANLILARI NEDEN SINIFLANDIRIR VE
‹S‹MLEND‹R‹R‹Z?
‹nsan di¤er bütün canl› varl›klar gibi, çevresindeki canl› ve cans›z varl›klarla sürek-
li iliflki içindedir. Bu iliflkiler çeflitli flekillerde hayat›n› etkiler. ‹lk ça¤larda beslen-
me, bar›nma gibi temel ihtiyaçlar›n giderilmesin yan›nda, sa¤l›k, ekonomi, daha
rahat bir hayat sürme iste¤i gibi nedenlerle insan›n çevresiyle iliflkisi farkl› boyut-
lar kazanm›flt›r. ‹nsan nüfusunun artmas› ve uygarl›¤›n ilerlemesiyle insan-çevre et-
kileflimi son derece karmafl›k bir hal alm›flt›r. 

Bütün bu aflamalarda insanlar, çevrelerini canl› cans›z her türlü ögesiyle tan›-
maya çal›flm›fllard›r. Örne¤in; beslenme ihtiyac› karfl›lanmaya baflland›¤›nda zehir-
li-zehirsiz yiyecek kaynaklar›n› ay›rmas› gerekmifltir. Bu aflamayla birlikte lezzetli-
lezzetsiz yiyecekler seçilmifl, daha be¤enilenlere kolayca ulaflma hatta onlar› yak›n
çevrelerinde üretme faaliyetlerine giriflilmifltir. Bar›nma ve olumsuz çevre koflulla-
r›ndan korunma ihtiyac› için de çevredeki canl› ve cans›z varl›klar›n tan›nmas› ve
çeflitli ifllemlerden geçirilmesine yönelik yöntemler gelifltirilmifltir. Hastal›klar›n te-
davisinde canl› materyalin kullan›m› da eski ça¤lardan bu yana yayg›n bir yöntem-
dir. Do¤adaki canl›lar›n yararl›-zararl›, lezzetli-lezzetsiz gibi ayr›lmas› bilimsel ol-
mamakla birlikte asl›nda bir çeflit s›n›fland›rma ifllemidir. Canl›lar aras›ndaki iliflki-
ler kuflkusuz sadece insan ve di¤er canl›lar aras›ndakilerden ibaret de¤ildir. Her
canl›n›n do¤ada belli bir ifllevi vard›r ve yoklu¤u durumunda pek çok sorun orta-
ya ç›kar.

Do¤ada bulunan bir canl›dan yararlanmak ve bu al›flkanl›¤› nesilden nesile ak-
tarmak ya da herhangi bir canl›n›n do¤adaki ifllevlerini anlamak üzere onunla ça-
l›flabilmek için öncelikle isimlendirilmesi gerekir. Bu nedenle de insanlar çevrele-
rindeki canl›lar› isimlendirmeye bafllam›fllard›r. Ulafl›m›n kolaylaflmas›na ba¤l›
olarak yak›n çevreden uzaklafl›ld›kça çeflitlili¤in ola¤anüstü boyutlar› anlafl›lmaya
bafllanm›fl ve s›n›fland›rma ve isimlendirme için çeflitli yöntemler gelifltirilmeye
çal›fl›lm›flt›r.

Günümüzde pek çok farkl› tahmin olmakla birlikte Dünyadaki yaklafl›k 2 500 000
civar›nda canl› türü oldu¤u düflünülmektedir. Gerek insanlar aras› iletiflim gerekse bi-
limsel araflt›rmalar için canl›lar›n do¤ru s›n›fland›r›lmas› ve isimlendirilmesi önem tafl›r.
Bir ülkenin canl› envanterinin ç›kar›lmas› da bu bilim dal› ile çal›flanlar›n görevlerinden
biridir.

Canl›lar›n S›n›fland›r›lmas›



SINIFLANDIRMA B‹L‹M‹N‹ GEL‹fi‹M‹
Taksonomi biliminin amac›, herhangi bir organizmaya ya da organizma gruplar›na
ait yap›lm›fl gözlemler sonucunda ortaya konmufl olan bilgileri toplayacak ulusla-
raras›, kullan›fll› ve pratik bir sistem oluflturmakt›r. S›n›fland›rma biliminin temel il-
gi alan›, taksonomidir. Bitkilerin s›n›fland›r›lmas› üzerinde çal›flan bilim dal› siste-
matik botanik, hayvanlar›n s›n›fland›r›lmas› üzerinde çal›flan bilim dal› ise sistema-
tik zooloji ad›n› al›r. Bu alanda çal›flan bilim insanlar› ortak bir atadan gelen ben-
zerlik ve farkl›l›klar› ele alarak canl›lar› taksonomik kurallar çerçevesinde do¤ru bi-
çimde s›n›fland›rmaya çal›fl›rlar.

Canl›lar›n çevrelerinde geliflen olaylardan etkilenme dereceleri büyük farkl›l›k-
lar gösterdi¤i için onlar›n kesin kurallara ba¤l› olarak s›n›fland›r›lmas›nda büyük
sorunlar yaflan›r. Sistematik bilim dal› bu sorunlar› çözümleyebilmek için pek çok
bilim dal› ile iflbirli¤i içindedir. Bunlar›n bafl›nda anatomi, morfoloji, genetik, ke-
motaksonomi, moleküler biyoloji gelir. Geçmiflte dünyada canl›lar›n yaflant›s›n› et-
kilemifl olan her türlü de¤iflikli¤in anlafl›lmas› da do¤ru s›n›fland›rma için önem ta-
fl›r, bu aflamada ise paleontolojiye ihtiyaç duyulur. Bu çabalar›n hepsi do¤ru bir s›-
n›fland›rma sistemi elde etmek içindir. Geçmiflten günümüze bu konu pek çok
araflt›r›c›n›n ilgisini çekmifl ve çeflitli sistemler oluflturulmufltur. 

‹lk çal›flmalar Eski Yunan Bilginlerinden Aristo (M.Ö. 384-322), taraf›ndan bir-
kaç yüz hayvan ve bitki çeflidi oldu¤unu düflünerek bafllat›lm›flt›r. Ancak araflt›r›c›,
çeflitlili¤in umdu¤undan daha fazla oldu¤unu fark etmifltir. Aristo ve ö¤rencilerinin
s›n›fland›rmas›nda otlar, çal›lar, a¤açlar, karada veya denizde yaflayan hayvanlar
gibi gruplar bulunmaktayd›. Bu araflt›r›c›yla bafllayan dönemde oluflturulan sistem-
ler, canl›lar görünüfl ve insana sa¤lad›¤› yarar aç›s›ndan s›n›fland›r›ld›¤› için yapay
sistemler olarak adland›r›l›r. Çeflitlilikle ilgili bilgiler artt›kça sadece görünüfle
ba¤l› özelliklerin s›n›fland›rmadaki yetersizli¤i kabul edilerek pek çok yeni takso-
nomik karakterin de eklenmesiyle daha modern ve do¤ru s›n›fland›rma sistemleri
gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

‹sveçli do¤a bilimcisi CARL VON L‹NNEAUS (L‹NNE) (1707-1778) bilimsel an-
lamda taksonomi biliminin öncüsü olarak kabul edilir. Linne, canl› türlerini cins-
lerde, cinsleri familyalarda, familyalar› tak›mlarda ve tak›mlar› s›n›flarda toplayarak
bugün kulland›¤›m›z kategorileri oluflturan hiyerarflik bir düzen gelifltirmifltir. 

Linne, hayvanlar›n baz› d›fl görünüfllerini göz önünde tutarak s›n›fland›rm›flt›r.
Bu flekildeki s›n›fland›rma yaln›z analog (görevdefl) organlara göre yap›l›r ve can-
l›lar›n gerçek akrabal›k dereceleri konusunda bilgi vermez. Bitkileri ise efley or-
ganlar›n› ele alarak s›n›fland›rm›fl ancak az say›da karakter ele ald›¤› için bugünkü
bilgilerimize göre yanl›fl olan gruplar ortaya ç›km›flt›r. 

Linne’nin s›n›fland›rma bilimine en büyük katk›lar›ndan biri de ikili isimlen-
dirme (Binominal Nomenklatür) yi ilk kez kullanm›fl olmas›d›r. ‹kili isimlendir-
me prensibine göre her türün bir cins bir de tür ad› olmak üzere iki isimden olu-
flan bir ad› vard›r. Bu kural günümüzde halen kullan›lmaktad›r.

Yapay sistemlerin ard›ndan daha çok taksonomik karakter kullan›m›n› deneyen
çal›flmalar yap›lm›flt›r. Do¤al sistemler olarak adland›r›lan bu dönem 1880 y›l›na
kadar sürmüfl ve türlerin de¤iflmezli¤ini esas alan s›n›fland›rma sistemleri olufltu-
rulmufltur. 1880’den günümüze kadar olan dönem ise filogenetik iliflkileri göz önü-
ne alan sistemler oluflturmay› amaçlar.

Bütün bu bilgi birikiminin ›fl›¤›nda; bafllang›çta insanlar-bitkiler-hayvanlar flek-
linde yap›lan s›n›fland›rma art›k çok daha ileri bilimsel yöntemlerin de kat›lmas›y-
la disiplinleraras› bir bilim dal›na dönüflmüfltür.
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Taksonomi Yunancada taxis
= s›ralama ve nomos =
yasa, kelimelerinin
birleflmesiyle meydana
gelmifl, “organizmalar›n
s›n›fland›r›lmas›n›n teori ve
uygulamas›” fleklinde
tan›mlanabilir.

Taksonomik Karakter:
Canl›larda gözlenebilen
tutarl›, güvenilir, çevre
koflullar›na göre de¤iflmeyen
ay›rt edici özelliklerdir.
Yapra¤›n flekli veya
hayvanlardan böce¤in
antenli ya da antensiz oluflu
gibi.

Kategori: Canl›lar›
s›n›fland›r›rken
kulland›¤›m›z her bir
basamak.

Takson: Belli bir kategoride
yer alan canl› grubu.



Taksonomik Kategoriler
Günümüzde s›n›fland›rma bilimi evrimsel prensipler üzerine kurulmufltur. Bu sis-
temde taksonlar, hiyerarflik bir düzen içinde s›ralan›r. Türün alt›nda alt tür ve ›rk
gibi daha küçük birimler yer almakla birlikte, hiyerarflik s›ralamada temel katego-
ri tür olarak kabul edilir.

Bir çok araflt›r›c› aras›nda, de¤erlendirme yöntemleri ve özelliklerin seçimi ko-
nusunda fikir ayr›l›klar› olmakla birlikte, ana ilkeler çerçevesinde bir türün tan›m›;
yap›sal ve ifllevsel özellikleri bak›m›ndan birbirine benzeyen, ayn› d›fl ve iç çevresel
koflullara benzer flekilde tepki gösteren, do¤al koflullarda serbest olarak birbirleriy-
le çiftleflip, verimli yavrular meydana getirebilen bireyler toplulu¤u fleklinde yap›-
labilir. Günümüze kadar iki farkl› tür tan›m› yap›lm›flt›r:

Tipe ba¤l› tür (Morfospecies)’de esas olan tip formudur ve bu tipin özellik-
lerini gösteren bireyler ayn› türdendir. Bu kavrama göre türü oluflturan bireyler bir
foto¤raf›n kopyas› gibi morfolojik bak›mdan birbirinin benzeridir ve zaman içinde
de¤iflikli¤e u¤ramazlar. 

Günümüzde kabul gören Biyolojik tür kavram›, aralar›nda gen al›flverifli
olan ya da bu potansiyele sahip do¤al populasyon gruplar›n›n oluflturdu¤u
birli¤i ifade eder. Böyle bir populasyon di¤er türlerin populasyonlardan üreme
bak›m›ndan izole olmufltur ve onlarla gen al›flverifli yapamaz. Bu tan›mda kriter
olarak iki bireyin çiftleflip üreyebilme faktörü esas al›nm›flt›r.

Sibling tür ad›n› verdi¤imiz ve morfolojik olarak birbirlerine çok benzeyen, an-
cak aralar›nda üreme izolasyonu olan türler aras›ndaki ay›r›mda ise morfolojik tür
kavram› uygulanamaz. Bu gibi türleri pratikte ya üreme deneyleri ile ya da di¤er
biyolojik özelliklerine bakarak ay›rt etmek gerekir. 

Bunlar›n yan›nda; efleysel dimorfizm, polimorfizm ve yafl farkl›l›klar› nedeniyle
ayn› türe ait bireyler aras›nda morfolojik farkl›l›klar bulunabilir. Bu nedenle mor-
folojik olarak fark olsa bile ayn› üreme birli¤i içerisinde yer alan bu bireyler ayn›
türü olufltururlar. Bunlar›n tür ay›r›m›nda sadece morfolojik özelliklerinden yarar-
lanmak yanl›fl sonuçlar do¤urur.

Ayn› gen havuzuna sahip olan bir türe ait bireyler, bulunduklar› çevrede bir
ekolojik birlik (populasyon) olufltururlar. Böylece her bir tür birçok lokal (bölge-
sel) populasyondan oluflur. Bu bölgesel populasyonlardan baz›lar› birbirlerinden
gözle görülebilecek ölçüde farkl›d›r. ‹flte böyle bireylerin oluflturdu¤u tür alt› grup-
lara da alttür (subspecies) denir. Alttür oluflturulurken, o populasyonun orijinal ti-
pe ait yöredeki populasyondan yeterli derecede farkl› olmas›na dikkat edilir.

Tür ve alttür kategorilerini yukar›daki flekilde tan›mlad›ktan sonra organizmala-
r›n s›n›fland›r›lmas›nda kulland›¤›m›z ve Linne’den bu yana kulland›¤›m›z hiyerar-
flik sisteme göre canl›lar için kullan›lan kategoriler afla¤›dad›r:

Taksonomik Kategoriler
• Regnum (Alem)
• Phylum (fiube) veya Divisio (Bölüm)
• Classis (S›n›f)
• Ordo (Tak›m)
• Familia (Aile)
• Genus (Cins)
• Species (Tür)
Bu ana kategorilerin yan›nda ara kategoriler de vard›r. Bunlardan super öneki

alanlar üst-, sub eki alanlar alt- olarak adland›r›l›r. Örne¤in Superordo kategorisi
Ordo kategorisinin üzerinde; Subclassis, Classis kategorisinin alt›nda; Tribus, Fami-
lia ve Genus aras›nda yer al›r.
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Populasyon, belli bir yerde
belli bir zamanda bulunan,
birbirleriyle çiftleflip
üreyebilen ayn› türe ait
bireyler toplulu¤udur.



Cins kategorisinin üzerinde bulunan kategorilerdeki taksonlar›n isimlendirilme-
sinde standart ekler kullan›l›r. Bu ekler, canl› gruplar›na göre de¤iflir.

Canl›lar›n ‹simlendirilmesi
Canl›lardan yararlanmak ve onlar› incelemek için öncelikle isimlendirilmeleri ge-
rekir. Dünyan›n farkl› bölümlerinde insanlar›n konufltu¤u dillerdeki farkl›l›klar›n
ötesinde ayn› dili konuflan insanlar aras›nda bile canl› isimleri yöresel fakl›l›klar
gösterebilir. Bazen ayn› canl› farkl› isimlerle an›l›rken bazen de fakl› canl›lara ayn›
isim verilebilir. Örne¤in gündöndü, günebakan, ayçiçe¤i, çi¤dem Türkiye’de ayn›
bitki için kullan›lan isimlerdir.

Ülkemizde ayn› canl›ya verilen farkl› yöresel isimleri hat›rlay›n›z.

‹flte bu nedenle, bilimsel araflt›rmalarda iletiflim sorunlar›n› çözmek için ortak
bir dil kullan›lmas›na gerek duyulmufltur. Bunun için canl›lar›n s›n›fland›r›lmas›n-
da günümüzde art›k kullan›lmayan iki dil, Latince ve Eski Yunanca’dan yararlan›-
l›r. Bu dillerden, çeflitli kurallar çerçevesinde tür adlar›n›n oluflturulmas› en güve-
nilir yöntem olarak benimsenmifltir. Bir canl› türünün ad›n›n do¤ru olarak belirlen-
mesi, ondan yararlanma aflamas›nda oluflacak pek çok sorunu çözümler. Örne¤i
bilimsel yöntemler kullan›lmaks›z›n isimlendirilerek canl›lardan elde edilen ilaçlar
istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Yanl›fl isimlendirilmifl bir bitkiden elde edilen zay›flama ilac›n›n kullan›m›n›n yaratt›¤› so-
runlar› “Bitki Biyolojisi” kitab›n›n “Bitkilerin ‹simlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas›” bölü-
münden okuyabilirsiniz (Palme Yay›nlar›, 2008, sayfa 31).

Daha önceki bölümde tür adlar›n›n iki kelimeden olufltu¤unu belirtmifltik.
Bunlardan birincisi, yani cins ad›; Eski Yunanca canl› adlar›, bir kifli ad›, yer ad›
ya da o canl›n›n yararl› bir özelli¤ine dayan›larak verilebilir. Örne¤in Rosa, çok
eskiden verilmifl, Victoria ise kraliçe Victoria’n›n ad›na ithafen oluflturulmufl birer
cins ad›d›r.

Tür isimleri ise epitet olarak adland›r›l›r. Tür isimleri de o bitkinin bir özelli¤i-
ni yans›tabilir, kifli veya yer ad› da olabilir. Örne¤in Pinus nigra ülkemizde kara-
çam olarak bilinen çam türüdür. Bu isimde Pinus cins ismini, nigra siyah anlam›n-
daki tür epitetini ifade eder. Tür epitetleri, cins ismi ile birlikte olduklar› zaman
anlam kazan›rlar. Tek bafl›na Pinus bütün çam türlerini kapsayan bir cins ad› nite-
li¤indedir. Ancak tek bafl›na nigra siyah anlam›na gelir ve karaçam› ifade etmez.
Bu nedenle de tür epitetleri farkl› cinslere ait türleri ifade etmek için kullan›labilir.
Afla¤›daki örnekleri inceleyelim:

Pinus nigra Karaçam
Morus nigra Karadut
Bonelia viridis Deniz solucan›
Lacerta viridis Yeflil kertenkele

Bu örneklerdeki türler birbirleriyle yak›n akrabal›k iliflkileri olmayan cinslere ait-
tir. Pinus nigra yapraklar›n›n daha koyu olmas› nedeniyle bu adla an›l›rken Morus
nigra ve Piper nigrum meyvelerinin siyah oluflu nedeniyle “nigra” epitetini tafl›r.
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Nigra, siyah; viridis, yeflil
anlam›ndad›r.



Cinsten daha yukar›daki kategoriler alemler aras›nda baz› farkl›l›klar gösteren
sonekler kullan›larak isimlendirilir. Örne¤in; familyalar›n ad›, o familyay› en iyi
temsil etti¤i düflünülen türün ad›na bitkilerde -aceae, hayvanlarda -idae son eki ge-
tirilerek oluflturulur.

Günümüzde S›n›fland›rma
Günümüzde s›n›fland›rma bilimi, pek çok modern yöntemin de kullan›lmas›yla
birlikte akrabal›k iliflkilerini göz önüne alan sistemler oluflturma çabas› içindedir.
Yirminci yüzy›la kadar canl›lar›n bitkiler, ve hayvanlar olarak s›n›fland›r›lmas› yay-
g›n bir gelenekti. Ancak 1960’l› y›llarda canl›lar hakk›ndaki bilgi birikimi artt›kça
funguslar, bakteriler ve protistlerin bu sisteme yerlefltirilemedi¤i fark edildi. 1967’li
y›l›nda Whittaker, canl›lar›n befl Alemli bir sistemde s›n›fland›rmay› önerdi. Bu sis-
temde en altta Monera ad› verilen ve prokaryotlar›n yer ald›¤› bir alem yerlefltiril-
mifltir. ‹kinci alem, çok genifl olup farkl› canl› gruplar›n›n yerlefltirildi¤i Protis-
ta’d›r. Genel olarak tek hücreli veya koloni oluflturan prokaryotik canl›lar bu ale-
me yerlefltirilir. Bu gruplar bitki, mantar ve hayvanlar›n ilkelleri olarak da nitelen-
dirilebilir. Whittaker’in önerdi¤i di¤er alemler, Plantae (Bitkiler), Fungi (Funguslar)
ve Animalia (Hayvanlar)’d›r. Bu sistemde, yukar›ya do¤ru ç›k›ld›kça daha gelifl-
mifl gruplar yer al›r. (fiekil 3.1)

1990’l› y›llarda, filogenetik çal›flmalar›n h›zlanmas›yla her canl›n›n hücrelerinde
bulunan ribozomal RNA moleküllerininin akrabal›k iliflkilerini aç›klamada yararl›
olabilece¤i düflünülmüfltür. Çok farkl› canl›lar›n RNA’s› üzerine yap›lan çal›flmalar
de¤erlendirilmifl ve bütün canl›lar›n üç büyük grupta toplanabilece¤i gösterilmifl-
tir. Böylece yukar›da sayd›¤›m›z taksonomik kategorilerin en üstünde yer alan
“Domain” kategorisi oluflturulmufltur. (fiekil 3.2)

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/siniflandirma.htm adresinden canl›la-
r›n s›n›fland›r›lmas›na iliflkin bilgilere ulaflabilirsiniz.

513.  Ünite  -  Canl › lar ›n  S ›n › f land›r › lmas›

fiekil 3.1

Bitkiler
Funguslar Hayvanlar

Protista

Monera

Befl Alemli
S›n›fland›rma
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atadan oluflmufl gruplar.
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fiimdi günümüze kadar elde edilen bilgileri de¤erlendirerek bilimsel bir yakla-
fl›mla canl›lar dünyas›n› s›n›fland›rmaya çal›flal›m. Bu bölümdeki ilk iki grup, Arc-
haea ve Bacteria, prokaryot organizmalard›r. Di¤erleri ise eukaryot organizmalar›
içerir.

Bu Ünitedeki Biki ve Hayvanlar Alemi d›fl›ndaki s›n›fland›rma sistemlerine iliflkin ayr›nt›l›
bilgiye “Biology of Microorganisms” (Pearson, 2009) adl› kitaptan ulaflabilirsiniz.

DOMAIN ARCHAEA
Bir hücreli, bakterilere benzeyen ancak canl›lar için son derece ekstrem say›labile-
cek koflullarda geliflebilen canl›lard›r. Bakterilerden biyokimyasal ve genetik ola-
rak fakl› bir grup olduklar› 1970’li y›llarda fark edilmifltir. Çok s›cak su kaynaklar›,
çok tuzlu sular gibi ortamlarda geliflmekle birlikte okyanuslardaki planktonik or-
ganizmalar›n içinde de geliflebildikleri görülmüfltür. Archaea üyeleriyle ilgili çok
say›da araflt›rma yap›lmakta ve ilginç yap›lar› ayd›nlat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Örne-
¤in tuzlu sularda geliflen Halobacterium cinsinin üyelerinin mor rengini veren
bakterioropsin, ayn› zamanda onlara enerji kayna¤› olarak da ifl görür ve onlar›n
ekstrem flartlara uyumunu destekler.

Archaea Domain’i iki büyük grup içermektedir: Crenarchaeota, çok s›cak or-
tamlarda geliflen Archaea üyelerini içerir. Euryarchaeota’da ise, metan üreten ve
çok tuzlu ortamlarda yaflayan üyeler bulunmaktad›r.

DOMAIN BACTERIA (BAKTER‹LER)
Bakteriler tek hücreli basit formlardan ipliksi, küremsi, da¤›n›k koloni oluflturanla-
ra kadar farkl› morfolojik yap›lardaki canl›lard›r. Genetik materyali protoplazma
içinde bir zarla s›n›rland›r›lmam›flt›r, DNA’lar› halka fleklindedir. Bacteria Ale-
mi’nde sadece Cyanobacteria üyeleri fotosentez yapabilirler. Di¤erleri ise besinle-
rini di¤er canl›lardan veya bulunduklar› ortamdaki baz› bileflikleri parçalayarak
sa¤larlar. Genellikle mikroskopla izlenebilirler, ancak kirli sularda çok üredikleri
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durumlarda gözle de farkedilebilirler. Modern bakteri s›n›fland›r›lmas›nda morfo-
loji, hareketlilik, kimyasal yap›, metabolizma, pigment içeri¤i gibi klasik karakter-
lere ek olarak nukleik asit analizleri de kullan›lmaktad›r. 

Antarktika’dan çöllere kadar Dünya’da hemen hemen her yerde ve her türlü or-
tamda geliflebilirler. Bakteri ad›, çevremizdeki pek çok can s›k›c› olay› ça¤r›flt›r-
makla birlikte, bütün canl›lar›n yaflam›nda önemli ve anahtar say›labilecek rolleri
vard›r. Örne¤in soludu¤umuz havada bol miktarda bulunan atmosferik azotun bit-
kiler taraf›ndan kullan›labilen forma dönüfltürülmesi için bu canl›lara ihtiyaç duyu-
lur. Ba¤›rsaklar›m›zda bulunan bakteriler ise sindirim ifllevine yard›mc› olurlar.

Bakterilerin s›n›fland›r›lmas›na iliflkin son çal›flmalara göre, 80 civar›nda filuma
ayr›lm›fllard›r. Bunlardan baz›lar› laboratuar flartlar›nda kültüre al›nabilirken, bü-
yük bir k›sm› henüz kültüre al›namam›flt›r. Filogenetik olarak en eski olan grup
Aquifex cinsi ve akrabalar›ndan oluflur. Kültüre al›nabilen di¤er filumlara Gram
pozitif Bakteriler, Cyanobacteria ve Proteobacteria örnek gösterilebilir. Bunlar›n
her biri pek çok genus içeren büyük gruplard›r.

DOMAIN EUCARIA
Genetik materyalleri bir zarla çevrilmifl, çekirdek (nukleus) içeren organizmalard›r.
Bu domain içinde ilkel birhücrelilerden en geliflmifl organizmalara kadar çok fark-
l› özellikler gösteren gruplar yer al›r. Whittaker’a göre Protistler, Bitkiler, Hayvan-
lar ve Mantarlar olarak dört aleme ayr›lan bu gruplar, bu ünitede, mümkün oldu-
¤unca güncel bafll›klar alt›nda tan›t›lmaktad›r.

PROT‹STLER
Ökaryotik, tek hücreli, koloni oluflturan veya çok hücreli, embriyo geliflimi görül-
meyen, genellikle sucul ortamlarda geliflen canl›lar bu alem içinde toplanm›fllard›r.
Genel olarak di¤er üç ökaryot alemi içinde s›n›fland›r›lamayan ilkel gruplar bura-
da yer al›r ve Ökaryotlar›n en kalabal›k grubudur. Akrabal›k iliflkilerini ortaya koy-
may› amaçlayan çal›flmalarda bu gruplar›n polifiletik oldu¤u, hatta bu nedenle bir
tek alem içinde yer alamayacaklar› görülmüfltür. Bu nedenle Protista’n›n ayr›larak
incelenmesi son zamanlarda yayg›n bir e¤ilimdir. fiimdi geleneksel Protistler bafll›-
¤› alt›nda oluflturdu¤umuz alt bölümlerde bu gruplar› tan›d›k örnekler üzerinden
inceleyelim.

Diplomonad ve Parabasalid’ler
Tek hücreli, kloroplasts›z, kamç›l› simbiyotik veya parazit olarak yaflayan canl›lar-
d›r. ‹nsanlarda ishal nedeni olan Giardia ve ürogenital sistem hastal›k nedenlerin-
den bir olan Trichomonas bu gruptad›r. 

Euglenozoa
Tek hücreli, kamç›lar›ndaki göz noktas› ile di¤er Flagellatlardan ayr›lan genifl bir
gruptur. ‹nsanlar ve omurgal› hayvanlarda hastal›k yap›c› Trypanosoma gibi pek
çok üye bu gruptad›r. Bu grubun en tan›nm›fl cinslerinden Euglena ise fotosentez
yapabilen ancak karanl›kta kloroplast›n› kaybederek fagositoz ile beslenme yete-
ne¤ine sahip bir canl›d›r.

Alveolat’lar
Sitoplazmik zarlar›n›n alt›nda alveol ad› verilen bir kese bulunduran canl›lard›r.
‹çinde üç grup yer al›r. Ciliat olarak isimlendirilen grup, sil ad› verilen hareket or-
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ganellerine sahiptir, Paramecium en çok bilinen cinsidir. Dinoflagellat’lar yatay
ve dikey iki adet kamç›n›n dairesel hareketi ile yer de¤ifltirirler. Deniz ve tatl› su-
larda çok yayg›n olarak bulunurlar, fototrofik özellikleri nedeniyle primer üretime
katk›da bulunurlar. Kirli sularda say›ca çok artmalar› sonucunda di¤er canl›lar için
zehirli olabilirler. Son Alveolat grubu, Apicomplexan’lar ise hayvanlarda zorunlu
parazit olarak geliflirler, s›tmaya neden olan Plasmodium bu gruptad›r.

Stramenopile’ler
Bu grupta kamç› küçük k›l benzeri ç›k›nt›lar içeren, besinlerini organik bileflikleri
parçalayarak veya günefl enerjisinden sa¤layan organizmalar bulunur. Oomycetes,
Diatomae, Sar› Algler ve Kahverengi Algler burada yer al›r. Oomycetes üyelerinin
tipik örneklerinden biri, patateslerde hastal›¤a yol açan Phytophtora infestans’d›r.
Yaklafl›k 100 000 tür ile temsil edilen Diatomae üyeleri, tuzlu ve tatl› sularda yafla-
yan, silisli çeperleriyle kendine özgün bir gruptur. Bu birhücreli bu canl›lar›n ölü-
münden sonra biriken çeperleri özel bir toprak oluflumu sa¤lar. Sar› Algler genel-
likle tek hücreli bazen de koloni oluflturan, içerdikleri özel pigmentler nedeniyle
alt›n sar›s› görünümlü bir gruptur. Kahverengi Algler de bu grupta yer al›rlar. Bu
alg gruplar›, okyanuslar ve denizlerin hem primer üretim hem de ekonomik kulla-
n›mlar› aç›s›ndan önemli canl› üyeleridir.

Amoebozoa
Karasal ve sucul ortamlarda geliflen, hareket etmek ve beslenmek için lop fleklin-
de pseudopodyum (yalanc› ayak) ad› verilen uzant›lar› kullanan canl›lard›r. Gymno-
amoeba, Entamoeba ve C›v›k Mantarlar ana gruplar› oluflturur. Bunlardan birinci-
sinde, serbest yaflayan sucul ve karasal formlar vard›r. Bakteri, di¤er protistler ve
organik materyalden fagositozla beslenirler. Entamobea grubu üyeleri omurgal› ve
omurgas›z hayvanlarda parazit olarak geliflirler. ‹nsanlarda amipli dizanteriye ne-
den olurlar. C›v›k Mantarlar olarak bilinen grup ise daha önceleri benzer hayat
devreleri nedeniye mantarlar aleminde s›n›fland›r›lm›fllard›r. 

REGNUM: PLANTAE (B‹TK‹LER ALEM‹)
Geleneksel s›n›fland›rmalarda bütün Alglerin (Suyosunlar›) yerlefltirildi¤i bu Alem
içinde karasal bitkilere daha yak›n olarak nitelendirilen Yeflil ve K›rm›z› Algler de
incelenecektir. Daha sonra Karayosunlar›ndan bafllayarak karasal bitki Divisio’lar›-
n› s›n›fland›raca¤›z. Bitkiler genellikle gametofit ve sporofit nesillerinin hayat dev-
resindeki bask›nl›k derecesine göre s›n›fland›r›l›r. Bu durumda en geliflmifl bitki
grubu Angisopermler (Kapal› Tohumlular)’dir.

Divisio: Chlorophyta (Yeflil Algler)
Fotosentez yapan tek hücreli, koloni oluflturan, ipliksi veya elsi tallusa sahip can-
l›lard›r. Kloroplastlar› yuvarlak, y›ld›zs›, at nal›, spiral gibi çok farkl› flekillerdedir.
Tatl› sularda ve denizlerde kayalar üzerine tutunan, serbest yaflayan, veya di¤er
canl›larla simbiotik iliflkiler kuran yeflil alg türleri vard›r.

Yeflil alg örneklerine iliflkin resimlere www.ucmp.berkeley.edu/alllife/eukaryota.gif adre-
sinden ulaflabilirsiniz.
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Divisio: Rhodophyta (K›rm›z› Algler)
Genellikle denizlerde, nadiren tatl› sularda geliflen 6000’e yak›n türü vard›r. Tek
hücreli, ipliksi veya elsi talluslu yap›dad›rlar. Hücre çeperlerindeki özel polisakka-
ritler nedeniyle ekonomik aç›dan önem tafl›rlar. 

K›rm›z› Alglerle ilgili resimlere http://tr.wikipedia.org/wiki /K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%
B1_algler adresinden ulaflabilirsiniz. 

Divisio: Bryophyta
Karasal bitkilerin en ilkel grubudur. Sudan karaya geçiflle ilgili kök benzeri rizoid-
ler, havaland›rma odac›klar› veya ilkel stoma ve iletim elemanlar› gibi yap›lar Ka-
rayosunlar›nda geliflmeye bafllar. Karayosunlar›n›n hayat devresini Ünite 7’de daha
ayr›nt›l› olarak bulabilirsiniz. Bryophyta üyelerinin üç s›n›f› vard›r:

Anthoceratopsida
Boynuzsu ci¤erotlar› olarak bilinen bu bitkiler çok küçük, yeflil, algsi bir yap›n›n
üzerinde geliflen boynuz fleklinde yap›lar içerirler. Birkaç yüz üyeden oluflan bir
s›n›ft›r.

http://www.ucmp.berkeley.edu/plants/anthocerotophyta.html adresinden bu gruba iliflkin
resimler görebilisiniz.

Hepaticopsida (Ci¤erotlar›)
Su kayb›n› engelleyen yap›lar› çok ilkel oldu¤u için nemli gölge ortamlarda yafla-
yabilen, gametofit nesil bask›n oldu¤u için ilkel olarak nitelendirilen bir bitki s›n›-
f›d›r. Marchantia polymorpha en yayg›n türlerinden biridir (fiekil 3.3.a).

Bryopsida (Yaprakl› karayosunlar›)
Çevremizde yayg›n olarak gördü¤ümüz bu s›n›f›n 10 000’e yak›n türü vard›r. Ga-
metofit nesil çok bask›n olmakla birlikte sporofit neslin de geliflmeye bafllamas›
nedeniyle di¤er gruplardan daha geliflmifl olarak nitelendirilirler. Karasal hayata
uyumla ilgili yap›lar› yeterince geliflmedi¤i için nemli ve gölge ortamlar› tercih
ederler. fiekil 3.3.b’de çevremizde yayg›n olarak bulunan bir karayosunu türü
görüyorsunuz.
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fiekil 3.3

a. Marchantia
Polymorpha, 

b. Homalothecium
Sericeum



E¤relti Otlar›
E¤relti otlar› ve yak›n gruplar ilkel karasal bitkilerle geliflmifl Tohumlu Bitkiler ara-
s›nda yer al›rlar ve karasal hayatta çok önem tafl›yan iletim demetleri geliflmeye
bafllam›flt›r. Bitkilerin s›n›fland›r›lmas›nda önemli yer tutan sporofit bask›nl›¤› bu
gruplarda bafllam›flt›r. Günümüzden 300 milyon y›l öncesine kadar uzanan çok sa-
y›da fosil e¤relti grubu vard›r. Eski ça¤larda çok büyük boylu ormanlar oluflturan
bu grubun üyeleri genellikle otsu türlerle temsil edilirler. Günümüzde yaflayan e¤-
reltiler: Lycopsida (Kibrit Otlar›), Spheopsida (At kuyruklar›) ve Pteridopsida
(E¤relti Otlar›) s›n›flar›n›n üyeleridir.

Çeflitli E¤relti gruplar›na ait örneklere iliflkin resimleri, http://www.discoverli-
fe.org/20/q?search=Plantae adresinde bulabilirsiniz.

Divisio: Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler)
Bitkiler Alemi’nin en büyük ve en iyi bilinen bölümüdür. Tohum oluflturmalar› ve
gametofit dölün daha önceki bitki gruplar›ndan daha indirgenmifl olmas› nedeniy-
le en geliflmifl bitki grubu olarak nitelendirilirler. Döl almafllar› konusunda bu kita-
b›n 7. Ünitesinden bilgi edinebilirsiniz. Tohumlu Bitkiler ayr›ca kök, gövde, yap-
rak gibi organlar›n›n karasal hayata uyumu aç›s›ndan da en geliflmifl gruptur. ‹ki
altbölümü vard›r:

Subdivisio: Gymnospermae (Aç›k Tohumlular)
Genellikle a¤aç, a¤açç›k, nadiren çal› formunda bitkilerdir. Büyük bir k›sm› her-
dem yeflil i¤ne yaprakl›d›r, pulsu, yelpaze, fleritsi veya tüysü yaprakl› olanlar› da
vard›r. Tohum taslaklar›n›n aç›kta oluflu nedeniyle bu adla an›l›rlar. ‹lkel gruplar›
E¤reltilere benzer. Fosil gruplar›n yan›nda, sadece bir ya da çok az say›da türle
temsil edilen Ginkgo biloba gibi türler, evrimlerinin sonuna ulaflt›¤› kabul edilen
örnekler ve halen genifl ormanlar oluflturan gruplar›n bulundu¤u bir altbölümdür.

Ülkemizde en yayg›n olarak bulunan Gymnospermae üyeleri Coniferopsida s›-
n›f›na dahildir. Hemen hemen her bölgemizde ormanlar oluflturan i¤ne yaprakl›
Pinus (Çam), Picea (Ladin), Cedrus (Sedir), Abies (Göknar) türleri efleyi üremeleri
s›ras›nda kozalak olufltururlar. Di¤erleri kadar genifl ormanlar oluflturmamakla bir-
likte Cupressus (Servi), Taxus (Porsuk), Juniperus (Ard›ç) da Aç›k Tohumlu bitki-
ler aras›nda yer al›r.

Subdivisio: Angiospermae (Kapal› Tohumlular)
Yeryüzündeki en büyük bitki grubudur, bilinen yaklafl›k 250.000 türü vard›r. An-
giospermler, üremelerindeki üstün özellikleri ve karasal hayata uyumdaki baflar›-
lar› nedeniyle günümüzde yeryüzündeki hakim bitki grubudur. Kök, gövde ve
yaprak gibi vejetatif organlar ola¤anüstü çeflitlilik gösterir. Hayat devrelerinde spo-
rofit nesil bask›n durumda olup gametofit nesil birkaç hücreye indirgenmifltir. Çi-
çekleri de geliflmifl yap›dad›r ve farkl› tozlaflma tiplerine uygun olarak çeflitli bo-
yut, renk ve flekillerde olabilirler. Tohumlar› da çeflitli da¤›lma mekanizmalar›na
uygun flekilde farkl›laflm›flt›r. 

Angiospermae Subdivisio’su iki s›n›f içinde incelenir:
Magnoliopsida s›n›f›nda odunsu, otsu, sekonder kal›nlaflma gösteren; iletim

sistemleri iyi geliflmifl, genellikle iki kotiledonlu, yapraklar› a¤s› damarlanan, çiçek
halkalar› genellikle befl parçal› bitkiler bulunur. Çevremizde gördü¤ümüz bitkile-
rin ço¤u bu s›n›fta yer al›r.
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Liliopsida s›n›f›nda ise, genellikle otsu, nadiren odunsu, sekonder büyüme
göstermeyen, iletim demetleri kapal›, tek kotiledonlu, yapraklar› paralel damarl›,
zay›f ayal› ve petiolsüz, çiçek halka genellikle üç parçal›d›r. Sümbül, zambak, pal-
miye, bu¤day gibi çok farkl› formlardaki bitkiler bu s›n›ftad›r.

Bitkiler Alemi ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi bu program›n “Bitki Sistemati¤i” kitab›nda bu-
labilirsiniz.

REGNUM: FUNGI (FUNGUSLAR)
Funguslar, küfler, flapkal› mantarlar ve mayalar›n yer ald›¤›, büyük bir organizma
grubudur. Yaklafl›k 1.5 milyon mantar türünün bulundu¤u tahmin edilmekle bir-
likte, 100 000 civar›nda mantar türü tan›mlanm›flt›r. Funguslar, hif ad› verilen uzun
tüpler oluflturur, hücre çeperleri kitindir. Evrimsel aç›dan hayvanlara daha yak›n
olduklar› düflünülmektedir.

Funguslar karasal, sucul ortamlarda, ölü canl› materyal üzerinde gelifltikleri gi-
bi di¤er canl›lar için patojen olan türleri de vard›r, bunun yan›nda 20 000’e yak›n
türü liken oluflturur. Ölü art›klar›n parçalan›p do¤aya döndürülmesinin yan›nda in-
san hayat›nda ekonomik olarak da önemli rol oynarlar. 

‹nsanlar ve do¤a için büyük önem tafl›yan mantarlara iliflkin daha genifl bilgi bu program›n
“Genel Mikrobiyoloji” kitab›nda verilmektedir.

Güncel araflt›rmalara göre, Fungi Alemi, befl filumda incelenir. 
Filum: Chytridiomycetes
Di¤er gruplardan farkl› olarak zoospor ad› verilen kamç›l› hücreler üretirler.

Tek hücreli, koloni oluflturan türleri vard›r. Serbest yaflayan ve organik materyali
parçalayan üyelerin yan›nda insan, hayvan ve protistlerde parazit olarak yaflayan
türleri bulunur.

Filum: Zygomycetes
Bu grubun üyeleri çok nukleusludur ve zigospor üretirler. Toprak ve çürüyen

art›k bitki materyali üzerinde geliflirler. Özellikle besinlerin bozulmas›ndan sorum-
lu olan Rhizopus gibi üyeleriyle tan›n›rlar.

Filum: Glomeromycetes
160 tür içeren küçük bir grup olmalar›na ra¤men aç›k tohumlu bitkilerin yakla-

fl›k %70’i bu grubun üyeleriyle kurduklar› endomikorizal iliflkiler sayesinde toprak-
tan su ve mineral al›m›n› verimli bir biçimde sürdürürler.

Bitkiler ve mantarlar aras›ndaki bu tip iliflkilerin örneklerini Bitki Biyolojisi kitab›n›n
“Algler, Mantarlar ve Likenler” bölümünden okuyabilirsiniz (Palme Yay›nlar›, 2008, sayfa
146-147).

Filum: Ascomycetes
Ekmek mayas› gibi tek hücreliden ekmek küfü gibi ipliksi yap›daki türlere ka-

dar çok zengin, insanlar için yararl› ve zararl› pek çok türü içine alan bir bölüm-
dür. Efleyli üremelerinde askospor, efleysiz üremelerinde ise konidyum ad› verilen
yap›lar› olufltururlar. Bu grubun suyosunlar›yla oluflturdu¤u farkl› bir yaflam flekli
de likenlerdir. Liken oluflturan mantarlar çevremizde çok yayg›n olarak bulunurlar
(fiekil 3.4).
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Zigospor: Baz› funguslarda
gametlerin birleflmesinden
sonra oluflan ve kal›n bir
çeperle sar›lm›fl zigot.



Filum Basidiomycetes
Yemeklik ya da zehirli flapkal› mantar türleri 30 000 civar›nda tür içeren bu bö-

lümde yer al›r. Ortak özellikleri bazidiospor ad› verilen sporlar›d›r (fiekil 3.5). 

REGNUM: ANIMALIA, METAZOA (HAYVANLAR ALEM‹)

Omurgas›z hayvanlarla ilgili daha genifl bilgi için, Demirsoy, A., Yaflam›n Temel Kurallar›
(Omurgas›zlar -Böcekler d›fl›nda) Cilt II, k›s›m I, Meteksan Yay., 1998 ve Kitap: K›l›ç, A.Y.,
Omurgas›z Hayvanlar Sistemati¤i ve Biyolojisi (Arthropoda hariç ders notlar›) Anadolu
Üni. Yay. No: 1781, Fen Fak. Yay. No: 31, 2007’ den yararlanabilirsiniz

Subregnum: Parazoa
Radyer simetrili ya da simetrisiz çok hücrelilerdir. Vücut hücreleri di¤er çok hüc-
relilerden farkl› olarak doku ve organlar› meydana getirmez. Duyu, sinir ve kas
hücreleri de bulunmaz. Bütün hayatsal olaylar birbirinden ba¤›ms›z olan hücreler
taraf›ndan meydana getirilir. Bunlarda gerçek doku ve organlar›n olmay›fl›; kon-
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traktil hücreler hariç, kas, sinir ve duyu hücrelerinin bulunmay›fl›; sindirimin ilkel
bir flekilde intrasellüler oluflu ve geliflmeleri s›ras›nda larvaya ait iç ve d›fl embriyo
tabakalar›n›n yer de¤ifltirmesi, basit metazoon kabul edilmelerine ve ayr› bir grup
alt›nda toplanmalar›na neden olmufltur.

Filum: Porifera (Süngerler)
Poros = kanal, oluk; ferein = tafl›mak anlam›ndad›r. Gevflek flekilde bir araya gel-
mifl hücrelerin oluflturdu¤u, asimetrik ya da radyal simetrili organizmalard›r. Sün-
gerlerin bütün grubu kapsayacak flekilde genel bir vücut flekilleri yoktur. Vücutla-
r› vazo, kadeh, boru, torba vb. flekillerinde, bir kaç mm ile 1-2 m büyüklü¤ünde
olabilmektedirler (fiekil 3.6). Ço¤u sar›ms›, aç›k gri, az bir k›sm› da parlak sar›, tu-
runcu, k›rm›z›, bazen de mavi siyah ve menekfle renginde olabilirler. ‹ki familyas›-
n›n d›fl›nda tümü denizlerde yaflarlar. Süngerler sessil hayvanlard›r. Kayalar, hay-
van kabuklar› vs. üzerinde ya da zeminlerde tutunarak yaflarlar.

Subregnum: Eumetazoa
Eumetazoonlar gerçek anlamda doku ve organlar› olan çok hücrelilerdir. Çok hüc-
reli olufllar›, vücudun büyümesine ve vücut k›s›mlar›n›n özelleflmesine olanak sa¤-
lar. Hücreler dokular halinde, dokular organ halinde organize olabilirler.

Divisio: Coelenterata (Radiata, Sölentereler)
Sölentereler geliflmenin gastrula evresinde kalm›fllard›r. Radier simetrili (›fl›nsal
simetri) ve geliflmelerinde ancak iki embriyonik tabaka (endoderm ve ektoderm)
meydana gelir yani diploblastiktirler. Vücut çeperleri içte endoderm, d›flta ise ek-
todermden yap›lm›flt›r. Bu iki epitel aras›nda mesoglea denilen bir tabaka bulu-
nur. Vücut boflluklar› gastral boflluktur. Efleysiz ve efleyli ço¤alabilirler. Efleysiz ço-
¤almalar› ile koloniler meydana getirirler.

Filum: Cnidaira (Knitliler)
Latincede knide- ›s›rgan anlam›na gelmektedir. Bu filuma Knitliler ad›n›n verilme-
sinin nedeni knidosit ya da nematosit ad› verilen yak›c› kapsül hücrelerinin bu-
lunufludur. Bir s›n›f› hariç hepsi radyer simetri gösterirler. Knitlilerin en ilginç özel-
liklerinden birisi dimorfizm göstermeleridir. Yani ayn› tür içinde birbirinden fark-
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Sünger Örnekleri

Sessil hayvan: Kendini bir
yere tespit ederek yaflayan
hayvand›r.

Ifl›nsal simetri, merkezi bir
noktadan ya da eksenden
geçen her düzlemin vücudu
iki eflit parçaya bölmesi,
yani bir eksenden birden
fazla simetri düzleminin
geçmesidir. 

‹ntraselüler sindirim: Hücre
içi sindirimidir.



l› iki tip birey görülür. Bunlardan sessil yaflayana polip, serbest yüzene de medüz
denir (fiekil 3.7).

Klasis: Hydrozoa (Polipler)
Klasis: Sycphozoa (Medüzler, Deniz analar›)
Klasis: Anthozoa (Mercanlar)

Filum: Ctenophora (Tarakl›lar)
Yak›c› kapsülleri olmayan sölentereler.

Divisio: Coelomata (Bilateria)
Sölomatlar bilateral simetrili hayvanlard›r. Bilateral simetri, yaln›z medyan yönden
geçen bir düzlem boyunca vücudun iki k›sma ayr›lmas›d›r. Vücudun sa¤ yar›s›, sol
yar›n›s›n›n aynadaki yans›mas› gibidir. Sölomatlar›n gelifliminde ise üç embriyonik
tabaka (ektoderm, mezoderm ve endoderm) meydana gelir, yani triploblastiktir-
ler. Mezoderm, ilk mezenflim hücrelerinden ya da ilk ba¤›rsak ç›k›nt›lar›ndan kö-
ken al›r. Sölomatlar›n ço¤unda bu mezodermle astarlanm›fl ikinci bir kar›n bofllu-
¤u sölom (coelom) bulunur. Kaslar, ba¤ dokusu, damarlar, boflalt›m organlar› ve
gonadlar mezodermin farkl›laflmas›yla geliflirler. Bu organlar ayn› zamanda sölom
bofllu¤u içinde yer al›rlar.

Geliflmeleri s›ras›nda primer eksenlerinin durumu ve blastoporun ald›¤› du-
ruma göre sölomatlar Protostomia ve Deutorostomia olmak üzere iki altbölüme
ayr›l›rlar.

Subdivisio: Protostomia
Sindirim sistemin ön ve son k›s›mlar› ektoderm, orta k›sm› endoderm kökenli, a¤›z
ve anüs blastopor kaynakl›d›r. Bu geliflmenin sonucu olarak sinir sistemi sindirim
sisteminin alt›nda, dolafl›m sistemi ise üstünde oluflur.

Sölom bofllu¤u aç›s›ndan protostomlarda üç ayr› durumla karfl›lafl›l›r. Buna gö-
re de Acoelomata, Pseudocoelomata ve Eucoelomata (Coelomata) olmak üzere üç
ayr› gruba ayr›l›rlar.
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Grup I: Acoelomata
Vücut duvar› ile ba¤›rsak aras›nda kalan boflluk parenflim dokusu ya da bir s›v› ile
dolmufltur. Burada mezenflim hücreleri bir tabaka meydana getirmezler. Dolay›s›y-
la mezodermle çevrili ikinci bir kar›n bofllu¤u (sölom) yoktur. 

Filum: Plathelminthes (Yass› solucanlar)
Yass›, yaprak fleklinde olan kurtlard›r. Bilateral simetrili hayvanlar›n en primitif
olanlar›d›rlar. Bunlarda sölom bofllu¤u bulunmaz. Ço¤unlukla ba¤›rsaklar› kapal›
bir uçla sonlad›¤› için anüs de bulunmaz.

Klasis: Turbellaria (Silli solucanlar)
Klasis: Trematoda (Parazit karaci¤erkelebekleri)
Klasis: Cestoda (Tenyalar, fieritler)

Filum: Mesozoa (Planuloidea)
Sistematik yeri tart›flmal› bir filumdur, Baz› araflt›r›c›lar bunlar› Bir hücrelilerle hay-
vanlar alemi aras›nda bir geçifl grubu olarak görürken, bir k›s›m araflt›r›c› da bun-
lar›n körelmifl, ya da çok fazla de¤iflime u¤ram›fl yass›kurt olduklar›n› düflünerek
Plathelminthes’e eklenmesini savunmaktad›rlar.

Filum: Nemertini (Hortumlu solucanlar)
Bu filum, parazit olmayan yass›kurtlar› kapsar. Vücutlar› ince ve uzun yap›l›d›r. 

Grup II: Pseudocolomata (Aschelminthes, 
Nemathelminthes)
Bu grupta sölomun embriyolojik kökeninden farkl› bir boflluk meydana gelmifltir.
E¤er gastrulasyonda blastosöl bofllu¤u (birinci kar›n bofllu¤u) ergin hayvanda vü-
cut bofllu¤u olarak kal›rsa bu bofllu¤a pseudocoel denir ve bu boflluk peritonal
zarla astarlanmaz.
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Tenya (sa¤da)

Acoelomata, sölomu
olmayan anlam›ndad›r.



Filum: Rotatoria (Çarkl› hayvanlar, Tekerlekli hayvanlar, Anaforlu
hayvanlar)
Rota= dönme, döndürmek; ferre= tafl›mak, götürmek anlam›ndad›r. Rotatorlar çok
hücreli hayvanlar›n en küçükleridirler. Diflileri 250-300 µ (ender olarak 1-2 mm);
erkekleri ise 40 µ kadard›r. Vücutlar› gövde ve ayak k›s›mlar›ndan meydana gelir.
Gövdenin ön ucu bir sil çelengi tafl›r. Hareket, bu sillerin meydana getirdi¤i ana-
for ve ayak arac›l›¤› ile yap›l›r (fiekil 3.9). 

Filum: Nematoda (Yuvarlak solucanlar)
Nema=iplik; Eidos=flekil, biçim demektir. Nematodlar i¤ ya da iplik fleklinde uzun
vücutlu yuvarlak kurtlard›r. Serbest yaflayan formlar› bir kaç milimetre olurken, pa-
razit formlar küçük boylardan metrelerce boya kadar olabilirler. Ön uçlar› daima
yuvarlak küt, arka uçlar› ise sivri ya da çatall› olur. Vücut yüzeyleri yumuflak bir
kütiküla ile örtülür (fiekil 3.9). Tamam›na yak›n› parazit olan bu filum çok genifl
yay›l›fl alan›na sahiptir.

Sirke içinde, sürekli karlar bölgelerinde, kapl›calarda yaflayabilen hayvanlar var m›d›r?

Pseudosölömata’n›n önemli di¤er filumlar› olarak Acanthocephala (Bafl› di-
kenliler), Nematomorpha (‹pliksi solucanlar, K›l solucanlar›) ve Kampto-
zoa (Entoprocta)’y› sayabiliriz.

Grup III: Eucoelomata
Bundan sonraki hayvan gruplar›n›n hepsi gerçek bir vücut bofllu¤una (sölom) sa-
hiptirler. Sölom (ikinci kar›n bofllu¤u) tamamen mezoderm taraf›ndan meydana
getirilir. Bu boflluk periton ad› verilen mezodermal bir zarla (astar) çevrilidir. ‹çor-
ganlar bu boflluk içinde bir ç›k›nt› fleklinde meydana gelirler ve içorganlar da pe-
ritonla örtülüdür. 

Sölom bofllu¤u içinde sölom s›v›s› bulunur. Bu s›v› iç tafl›man›n yan›nda bir
hidrostatik iskelet olarak da görev yapar. Sölom bofllu¤u mezodermal organlar›n
potansiyel olarak geliflmelerini sa¤lar.

62 Genel  Biyo lo j i

fiekil 3.9

Bir Rotator (solda)
ve Ba¤›rsak
Solucan› (Ascaris
Lumbricoides)
(sa¤da)

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



Filum: Annelida (=Polymera)(Halkal›solucanlar)
Annulus = halka, eidos = flekil, biçim demektir. Annelidler uzun vücutlu kurtlard›r.
Enine kesitleri yuvarlak, ya da s›rt-kar›n yönünde biraz yass›laflm›flt›r. Ön uçtan ar-
ka uca kadar hemen hemen birbirinin ayn› olan segmentlerden (homonom) yap›l-
m›fllard›r. Her segmente metamer, bu özelli¤e de metamerizm denir. Annelidle-
rin vücutlar› bafl, gövde ve kuyruk olmak üzere üç bölgeden oluflur. Bafl›n ventra-
linde a¤›z yer al›r. Ba¤›rsak, kan damarlar› ve sinirler bütün segmentler boyunca
devam ederler. Di¤er yard›mc› organlar ve boflalt›m sistemleri de her segmentte
tekrarlan›r. 

Klasis: Polychaeta (Deniz halkal›solucanlar›) (fiekil 3.10)
Klasis: Oligochaeta (Kara ve Tatl›su solucanlar›)
Klasis: Hirudinea (Sülükler) (fiekil 3.10)

Filum: Arthropoda (Eklembacakl›lar)

Böcekler konusunda daha genifl bilgi için, Demirsoy, A., “Yaflam›n Temel Kurallar›
(Omurgas›zlar -Böcekler-Entomoloji)” Cilt II, k›s›m II, Meteksan Yay., 1990, kitab›na
bakabilirsiniz.

Arthropodlar bilinen hayvan türlerinin ço¤unu kapsayan en büyük hayvan filumu-
nu olufltururlar. Vücutlar› Annelidler’de oldu¤u gibi bir çok segmentten meydana
gelir. Ancak bunlar›n segmentleri ayn› yap›l›flta de¤ildir (heteronom). Birbirine
benzer yap›daki segmentler bir araya gelerek gruplar oluflturmufllar ve bunun so-
nucu olarak da vücutlar›nda bafl, toraks ve abdomen gibi vücut k›s›mlar› ortaya
ç›km›flt›r. Arthropodlar eklemli üyelere sahiptirler. Hem vücuda hem de kendi par-
çalar› birbirine eklemle ba¤lanan bu yap›lar sahip olduklar› kaslarla bafll›bafl›na ha-
reket edebilirler. Arthropodlar›n bir grubunda (‹nsecta-böcekler) ayr›ca uçmay›
sa¤layan kanatlar da meydana gelmifltir (fiekil 3.11).
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Klasis: Crustacea (Kabuklular), Istakoz, yengeç 
Klasis: Chelicerata (Keliserliler), Keneler, akrepler, örümcekler 
Klasis: Myriapoda (K›rkayaklar), K›rkayak, çiyan
Klasis: Insecta (Böcekler), 20’den fazla tak›ma sahiptirler. Çekirgeler, sinekler,

ar›lar, kelebekler, k›nkanatl›lar.

Filum: Mollusca (Yumuflakçalar)
Hayvanlar aleminin ikinci büyük filumunu olufltururlar. 130 000 kadar yaflayan,
350 000 kadar da fosil formu kapsarlar. Yumuflak ve segmentsiz hayvanlard›r. Ti-
pik bir Mollusk vücudu ön uçta bafl, kar›n tarafta ayak, s›rtta ise içorganlar küt-
lesi olmak üzere üç bölgeden meydana gelir. Baflta a¤›z ve tentaküller bulunur.
Ayak ise kasl› bir organd›r (fiekil 3.12.).
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Klasis: Gastropoda (Salyangozlar)
Klasis: Bivalvia (Lamellibranchiata) (Midyeler)
Klasis: Scahopoda (Deniz diflleri)
Klasis: Cephalopoda (Kafadanbacakl›lar, mürekkep bal›klar› ve ahtapodlar)

Filum: Molluscoidea (=Oligomera=Tentaculata=Lophophorata): 
Çelenk duyargal›lar)
Birbiriyle yak›n iliflkili üç protostom sölomat s›n›f›n› (Phoronida, Bryzoa, Brachi-
opoda) içine alan bir filumdur. Besin tutmaya yarayan ve lophophor (lofofor) ad›
verilen bir organa sahip olmalar› nedeniyle ayn› filumda toplanm›fllard›r. Protosto-
mia ile Deutorostomia aras›nda geçifl özellikleri tafl›rlar.

Klasis: Phoronida (=Phoronidea) (Atnal› a¤›zl›lar)
Klasis: Bryozoa (=Polyzoa) (Yosun hayvanc›klar›)
Klasis: Brachiopoda (Dall›bacakl›lar)

Subdivisio: Deutorostomia
Sindirim sisteminin tamam› endoderm kökenli, anüs blastopor kaynakl›d›r. Mezo-
dermin kayna¤› endoderm ç›k›nt›lar›d›r ve sölöm oluflumu enterosöl tiptedir. Bu
geliflmenin sonucu olarak sinir sistemi sindirim sisteminin üstünde, dolafl›m siste-
mi ise alt›nda oluflur.

Enterosöl sölöm oluflumu ne demektir?

Filum: Echinodermata (Derisidikenliler)
Larva devrelerinde bilateral, ergin devrelerinde ise radyer simetri gösteren hemen
hemen hepsi denizlerde yaflayan hayvan grubudurlar. Ergindeki radyer simetri me-
tamorfoz s›ras›nda ortaya ç›kar. Vücutlar› diken fleklindeki uzant›larla kapl›d›r (fie-
kil 3.13).

Subfilum: Eleutherozoa
Klasis: Asteroidea (Deniz y›ld›zlar›)
Klasis: Ophiuroidea (Y›lan y›ld›zlar›)
Klasis: Echinoidea (Deniz kestaneleri)
Klasis: Holothuroidea (Deniz h›yarlar›)
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Subfilum: Pelmatozoa
Klasis: Crinoidea (Denizlaleleri= Deniz zambaklar›)

Filum: Chordata

Chordata hakk›nda daha genifl bilgi için Demirsoy, A. “Yaflam›n Temel Kurallar›, Omurga-
l›lar/Anamniyota, Cilt III, K›s›m 1, Hacettepe Üni. Yay. A/55, 1988; Demirsoy, A. Yaflam›n
Temel Kurallar›, Omurgal›lar/Amniyota, Cilt III, K›s›m 2, Meteksan Yay. 2003 ve Kuru, M.,
Omurgal› Hayvanlar, Palme Yay., 1999 kitaplar›ndan yararlanabilirsiniz.

Tüm kordal›lar›n erken embriyonik dönemlerinde mutlaka s›rt taraf›nda boru flek-
linde bir sinir fleridi vard›r. Bir ilkel omurga (notokord) mevcuttur. Yutakta solun-
gaç yar›klar› bulunur.

Grup 1. Acran›a (Protochordata=Kafatass›zlar)
Kafatas› ve beyinleri yoktur.

Subfilum: Hemichordata (Yar›m kordal›lar): Notokord k›sa ve önde, sinir
sistemi epidermis içindedir.

Subfilum: Urochordata (Kuyru¤u kordal›lar) veya Tunicata (Tulumlu-
lar): Notokord ve sinir fleridi yaln›z larva evresinde vard›r. Erginler tunisin madde-
sinden yap›lm›fl k›l›flar içindedir.

Subfilum: Cephalochordata (Bafl› kordal›lar): Notokord ve sinir fleridi a¤›z-
dan kuyru¤a kadar uzan›r. Solungaç yar›klar› ve notokord daima mevcuttur.

Grup 1I. Craniata (Vertebrata= Omurgal›lar) 
Kafatas›, omurga ve beyin mevcuttur.

Subfilum: Agnatha: Çeneleri ve çift halde üyeleri yoktur.
Klasis: Ostracodermi: Fosil
Klasis: Cyclostomata: Vücut pulsuzdur. A¤›zlar› emici yap›dad›r. 
Subfilum: Gnathostomata: Çeneleri ve çift halde üyeler vard›r.
Superklassis : Pisces (Bal›klar): Solungaçlar› ve yüzgeçleri çift haldedir. De-

rileri pulludur. 
Klasis: Placodermi: Fosil
Klasis: Chondrichthyes (K›k›rdakl› bal›klar): ‹skeletleri k›k›rdak dokudan

oluflur. Derileri plakoid pullarla kapl›d›r. 5-7 aras›nda solungaçlar› vard›r.
Klasis: Osteichthyes (Kemikli bal›klar): ‹skeletleri kemik dokudan oluflur.

Derileri sikloid, ktenoid ya da gonoid pullarla örtülüdür. 4 çift solungaç yar›klar›
bulunur. 

Superklassis : Tetrapoda (Dört ayakl›lar): Önde ve arkada çift halde üyele-
ri vard›r. Çift halde akci¤erleri bulunur. Derileri keratinlidir. 

Klasis: Amphibia (Kurba¤alar): Hem suda hem de karada yaflarlar. Derileri
yumuflak ve kaygand›r. Pul içermez. Yumurtlayarak ürerler. Yumurta geliflimi su-
da olur. 

Klasis: Reptilia (Sürüngenler): Karasal hayata uyum sonucu derileri kuru,
pullu ve keratinlidir. Chelonia (kaplumba¤alar), Kertenkeleler, Y›lanlar, Timsahlar)

Klassis: Aves (Kufllar): S›cakkanl›d›rlar. Vücutlar› tüylerle örtülmüfltür. Ön
üyeler kanat haline dönüflmüfltür. 

Klasis: Mammalia (Memeliler): S›cakkanl›d›rlar. Vücutlar› k›llar ile kapl›d›r.
Yavrular›n› salg›lad›klar› süt ile beslerler.
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Subklasis: Prototheria (Yumurtlayan memeliler): Kufllarda oldu¤u gibi üre-
me, boflalt›m ve sindirim kanal› ortak bir kanalla d›flar› aç›l›r. Erginlerde keratin ya-
p›da bir gaga bulunur. Yumurtlayarak ürerler. 

Subklasis: Theriiformes (Keseliler ve Plasental›lar): Marsupilia grubu yav-
rular›n› kar›n bölgesinde yer alan kese içinde büyütür. Plasentalia’da ise yavrula-
r›n geliflimi plasenta arac›l›¤› ile uterus içinde olur. 

673.  Ünite  -  Canl › lar ›n  S ›n › f land›r › lmas›



68 Genel  Biyo lo j i

Do¤an›n dengesini daha iyi anlayabilmek ve çev-
remizdeki canl›lardan etkin biçimde yararlana-
bilmek için onlar› isimlendirip s›n›fland›rma ihti-
yac› do¤mufltur. S›n›fland›rma sistemleri çok es-
ki ça¤lardan günümüze kadar gelifltirildi¤i ça¤›n
bilgi birikimini yans›tacak flekilde oluflturulmufl,
daha do¤ru ve anlafl›l›r bir sistem elde edilmesi
amaçlanm›flt›r. S›nfland›rmada tür kategorisini
temel alan ve alem kategorisine kadar uzanan
bir hiyerarflik düzen oluflturulmufltur. Bu düzen-
de her kategori bir alttaki kategorilerin birleflirti-
rilmesiyle meydana getirilir. Günümüzdeki s›n›f-
land›rmaya göre akrabal›k iliflkilerini ortaya ko-
yabilmek amac›yla nukleik asitler ve di¤er takso-
nomik karakterler de¤erlendirilmektedir. Bu bil-
gilerin ›fl›¤›nda canl›lar, bütün kategorilerin üze-
rinde yer alan üç domainde to›planm›fllard›r.
Güncel s›n›fland›rmaya göre canl›lar, ilk ikisi pro-
karyotlar ve üçüncüsü ökaryotlar olmak üzere;
Achaea, Bacteria ve Eucaria domainlerinde grup-
land›r›lm›flt›r. Daha ilkel olarak nitelendirilen Pro-
tistler ile geliflmifl ökaryotlar olan Bitkiler, Fun-
guslar ve Hayvanlar›n s›n›fland›r›lmalar›nda göz
önüne al›nan özellikleri tan›mlanm›flt›r.

Özet
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1. Taksonomik hiyerarflide her bir basama¤a ne ad
verilir?

a. Takson
b. Tür
c. Kategori
d. Alttür
e. S›n›f

2. Canl›lar›n isimlendirilmesinde hangi diller kullan›l›r?
a. Almanca ve Frans›zca
b. Latince ve Eski Yunanca
c. ‹talyanca
d. Eski Yunanca
e. Latince

3. Son y›llarda gelifltirilen s›n›fland›rma sistemlerinde
afla¤›daki özelliklerden hangisi daha de¤erlidir?

a. Türlerin de¤iflmezli¤i
b. Akrabal›k iliflkileri
c. Morfolojik taksonomik karakterler
d. Canl›lar›n kullan›m alanlar›
e. Canl›lar›n davran›fllar›

4. Archaea Domain’i ile ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi do¤rudur?

a. Hücre çekirdekleri oldu¤u için ökaryotturlar. 
b. Sil ad› verilen tüysü ç›k›nt›larla hareket ederler.
c. Fotosentez yaparlar.
d. Beslenme için pseudopod ad› verilen ç›k›nt›lar›-

n› kullan›rlar.
e. Çok tuzlu ve çok s›cak ortamlar gibi ekstrem

çevre koflullar›nda geliflirler.

5. Taksomonide temel kategori afla¤›dakilerden hangi-
sidir?

a. Classis (S›n›f)
b. Ordo (Tak›m)
c. Genus (Cins)
d. Species (Tür)
e. Familya (Aile)

6. Bütün Eucaria üyelerinin ortak özelli¤i afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Halkasal DNA’lar›n›n olmas›
b. Hareketi sa¤layan organlar›n›n olmas›
c. Fotosentez yapmalar›
d. Di¤er canl›lar üzerinde parazit olarak geliflmeleri
e. Genetik materyallerinin bir zarla çevrelenmesin-

den oluflan nukleuslar›n›n olmas›

7. Funguslar (Fungi) Alemi ile ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi do¤rudur?

a. Hif ad› verilen uzun tüpsü yap›lardan oluflurlar.
b. Aktif olarak hareket ederler.
c. Besinlerini fotosentez yaparak üretirler.
d. Bu grupta tek hücreli canl›lar bulunur.
e. Selüloz çeperleri vard›r.

8. Bitkiler Alemi içinde sudan karaya geçifl özelliklerini en
belirgin olarak gösteren grup afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bryophyta (Karayosunlar›) Bölümü
b. E¤relti Otlar›
c. At Kuyruklar›
d. Aç›k Tohumlular
e. Kapal› Tohumlular

9. Afla¤›dakilerden hangisi sölentereler ile sölömatlar
aras›ndaki farklardan biri de¤ildir?

a. Sölentereler diploblastik, sölömatlar triploblas-
tiktir.

b. Sölenterelerde gerçek doku ve organ yoktur, sö-
lömatlarda gerçek doku ve organ vard›r.

c. Sölentereler gastrula evresinde kalm›flt›r, sölö-
matlar daha ileri geliflim gösterir.

d. Sölenterelerde radier simetri, sölömatlarda bila-
teral simetri vard›r.

e. Sölenterelerde vücut bofllu¤u gastral boflluk
iken, sölömatlarda sölömdur.

10. Annelida ile Arthropoda’n›n benzer özelli¤i afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Hareket organlar›
b. Geliflimleri
c. Vücut segmentlerden (metamer) oluflmas›
d. Vücudun üç ana bölümden oluflmas›
e. Vücut örtüleri

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›n›fland›rma Bilimini
Geliflimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Canl›lar›n ‹simlendirilmesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Günümüde S›n›fland›rma”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Archaea” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Taksonomik Kategoriler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eucaria” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Regnum Fungi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Regnum Plantae” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Regnum Animalia’n›n
Coelenterata” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Regnum Animalia’n›n
Annelida ve Arthropoda” bölümlerini yeniden
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Ceratonia siliqua olarak adland›r›lan tür, Ülkemizde
keçiboynuzu, harup, ball›boynuz, harnup gibi farkl› yö-
resel isimlerle an›l›r.

S›ra Sizde 2

Nematodlar›n› baz› türleri çok ekstrem koflullarda yafla-
yabilmektedirler. Örne¤in sirke kurdu (Sirke, bir çeflit
asittir-asetik asit) sirke içinde yaflar, Sürekli karlar böl-
gelerinde (çok so¤uk ortam) ve s›caksu kapl›calar›nda
yaflayan nematod türleri vard›r.

S›ra Sizde 3

Mezoderm hücrelerinin geliflen endodermden sa¤ ve
sol tarafta kese olarak ayr›larak sölomu oluflturmalar›
biçimine verilen add›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Mikroorganizma gruplar›n› tan›mlayabilecek, 
Prokaryotik mikroorganizmalar› (Bakteria ve Arkea) tan›mlayabilecek,
Ökaryotik mikroorganizmalar› (algleri, protozoay› ve funguslar›) tan›mlayabilecek,
Hücresel olmayan mikroorganizmalar› (virüsleri, viroidleri ve prionlar›)
tan›mlayabilecek,
Mikroorganizmalar›n yararl› ve zararl› ifllevlerini s›ralayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Prokaryotik
• Ökaryotik 
• Viroid 
• Prion 

• Virüs
• Bakteri 
• Fungus

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

N

Genel Biyoloji

• G‹R‹fi
• PROKARYOT‹K

M‹KROORGAN‹ZMALARIN YAPISI
VE ‹fiLEV‹ 

• ÖKARYOT‹K
M‹KROORGAN‹ZMALARIN YAPISI
VE ‹fiLEV‹ 

• HÜCRESEL OLMAYAN
M‹KROORGAN‹ZMALARIN YAPISI
VE ‹fiLEV‹

Mikroorganizmalar›n
Yap›s› ve ‹fllevi
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Anahtar Kavramlar

          



G‹R‹fi 
Canl›lar›n hücre yap›lar›n›n karmafl›kl›¤›na ra¤men hücreler prokaryotik ve ökar-
yotik olmak üzere iki gruba ayr›lmaktad›r. 

Mavi yeflil algler ve Arkea dahil Bakteriler prokaryot; Funguslar, Protozoa, Algler,
ve çokhücreliler ökaryotik hücre yap›s›na sahiptir. Buna karfl›l›k prokaryotik ve
ökaryotik hücreler kimyasal olarak benzerlik gösterirler. Ancak besin maddelerini
metabolize etmede farkl› reaksiyonlar› kullan›rlar. Virüsler, viroidler ve prionlar ise
hücresel yap› göstermediklerinden bu gruplardan herhangi birine girmezler.

Bakteri terimi Bakteria ve Arkea domainlerini içermek üzere kullan›lmaktad›r.

PROKARYOT‹K M‹KROORGAN‹ZMALARIN YAPISI VE
‹fiLEV‹ 
Çekirdek ve zarl› organelleri bulunmayan hücrelere prokaryot hücre denildi¤ini
ikinci ünitede ö¤rendiniz. Bunlarda çekirdek içerisinde bulunmas› gereken yap›lar
sitoplazmada serbest halde bulunurlar. Bulundurdu¤u tek sitoplazmik organel ri-
bozomdur. Tipik prokaryotik bir hücre yap›s›nda hücre duvar›, hücre mebran›, ri-
bozomlar ve genetik materyal bulunur (fiekil 4.1).

Mikroorganizmalar›n Yap›s›
ve ‹fllevi

fiekil 1.1

Kapsül Sitoplazma Depo granülleri

Fimbria

Genetik
materyal

Pilus

Plazmid
Mezozom

Ribozom

Flagella

Hücre membran›

Hücre duvar›

Bakteri Hücresi
fiematik Yap›s›
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Hücre duvar›, hücreyi osmotik lizize karfl› korur, hücreye fleklini verir. Pro-
karyotik hücre duvar›nda, iki özel disakkarid k›sa amino asit zincirleri ile çapraz
ba¤lanarak peptidoglukan polimerini olufltururlar. Bakterilerde hücre duvar› Gram
boyanma özelli¤ine göre Gram-pozitif ve Gram-negatif olarak iki farkl› yap› gös-
terir. Gram-pozitif bakterilerde kal›n bir peptidoglukan (murein) tabaka vard›r.
Gram-negatiflerde ise peptidoglikan tabaka daha ince olup bunun üzerinde bir d›fl
tabaka bulunur. D›fl tabaka lipoprotein fosfolipid ve lipopolisakkaritten oluflmufl-
tur. Arkea (Archaea) hücre duvar› ise protein, glikoprotein, polisakkarit veya pse-
udopeptidoglukandan oluflmufl olup, peptidoglikan içermez. Gram-pozitif bakte-
riler lizozim ile muamele edilirse hücre duvar› parçalan›r ve plazma membran› ile
tüm halde hücre kal›r. Bu tip yap›ya protoplast ad› verilir. Ayn› ifllem Gram-ne-
gatif hücrelere uyguland›¤›nda hücre duvar› tamamen parçalanmaz. Lipopolisak-
karit, fosfolipid ve lipoprotein katman› kal›r. Bu durumda hücresel yap›, hücre
membran› ve kalan d›fl duvar yap›lar›na sferoplast ad› verilir.

Kapsül veya mukoz tabaka: Prokaryotlarda hücre duvar› d›fl›nda polisakka-
rit (bazen protein veya glikoproteinler) yap›s›nda tabakalar bulunmaktad›r. Bu ta-
bakalar s›k› bir matriks fleklinde düzenlenmifl ise kapsül olarak isimlendirilmek-
tedir. E¤er tabaka çok kolay bozuluyor ise, bu takdirde de mukoz tabaka (slime
tabaka) denilmektedir. Kapsül, hücrelerin yüzeylere tutunmas›n› sa¤lar. Bakterile-
ri lökositlerin fagositozundan korur. Streptococcus pneumoniae, kapsüllü oldu-
¤unda infekte etti¤i hayvanlar›n %90’›n› öldürebilirken, kapsülsüz formlar› hay-
vanlar› öldüremez. 

Flagella (Kamç›): Baz› bakterilerde hareket flagella ad› verilen özel yap›lar ile
sa¤lan›r. Flagella protein yap›s›ndad›r. Bakteriyal hücrelerden baz›lar kayarak kat›
yüzeyler boyunca hareket edebilirler. Bunun yan›nda prokaryotlar çevresel uya-
ranlara cevap olarak da hareket edebilirler. Kemotaksi, fototaksi, aerotaksi gibi çe-
flitli hareket flekilleri gösterirler. Örne¤in, kemotaksis s›ras›nda çevredeki çeflitli
kimyasallar›n yap› ve miktar›na göre de¤iflmek üzere besinlere do¤ru hareket
ederlerken, zararl› maddelerden kaçarlar.

Fimbria-Pili: Bakterilerin hepsinde bulunmayan, baz› prokaryotik hücrelerin
yüzeyinde protein yap›s›nda k›sa, saç görüntüsünde yap›lar bulunmaktad›r. Bun-
lar fimbria olarak isimlendirilir. Flagelladan daha k›sa, daha ince ve düz olup, sa-
y›lar› fazlad›r. Bakterilerin hücre yüzeylerine tutunmas›nda rol oynar. Patojenlerin
dokulara yap›flmas›n› sa¤layarak fagositik hücrelere direnç gösterir ve bakteriyel
virulans artar. Fimbriadan daha uzun ve hücrede sadece bir ya da iki adet bulunan
yap›lara ise pilus (pili) denir, bunlar da protein yap›s›ndad›r. Pililer reprodüksiyo-
na yard›mc› olurlar. 

Hücre mebran›: Hücre duvar› alt›nda, ince ve sitoplazmay› saran bir zard›r.
Hücre membran› sitoplazmay› çevreler ve korur. Hücre membran› seçici bir geçir-
genli¤e sahiptir. Madde al›flveriflinde önemli bir rol oynarlar. Fosfolipid molekül-
leri paralel iki s›ra halinde dizilmifltir. Fosfolipidler, ester ba¤lar›yla birbirine ba¤-
lanan yüksek derecede hidrofobik ya¤ asitlerini ve oldukça hidrofilik griserol
gruplar›n› içerir. Hücre membran›ndaki proteinler fosfolipid matriksine gömülmüfl
durumdad›rlar. Bu proteinler d›fl yüzeyde çok hidrofobiktir. Arkeal membranda li-
pidler bakteriyal membranda bulunanlardan farkl›d›r. Ya¤ asitlerini içermezler. 

Sitoplazma: Sitoplazmik membran›n içinde uzanan jel benzeri k›s›md›r. En-
zimler, proteinler, vitaminler, iyonlar, nükleik asit ve amino asitleri fleker ve kar-
bonhidratlar› içerir. Hücresel yap›lar› içinde tutar. 
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Taksis: Bir uyaran etkisiyle
yap›lan, uyarana do¤ru ya
da uyarandan aksi yöndeki
harekettir. Kemotaksis,
kimyasallar; fototaksis ›fl›k;
aerotaksis oksijen etkisiyle
bunlara yönelme yada
kaçma fleklindeki taksis
örnekleridir.



Ribozomlar: Ökaryotik ribozomdan küçük, 30s ve 50S alt birimlerinden olufl-
mufl 70S büyüklü¤ündedir. Protein sentezinde rol al›rlar. 

Depo granülleri: Enerji rezervleri, hücresel yap›n›n inflas› için gerekli birimle-
ri içeren kümelerdir. Hücreler afl›r› besin bulunan ortamlarda üredi¤inde s›kl›kla
gözlenir. Glikojen karbon ve enerji deposudur. Bir çok bakteri, çevrede besin azal-
d›¤›nda polifosfat granülleri biriktirirler. Fotosentetik bakterilerde elektron kayna-
¤› olarak sülfidleri kullan›rlar ve kükürt granülleri biriktirirler. Baz› fotosentetik
bakteriler, mavi yeflil algler, mor bakteriler ve baz› kemolitotrofik bakteriler kar-
boksizom veya polihedral cisimcik denilen yap›lar tafl›rlar. Deniz ve göllerde yafla-
yan prokaryotik organizmalar da yüzme için gaz vesikülleri üretirler. 

Endosporlar: Baz› bakteriler, özellikle Bacillus ve Clostridium cinslerine da-
hil türler hücrelerinin içerisinde endospor olarak isimlendirilen özel yap›lar olufl-
turabilirler. Endosporlar kurumaya, radyasyona, ›s›ya, asitlere ve kimyasal dezen-
fektanlar gibi faktörlere karfl› çok dirençlidirler. Spor içinde metabolizma durmufl-
tur veya enaz seviyededir. Bu yap›lar çok uzun süre canl› kalabilir ve sonra uygun
ortamda çimlenirler. 

Genetik materyal: Prokaryotlarda çekirdek zar› ve çekirdekçik bulunmaz.
Bakterilerin orta k›sm›nda birbiri üstüne katlanarak adeta yumak haline gelmifl bir
tek kromozomdan ibaret uzun, dolaflm›fl bir DNA molekülü bulunur. Arkea kro-
mozomlar›n›n stabilite eden histon benzeri proteinleri vard›r. 

Plazmid: Bakteri kromozomundan ayr› küçük DNA parçalar›d›r. Kromozom-
dan ba¤›ms›z olarak ço¤al›rlar. 

Prokaryotlar ikiye bölünerek ço¤al›r. ‹lk önce hücre çekirde¤i bölünür, daha
sonra hücrenin orta yerinde sitoplazma zar› içeriye do¤ru k›vr›larak hücre ortadan
ikiye ayr›l›r ve iki o¤ul hücre oluflur.

Canl›lar›n bölünme yoluyla katlanarak ço¤almalar› matematiksel anlamda hangi tipteki
art›flt›r?

Prokaryotlarda beslenme farkl›l›klar göstermektedir. Bir k›s›m bakteriler ototrof
iken bir k›sm›da heterotroftur. Besinlerini basit diffüzyon, osmoz ve kolaylaflt›r›l-
m›fl diffüzyonla veya enerji gerektiren aktif tafl›ma, grup translokasyonu yoluyla
al›rlar.

Prokaryotlar 16S rRNA baz diziliflindeki farkl›l›klar dikkate al›narak yap›lan s›-
n›fland›rmaya göre Bakteria ve Arkea olmak üzere 2 domaine ayr›l›r.

Bakteriler 
Bacteria domaini prokaryotlar›n büyük bir çeflitlili¤ini içerir. Patojenik olmayan
binlerce tür gibi bilinen tüm hastal›k etmeni (patojenik) prokaryotlar Bacteria için-
de yer al›r. 

Bakteri hücreleri yuvarlak (kok), basil (çomak), sarmal ve de¤iflik biçimli (ple-
omorfik) olabilirler. Yuvarlak flekilde görülen bakterilere, genellikle, kok (coccus)
ad› verilmektedir. Uzunluklar› enlerine göre uzun olan bakterilere ise basil (ço-
mak=çubuk) denir. Gerek kok gerekse basil flekilli olan bakteriler k›sa ve uzun
zincir oluflturabilirler. Kok fleklindeki hücreler ikifler ikifler birbirlerine yap›fl›k ise
diplokok, k›sa veya uzun zincirler fleklinde ise streptokok, az veya çok say›da
koktan oluflmufl kümeler halinde ise stafilokok , 8-12 veya 16 koktan oluflan pa-
ket veya balya görünümünde gruplara da sarsina ad› verilmektedir. Koklar›n bö-
lünmesi, birbirlerine dikey iki yönde ve bir yüzey üzerinde meydana geliyorsa,
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dörtlü koklardan yap›lm›fl gruplar meydana gelir ki bunlara tetrakok (tetrad) de-
nir. Basil fleklindeki bakteriler silindirik veya buna yak›n bir görünüme sahip ol-
duklar›ndan boylar› enlerinden daha uzundur. Baz›lar› virgül fleklinde olabilirler.
Basil flekilli mikroorganizmalar›n baz›lar› kokoid veya kokobasil fleklinde olabi-
lir. Baz› bakteriler spiral fleklindedir. 

Bakterilerin büyüklükleri morfolojilerine ve ait olduklar› cinslere göre de¤ifl-
mekte ve genellikle, mikrometre (µm) ile belirlenmektedirler. Yuvarlak biçimde
olan koklar›n çaplar› ortalama, 0.8-1.0 mikrometre (µm) aras›nda de¤iflmesine kar-
fl›n, daha küçük 0.4-0.8 µm veya daha büyük 1.2-2.0 µm olanlar› da bulunmakta-
d›r. Basil fleklindekiler 0.2-1.0x 0.5-10.0 µm, ve spiral formlara sahip olanlarda
0.15-0.25x5-20 µm aras›nda de¤iflmektedir.

Prokaryotik ve ökaryotik hücreyi nuklear ve sitoplazmik yap› bak›m›ndan kar›laflt›r›n›z.

Arkea 
Arkea üyeleri çubuk, flekilsiz, çubuklar, yass› plak veya kadeh biçimi, düzensiz
plaklar, üçgenler, dörtgenler, koklar fleklindedir. ‹kiye bölünerek ço¤al›rlar, ço¤u
hareketsizdir, baz›lar› kamç›l›d›rlar. Arkea hücrelerin çaplar› 0.1µm ila 15 µm’nin
aras›nda de¤iflir. Daha büyük olanlar› da vard›r. Baz›lar› öbekleflir veya 200 µm’ye
varan iplikçikler oluflturabilir. Metabolizmalar› çok çeflitlidir. Halobakteriler ATP
üretmek için ›fl›k kullan›rlar. Ço¤u Arkea yüksek s›cakl›k ve ekstrem pH’da yafla-
yabilen türler ile ekstremofildir ancak Arkea’n›n tümü ekstremofil de¤ildir. Ço¤u;
göller, toprak ve okyanuslarda bulunabilir. Üyelerinin ço¤u anaerobiktir. 

16S rRNA baz dizisine dayal› olarak gerçeklefltirilen filogenetik s›n›fland›rmaya
göre Arkea domaini Euryarchaeota ve Crenarchaeota olan iki subdivisyondan
meydana gelmektedir. 

Crenarchaeota ço¤unlukla bilinen tüm organizmalar içinde en yüksek s›cak-
l›klarda yaflayan hipertermofilleri içerir. Bunlar›n geliflme s›cakl›¤› 80°C nin üstün-
dedir. Hipertermofillerin ço¤u kemolitotrofiktir. Bununla birlikte termofilik olan
üyeleri de vard›r. Bu grup içinde termofilik olmayan serin ve so¤uk çevrelerden
izole edilen buz içinde yaflayanlar da Crenarchaeota içinde yer almaktad›r. Eur-
yarchaeota grubu fizyolojik aç›dan çok çeflitli türleri içine al›r. Bu canl›lar ekstrem
tuzluluk, kükürt, metan, asitli ortam gibi çeflitli bak›mlardan uç noktalardaki yer-
lerde yaflarlar.

Prokaryotlar›n ‹fllevleri 
Bakteriler do¤ada toprak, su, hava, bitki, insan, hayvan, g›da, yem gibi her türlü or-
tamda bulunur ve geliflirler. Çeflitli maddelerin üretilmesinde ve do¤ada madde çev-
riminde rol oynarlar. Bir k›sm› atmosferik azotu tesbit etme özelli¤ine sahiptirler. At-
mosferik azotu amonya¤a çevirerek amino asit ve proteinleri üretmek üzere organik
asitlere dönüfltürülebilirler. Tar›mda biyolojik mücadelede önemli rolleri bulunmak-
tad›r. At›k su ar›t›lmas›nda, peynir, yo¤urt, turflu, sirke gibi çeflitli g›dalar›n ve antibi-
yotiklerin üretilmesinde önemli bir rol oynarlar. Petrol kirlili¤i nedeni olan hidrokar-
bonlar ve organik kirleticiler gibi çevre kirlili¤ine neden olan maddelerin parçalan-
mas›nda aktif olarak ifl görürler. Ayr›ca do¤ada kolayca parçalabilen biyoplastiklerin
üretilmesinde bakterilerden yararlan›lmaktad›r. Tedavi amaçl› insülin, büyüme fak-
törleri gibi proteinlerin üretilmesinde biyoteknolojik olarak yararlan›lmaktad›r. H›zl›
ço¤almalar› nedeniyle bakteriler genetik ve moleküler biyoloji çal›flmalar›nda kulla-
n›l›rlar. Arkea’n›n enzimlerinden biyoteknolojik amaçl› yararlan›lmaktad›r. 
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‹nsan, hayvan ve bitkilerde çeflitli hastal›klar›n ve zehirlenmelerin etmenidirler.
Patojen bakteriler insanlarda ölüm ve hastal›¤›n bafll›ca nedenidir. Bunlarda eko-
nomik kay›plara neden olduklar› gibi g›da zehirlenmesine de neden olurlar.

Bitki ve hayvanlarda bakterilerin neden oldu¤u hastal›klara örnek olarak neler verebilirsiniz?

ÖKARYOT‹K M‹KROORGAN‹ZMALARIN YAPISI VE 
‹fiLEV‹ 
Ökaryotik mikroorganizmalar belirgin hücre yap›lar› ve zarl› organellere sahiptir-
ler. Ökaryotik hücreler prokaryotik hücrelere göre daha büyük ve daha kompleks-
tirler. Mikrobiyal ökaryotlar Protista yada k›saca Protistler olarak bilinir. Algler gi-
bi baz› protistler fototrofiktir. Algler kloroplast denilen klorofilce zengin organeller
içerir ve sadece birkaç mineral (örne¤in; K, P, Mg, N, S), H2O, CO2 ve ›fl›k içeren
çevrelerde yaflayabilirler. Mavi-yeflil algler (Cyanobacteria) d›fl›ndaki tüm algler
ökaryottur. Alglerle ilgili ünitelerde daha genifl bilgi verilecektir. Funguslar foto-
sentetik pigmentlerden yoksundurlar. 

Ökaryotlar da gerçek çekirdek vard›r. Ökaryotik hücreler içerisinde, organel
olarak isimlendirilen ay›rt edici yap›lar bulunur. Bu organeller önemli hücre fonk-
siyonlar›n› gerçeklefltirirler. Ökaryotik hücre yap›s› için 2. Üniteyi tekrar gözden
geçiriniz. 

ökaryotik hücre fleklini ve k›s›mlar›n›m 
http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm adresinden inceleyebilirsiniz.

Bakteria, arkea ve ökaryotik hücre aras›ndaki farkl›l›klar› s›ralay›n›z?

Funguslar 
Funguslar küf, flapkal› mantar ve mayalar› içeren genifl bir grubu içermektedir.
Funguslar su, deniz ve toprak gibi çeflitli habitatlarda yayg›n olarak bulunur. Kara-
sal funguslar›n ço¤u toprak ve ölü bitki materyalleri üzerine bulunurlar. Bunlar›n
yan›nda patojen olanlar› da vard›r. 

Funguslar tipik olarak filamentli (ipliksi) yap›da olan canl›lard›r. Hemen hemen
tümü hareketsizdir. Fotosentetik pigment içermezler, bu nedenle besinlerini di¤er
canl›lar›n haz›rlad›¤› organik maddelerden genellikle absorbsiyonla al›rlar. Fun-
guslar parazitik, çürükcül veya simbiyotik olarak yaflayabilirler. Aerobik olarak ge-
liflirler ve enerjiyi organik maddelerin oksidasyonundan sa¤larlar. 

Küfler, miselyum oluflturan çok hücreli funguslar olarak tan›mlan›rken, mayalar
tek hücreli ve genellikle miselyum oluflturmayan yap›lar olarak tan›mlanmaktad›r.

Fungus kolonileri, hif ad› verilen, genellikle, ince, uzun ve saydam mikrosko-
pik flamentlerden oluflmufllard›r (fiekil 4.2). Her hif hücre duvar› ile sar›lm›flt›r.
Hücre duvar› yap›s›nda, polisakkarid olarak glukan, galaktoz, kitin, kitozan, man-
nan ve selüloz en fazla bulunanlar›d›r. Bunlara ek olarak az oranda lipid, protein
ve kitin de bulunmaktad›r.

Hifler bir araya gelerek a¤s› bir yap› oluflturur ki bu yap›ya misel (tallus) ad›
verilir. Hifler da¤›n›k olmay›p bir doku oluflturuyorsa plenktenkima, hifler gev-
flek halde s›ral› ise bu dokuya prozenkima ad› verilir. Hifler, bölmeli (septa) ve-
ya bölmesiz olabilirler. Bölmesiz hiflere sönositik hif ad› da verilir ve çok çekir-
deklidirler. Uzunluklar› türlere göre de¤iflmek üzere 1-3 cm (veya daha uzun) ve
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Protista: Protozoa ve baz›
algleri de içeren ökaryotik
mikroorganizmalar.



çaplar› da 5-10 mikrometre aras›nda de¤iflir. Bölmeli hiflerde her septan›n merke-
zinde bir delik bulunur ve çekirde¤in sitoplazma içerisinde bir yerden di¤erine ge-
çifline izin verir. Her hücrede bir tane çekirdek olmas›na karfl›n, çok genç ve çok
çabuk üreyen hiflerde bazen birden fazla çekirde¤e rastlanabilir. Funguslar hücre-
lerinde lipid granülleri, kristaller, pigmentler, glikojen granülleri de bulunur. Ayn›
koloni içinde bulunan hiflerden baz›lar› beslenmeyi sa¤lamak için, üzerinde yafla-
d›¤› substratlar›n içine do¤ru uzan›rlar. Beslenmeyi sa¤layan hiflere vejetatif hif
ad› da verilir. 

Hifler hem vejatatif hemde ço¤alma yetene¤inde olabilir. Ço¤alma yetene¤in-
deki hifler genellikle koloninin yüzeyinde bulunan ve üreyen hücreleri ya da spor-
lar› tafl›yan hiflerdir. 

Funguslarda üreme efleyli (seksüel) ve efleysiz (aseksüel) olmak üzere iki flekil-
de olur. Bir fungusta ortam ve türe ba¤l› olarak her iki tip üreme flekli de görüle-
bilir. Septal› hiflere sahip olan baz› küfler, septalar› ortadan ikiye bölünmek sure-
tiyle efleysiz olarak da ço¤alabilmektedirler. Funguslarda efleysiz üreme ço¤unluk-
la tomurcuklanma, parçalanma (fragmentasyon) veya sporlar ile olur. Efleysiz spor-
lar sporangium ad› verilen bir kese içinde oluflmuflsa sporangiospor ad›n› al›r.
Çok hücreli küflerin yaflam çevrimi efleyli veya efleysiz sporlarla olabilir. Seksüel
sporlar askosporlar, basidiospor, zigospor, oospordur. Askosporlar tek hücreli
sporlard›r. Askus ad› verilen bir kese içinde bulunurlar. Genellikle bir askusta 1-8
askospor bulunur. Basidiosporlar basidium üzerinde topuz veya çomakc›k fleklin-
de meydana gelir. Zigosporlar büyük kal›n duvarl› sporlard›r. Oosporlar ise oogo-
nium ad› verilen difli hücre ile erkek gamet antredium birleflmesi sonucu oluflur.

Hifler uç hücrelerin geliflmesi sonucu apikal büyüme ile veya bölmeli hiflerde
oldu¤u gibi apikal büyüme ve hifin herhangi bir bölümündeki hücrelerin bölün-
mesiyle geliflir ve uzarlar.

Funguslar’da efleyli ve efleysiz sporlar› say›n›z. Endospor ile fark›n› aç›klay›n›z.

Filogenetik s›n›fland›rmaya göre funguslar Chytridiomycetes, Zygomycetes,
Glomeromycetes, Ascomycetes ve Basidiomycetes olmak üzere befl farkl› s›n›fa ay-
r›lmaktad›rlar.

Chytridiomycetes: Chytridler zoospor denilen flagellal› ve hareketli sporlara
sahip olmas› ile di¤er funguslardan ayr›l›rlar. Kaynak sular›nda ve nemli toprak-
larda yayg›n olarak bulunur. Serbest yaflayan ve organik materyallerin y›k›m›n›
sa¤layan türler yan›nda hayvan, bitki ve protistler için patojenik olan gruplar› da
içermektedir.
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Zygomycetes: Toprak ve çürüyen bitki materyallerinde yayg›n olarak bulun-
maktad›r. Siyah ekmek küfü olarak bilinen Rhizopus stolonifer bu grubun bir
üyesidir.

Glomeromycetes: Oldukça küçük bir gruptur ancak ekolojik olarak öneme
sahiptir. Bilinen türleri otsu bitki kökleri ile bazen de a¤açs› bitkiler ile ortak ya-
flam gösterirler. Bu grup üyeleri bitkilerden ba¤›ms›z olarak geliflme yetene¤ine sa-
hip de¤ildir ve sadece efleysiz olarak üreyebilirler.

Basidiomycetes: Büyük bir fungus grubudur. Bir ço¤u ticari olarak gelifltirilen
ve yenebilen Agaricus gibi flapkal› mantarlar ile Amanita gibi zehirli mantarlard›r.
Bu grup içerisinde maya, bitki ve insanlar için patojen türler bulunmaktad›r. Ge-
nellikle tallusa sahiptirler. Fakat baz›lar› tipik maya formundad›r.

fiapkal› mantar efleysiz olarak geliflti¤inde basit bir haploid misel yap›s›nda-
d›r. Efleyli olarak geliflti¤inde ise bilinen flapkal› mantar› meydana getirmektedir
(fiekil 4 3.)

fiapkal› mantarlara ait resimleri http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/fun-
guslar/holobasidiomycetidae.htm adresinden inceleyebilirsiniz. 

Ascomycetes: Ekmek ve bira yap›m›nda kullan›lan Saccharomyces mayas› gi-
bi tek hücreli türlerden ekmek küfü olan Neurospora crassa gibi filamentli olarak
geliflen türlere kadar çeflitlilik göstermektedir. Sucul ve karasal çevrelerin bir tem-
silcisi olan ascomycetes grubu isimlerini tafl›d›klar› aski (tekili askus) al›rlar. Asko-
karplar›n içinde askus denen yap›lar›n bulunmas› ile di¤er funguslardan ayr›l›rlar.
Askuslar farkl› eflleflme tiplerindeki iki haploid nükleusun birleflmesi ve diploid
nükleusun oluflmas›n› takiben meydana gelen mayoz bölünme ile meydana gelen
haploid özellikli askosporlar› içermektedir.

Ascomycetes grubunun üyelerinden olan mayalar, genellikle yuvarlak, silindi-
rik, oval ya da limon fleklinde hücre morfolojisine sahip olan mayalar tek hücreli-
dir. Boyutlar›, türlere ve kültür koflullar›na göre de¤iflmek üzere, 2-8µm çap›nda 3-
15 µm uzunlu¤undad›r. Bazen uzunluklar› 100 µm yi bulan türlerde bulunmakta-
d›r. Baz› koflullarda, çok say›da hücre yan yana gelerek uzun zincirler pseudohif
(yalanc› misel)) oluflturabilirler. Özellikle aktif üreme devresinde düz veya dall›
zincirler yaparlar.
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Mayalarda üreme bölünerek, tomurcuklanarak (fiekil 4.4) veya efleyli olarak
meydana gelir. Tomurcuklanmada yeni hücre olgun hücreden bir ç›k›nt› fleklinde
meydana gelir. Oluflan bu tomurcuk giderek büyür ve sonras›nda da ana hücreden
ayr›l›r. Baz› mayalar ikiye bölünerek ço¤al›rlar. Efleyli üremede ise iki maya hücre-
sinin birleflmesi sonucu meydana gelen zigot oluflur. ‹ki haploid (16 kromozom-
lu) hücrenin birleflmesi sonucu oluflan diploid (32 kromozomlu) zigot besinsel aç›-
dan zengin ortamda mitoz bölünme ile hayat›na devam etmektedir. Bu evrede ve-
jetatif olarak geliflir. Besinsel olarak açl›k bafllad›¤›nda ise hücreler mayoza yöne-
lirler ve bu olay 4 adet haploit spor oluflumu ile sonuçlan›r.

Mayalar fermentatif metabolizma kadar aerobik metabolizmaya da sahiptirler.
Birkaç maya türü ise hayvanlar ile özellikle de böcekler ile ortak bir yaflama sahip-
ken, bir k›s›m maya ise hayvan ve insanlar için patojeniktir. En önemli ticari ma-
yalar ekmek ve bira yap›m›nda kullan›lan Saccharomyces cinsi üyeleridir. 

Funguslar›n ‹fllevleri 
Küf ve mayalar do¤ada çok genifl bir da¤›l›fl alan›na sahiptirler. Oldukça genifl pH
(2-9), ve s›cakl›k (10-45 oC) aral›¤›nda üreyebilmektedirler. Ayn› zamanda yüksek
tuz ve fleker konsantrasyonuna sahip ortamlarda kolayl›kla geliflebilmektedirler.
Ayr›ca pektin ve di¤er kompleks karbonhidratlar›, organik asitleri, proteinleri ve
lipitleri de kullanabilmektedirler. Do¤ada bu kadar genifl bir da¤›l›m gösteren
funguslar›n yararl› ve zararl› bir çok faaliyetleri bulunmaktad›r. 

Do¤ada toprak ve di¤er ekosistemlerdeki organik maddelerin ço¤unu tekrar
sirküle edilmesinin esas ajanlar›d›rlar. Hayvansal ve bitkisel at›klar›n çürütülmesin-
de, bu yap›larda bulunan azot, fosfor, potasyum, sülfür, demir ve kalsiyum gibi
elementlerin serbest b›rak›lmas›nda, baz› peynir tiplerinin (Rokufort, Kamembert)
eldesinde, antibiyotik (penisilin) eldesinde, thiamin, biyotin, riboflavin gibi baz› vi-
taminlerin, amilaz ( Aspergillus spp.), selülaz, pektolaz, proteaz, lipaz gibi enzimle-
rin ve giberellin gibi hormonlar›n eldesinde funguslardan yararlan›l›r. Baz› maya
türleri ekmek, bira, flarap gibi g›dalar›n üretiminde büyük ekonomik öneme sahip-
tir. Bir tak›m küflerden de peynir yap›m› ya da yüksek protein içeri¤ine sahip bi-
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yomas (Candida) üretiminde faydalan›lmaktad›r. Ayr›ca, farmasötik aç›dan önem
tafl›yan laktoferrin (antibiyotik ajan› olarak kullan›lan demir ba¤layan bir protein)
ve kan p›ht›lar›n› parçalayan proteinler de funguslar taraf›ndan sentezlenir. Kimya-
sal maddelerin sentezinde ve s›v› yak›t olarak ta kullan›lan etanol S. cerevisiae ta-
raf›ndan üretilir. Baz› anti-tümör ajanlar son y›llarda funguslardan elde edilmekte-
dir. Baz› mantarlar, alglerle bir araya gelerek liken ad› verilen topluluklar› olufltu-
rurlar. Baz› türler de, bitkilerin köklerinde simbiyont olarak yaflarlar. Bitkilerin
%90’›, köklerinde simbiyont mantar türlerini tafl›r. Baz› flapkal› mantarlar (Agaricus
bisporus) yemeklik olarak üretilir ve tüketilirken, baz›lar› çok zehirlidir ve g›da ze-
hirlenmelerine yol açabilir. 

Tüm bu yararlar›n›n yan›s›ra, funguslar›n çeflitli zararlar› da olabilir. Örne¤in; in-
san, hayvan ve bitkilerde çeflitli hastal›klara, yiyecek ve g›dalar›n bozulmas›na ve
hatta uçaklar›n benzin depolar›nda geliflerek uçaklar›n düflmesine dahi neden ola-
bilirler. Oldukça fazla say›da maya ve küf türünün fermentasyon ve g›da sanayinde
istenmeyen bozucular oldu¤u bilinmektedir. Baz› küf türleri ise bulaflt›klar› g›da
maddesinde tüketilmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere yol aça-
bilmektedirler. Baz› funguslar mikotoksin üreterek sa¤l›k aç›s›ndan tehlikeli durum-
lar›n ortaya ç›kmas›na neden olurlar. En iyi bilinen mikotoksin Aspergillus flavus ta-
raf›ndan üretilen aflotoksinlerdir. Bu organizma tah›l ürünleri gibi depolanan g›da-
larda yayg›n olarak görülmektedir. Aflatoksinler oldukça toksiktirler ve baz› hay-
vanlarda özellikle tah›llar› çok tüketen kufllarda tümörleri indüklemektedirler.

Ayr›ca tahta, boya, deri, g›da ve kumafl gibi do¤al ve sentetik materyalleri bo-
zucu organizmalar olarak da önemli rollere sahiptir.

Mayalar›n fonksiyonlar› nelerdir?

Protozoa 
Protozoa tek hücreli ökaryotik mikroorganizmad›r. Büyüklükleri 5 ile 250 µm ara-
s›nda de¤iflmektedir. Hücre duvarlar› yoktur. Hücre membran› protoplazmay› çev-
reler. Baz› protozoonlarda ise pelikül ad› verilen bir örtü hücreye sabit flekli verir.
Protozoonlarda bir veya daha çok çekirdek ile koful ve plastid ad› verilen yap›lar
bulunmaktad›r. Genellikle renksiz ve hareketlidirler. Okyanuslarda, tatl› sularda ve
toprakta serbest yaflar veya di¤er organizmalar üzerinde geliflir. Tatl›su formlar›
akarsulardan çok bitki içeren durgun sularda, göller ve gölcüklerde yaflarlar. Kuru
yerlerde protozoonlar›n kistlerine rastlan›l›r. Kistler kufl, böcek gibi hayvanlar ve
rüzgarla etrafa yay›l›rlar. Kloroplast içeren türler, fototrofturlar. Baz›lar› ise klorop-
last içermelerine ra¤men haz›r besin de al›rlar. Besinlerini basit diffüzyon, osmoz
ve kolaylaflt›r›lm›fl difüzyon, aktif tafl›ma, fagositoz, pinositoz ve hücre a¤z› yoluy-
la al›rlar. Ciliata’da büyük partiküllerin ve hatta bütün haldeki mikroorganizmala-
r›n al›nabilece¤i sürekli bir a¤›z yap›s› (sitostom) vard›r (fiekil 4.5). Sitostomu çev-
releyen siller besinleri a¤›z içine hareket ettiren lokal ak›nt› sa¤larlar. ‹çeri al›nan
besin maddesi daha sonra bir besin kofulu içinde sindirilir. Amipler, besin yakala-
mak için yalanc› ayaklar›n› kullan›rlar. 

Protozoonlar hareketlidir, farkl› türler c›v›k mantarlar›n yaflam siklusu esnas›n-
da, hareketli hücreler üreme yap›lar› denen çok hücreli yap›lar fleklinde toplan›r-
ken sporlar yeni hareketli hücreler meydana getirir. Hareket, siller, kamç›, pseudo-
pod ve miyonemler ile sa¤lan›r. Pseudopodlar sürekli yap›lar de¤ildirler, hücrenin
herhangi bir yerinde oluflur ve bir süre sonra kaybolurlar. Kamç› ve siller ise sabit
olup, flekilleri ve yerleri belirlidir. Miyonemler ise sitoplazmada bulunan lifçikler
olup, hücrenin uzay›p k›salmak suretiyle hareket etmesini sa¤larlar. 
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Fagositoz: Kat› maddelerin
hücre taraf›ndan yalanc›
ayak ç›kar›larak içeri
al›nmas›d›r.

Pinositoz: Hücre içerisine
s›v› materyallerin
al›nmas›d›r.



Parazitik protozoonlar konukçular›nda ya hücre d›fl› yada hücre içi parazit ola-
rak bulunurlar. 

Protozoa da hareket nas›l sa¤lan›r? Prokaryotlardaki hareket organeli ile karfl›laflt›r›n›z.

Protozoa da üreme efleyli ve efleysiz olmak üzere iki çeflittir. Ancak efleysiz
üreme daha yayg›nd›r. Baz›lar›nda sadece bir çeflit üreme flekli görülürken,
baz›lar› hayat döngülerinde her iki yoluda kullanabilir. Efleysiz üreme ikiye
bölünme, tomurcuklanma veya ço¤a bölünme fleklinde görülür. ‹kiye bölünme
Ciliata’da enine iken, Flagellata’da uzunlamas›nad›r. Tomurcuklanarak ço¤alan
protoozonlar farkl› büyüklükte yavru hücreler meydana getirirler. Efleyli üremede
ise baz› silli bir hücrelilerde (Terliksi hayvan) konjugasyon ad› verilen özel bir
efleyli üreme flekli görülür. Bu olayda a¤›z a¤za gelen iki birey (hücre) mayoz
geçirerek haploid duruma gelmifl mikronukleuslar›n yar›s›n› karfl›l›kl› olarak
de¤ifltirirler, böylece genomlar› de¤iflmifl iki birey ortaya ç›kar (fiekil 4.6). Di¤er
durumda ise nukleuslar› yine haploid duruma gelmifl (gamet) iki ayr› hücre
birleflir diploid yeni bir hücre (zigot) olufltururlar. Bu tip efleyli üremeye de
kopulasyon ad› verilir. 
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Bu konudaki ayr›nt›l› bilgiyi http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBo-
okDiversity_3.html adresinden ö¤renebilirsiniz.

Baz› protozoonlar›n vejetatatif formlar› kendilerini kötü çevre flartlar›na (kurak-
l›k, besin azl›¤›, oksijen yetersizli¤i) karfl› kist oluflturarak koruma yetene¤indedir.
Pek çok sindirim sistemi parazitinde kist oluflumu yaflam döngülerinin bir bölümü-
dür. Kistler sindirim sisteminde oluflur ve hayvan›n d›flk›s› ile d›flar› at›l›r. Bazen de
kist protozoan›n konukçu d›fl›nda yaflayabilen tek formudur. Kist bir baflka hayva-
n›n vücuduna girdi¤i zaman kistin yaflam döngüsü yeniden bafllar.

Protozoa n›n s›n›fland›r›lmas›n› bir önceki üniteden tekrar okuyunuz. 

Protozoa’n›n ‹fllevleri 
Protozoa bakterilerin bafll›ca tüketicileridir. Su kirlili¤inin giderilmesinde önemli
bir rol oynarlar. Topraktaki ve sudaki erimeyen organik maddeleri sindirerek suda
eriyen at›k maddeler haline çevirirler. Bir ço¤u insan ve di¤er hayvanlar›n parazi-
tidir ve serbest yaflayamazlar.

HÜCRESEL OLMAYAN M‹KROORGAN‹ZMALARIN 
YAPISI VE ‹fiLEV‹ 

Virüsler 
Virüs, latince zehir anlam›na gelmektedir. 1935’te ilk kez Tütün mozaik virüsü izo-
le edildikten sonra üzerinde baz› kimyasal çal›flmalar yap›lm›fl, bunu takip eden
y›llarda elektron mikroskobun keflfedilmesiyle yap›lar› gözlenebilmifltir. 

Virüsler hücre yap›s›na sahip de¤ildir, bir di¤er deyiflle hücresel yap› göster-
mezler. Hücre d›fl›nda iken canl› de¤ildirler ve çok küçüktürler. Zorunlu hücre içi
parazitidirler. Kendilerini ço¤altmak amac›yla konak hücreyi enfekte ederler. Ba-
z› bakteriler virüsler kadar küçük olsalar da onlardan ayr›lan özelliklere sahiptirler.
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Virüsler kadar küçük olabilen bakteriler nelerdir?

Virüsü canl› yapan özellik üreyebilmesidir. Cans›z olarak görünmesinin sebebi
ise, bir konak hücre bulamad›¤› zaman kristal yap›ya dönüflebilmesidir. Bu flekil-
de iken virüs, bir partikül halinde do¤ada serbest olarak bulunur. 

Bir virüsün konak hücre aral›¤› virüsün enfekte edece¤i hücreler anlam›na ge-
lir. Omurgal›lar›, omurgas›zlar›, bitkileri, algleri, protozoay›, funguslar› ve hatta
bakterileri enfekte edebilen virüsler vard›r. Ancak pek çok virüs tek bir kona¤›n
sadece özel hücrelerini enfekte edebilir. Nadiren de olsa baz› virüsler konak hüc-
re aral›¤› engelini aflar ve bu konak hücrelerin çeflidini geniflletir. 

Virüsler çok çeflitli hücreyi konak olarak kullanabilirler. Örne¤in, hayvan virüs-
leri hayvansal hücreleri, bitki virüsleri bitkisel hücreleri kullan›r. Bakteri virüsleri
için “bakteri yiyen” anlam›ndaki bakteriyofaj terimi daha çok tercih edilmektedir. 

Virüslerin büyüklü¤ü elektron mikroskop yard›m› ile belirlenir. Virüsler çeflitli
büyüklükte olabilir. Ço¤u virüs bakterilerden oldukça küçük olmas›na ra¤men, ba-
z›lar› en küçük bakteriler kadar büyük olabilir. Virüslerin büyüklü¤ü 20-300 nm
aras›nda de¤iflebilir. 

Bir virüs konak hücrenin d›fl›nda iken virüs protein k›l›f ile çevrili nükleik asit
içeren yap›dad›r, elektron mikroskopta gözlenebilir ve bu halde iken virion olarak
adland›r›l›r. Virüs virion fleklinde iken metabolizmas› yoktur. 

Virüs partikülleri içerdikleri nükleik asit yönünden de¤ifliklik gösterirler. Baz›
virüsler “DNA” baz›lar› da “RNA” içerir. Baz› virüsler çift sarmall› DNA, baz›lar› da
tek sarmall› DNA içerir. Hücrede RNA genellikle tek sarmall› yap›dad›r. Tek sar-
mall› RNA içeren virüsler daha yayg›n olmas›na ra¤men çift sarmall› RNA içeren vi-
rüsler de bilinmektedir. Bununla birlikte 3. bir grup virus ta vard›r ki bunlar ço¤al-
malar›n›n farkl› dönemlerinde hem RNA hem de DNA içerirler. 

Virüslerin kimyasal yap›lar› da farkl›l›klar gösterir. Virionun nükleik asidi her
zaman partikül içinde bulunur. Etraf›nda bunu sarmalayan protein k›l›fa kapsid
denir. Protein k›l›f, protein alt üniteleri yada kapsomer olarak adland›r›lan ve
belirli say›da ve tekrarlanan bir kal›p oluflturan tek tek protein moleküllerinden
meydana gelmifltir ve elektron mikroskop ile görülebilen morfolojik ünitedir. Sa-
dece birkaç virüste tek bir çeflit protein alt ünitesi vard›r. Nükleik asit ve protein-
den ibaret virion yap›s› k›saca nükleokapsid olarak adland›r›l›r (fiekil4.7a). 

Baz› virüslerde protein k›l›f “çubuk” fleklinde iken baz›lar›nda “kübik” yap›da-
d›r. Baz› virüsler ise her iki yap›y› da içeren bir morfolojiye sahiptir ve virüste hem
kübik hem de çubuksu yap› gözlenir. Protein k›l›f temelde helikal simetri veya
kübik simetri oluflturacak flekilde düzenlenmifltir. Örne¤in, tütün mozaik virüsü
helikal simetrilidir (fiekil 4.7a). Pek çok bitki, hayvan virüsü ve bakteriyofaj ise kü-
bik simetrili yani “ikosahedral” olup üçgen yüzlere ve bunlar›n birleflti¤i noktalar-
da köflelere sahiptir. Örne¤in, çocuk felci virüsü etmeni ikosahedral bir virüstür
(fiekil 4.7b). Baz› virüsler özellikle bakteri virüsleri daha da karmafl›k yap›ya sahip-
tir ve kompleks virüsler olarak adland›r›l›rlar. Örne¤in, T4 bakteriyofaj›nda iko-
sahedral yap›ya sahip bir bafl k›sm› ile buna ba¤l› helikal yap›da bir kuyruk ve bu-
na ba¤l› kuyruk lifleri bulunur (fiekil 4.7c).
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Kapsid: Virüs yap›s›n›
oluflturan protein k›l›f.

Kompleks virüsler: Bir
virion yap›s›nda her iki
simetriyi de gösteren daha
karmafl›k yap›l› virüslerdir.   



Baz› virüsler nükleokapsidi çevreleyen ve lipid-protein yap›s›ndan ibaret “zarf”
ad› verilen bir yap›ya sahiptir ve bu tip virüsler zarfl› virüs olarak adland›r›l›r. Zarf
yap›s› içermeyen sadece nükleokapsidten ibaret virüsler ise zarfs›z virüsler ola-
rak adland›r›l›rlar. Baz› virüslerde ise zarf›n d›fl›nda onun konak hücreye yap›flma-
s›n› sa¤layan çivi benzeri dikensi yap›lar da bulunabilir. Zarfl› virüslere örnek ola-
rak grip (influenza) virüsü gösterilebilir.

Virüslerin simetrileri konusunda daha ayr›nt›l› bilgi için Nezihe Tunail’in Mikrobiyoloji
(Ankara, G›da Teknolojisi Derne¤i 2009, s. 121-126) adl› kitab›n› okuyunuz.

Virüs yap›s› ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için http://mac122.icu.ac.jp/BIOBK/BioBook-
Diversity_1.html sitesine bak›n›z.

Virüslerin Ço¤almas›
Virüslerde ço¤alman›n ancak bir konak hücre içinde gerçekleflebilece¤ini belirt-
mifltik. Bu amaçla, bir virüs bir konak hücreyi çok say›da virüs partikülü olufltur-
mak için gerekli yap›lar› sentezlemek üzere uyar›r. Bu yap›lar daha sonra do¤ru bir
flekilde birlefltirilir ve virüs partikülleri hücreden d›flar› ç›karak di¤er hücreleri en-
fekte eder. Virüs enfeksiyonunun sonunda viral nükleik asit ve viral protein k›l›f
oluflur. Asl›nda virüs konukçusunun biyosentez makinas›n› devral›r ve onu kendi-
ni sentezlemek için kullan›r. Virüs ço¤almas› için gerekli birkaç enzim virionda
mevcut olabilir ve enfeksiyon ifllemi esnas›nda hücreye verebilir. Ancak konak
hücre; enerji üreten sistemleri, ribozomlar›, amino asit aktive edici enzimleri ve
transfer RNA’y› sa¤lar. 

Baz› virüsler enfeksiyon iflleminde rol oynayan enzimler içerirler. Örne¤in, pek
çok virüs enfeksiyon ifllemi bafllay›nca viral nükleik asidi mRNA’ya trankribe etme-
ye yarayan kendi nükleik asit polimeraz enzimlerine sahiptir. Baz› virüsler de hüc-
re içine girmelerini kolaylaflt›ran yada enfeksiyonun son basama¤›nda virüsün ko-
nukçudan sal›n›m›n› sa¤layan enzimler içerirler. Bu tip enzimlerden olan nöramini-
adazlar hayvan hücrelerinin ba¤ dokusundaki glikoprotein ve glikolipidleri parçala-
yarak virüsün serbest kalmas›na yard›mc› olurlar. Baz› bakterileri enfekte eden viri-
onlar hücre duvar›nda bir delik oluflturup DNA’n›n içeri girmesine izin veren lizo-
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a) Helikal
simetri

b) ‹kosahedral
simetri

c) Kompleks virüs
(T4 bakteriyofaj›)

Nükleokapsid

RNA

Kapsid

Bafl

Kuyruk

Kuyruk lifleri

Kapsomerler

Virüslerde
Farkl›
Morfoloji ve
Simetriler.



zim adl› bir enzime sahiptirler. Bu enzim enfeksiyonun daha sonraki basamaklar›n-
da daha fazla miktarlarda üretilir ve konak hücrenin ölümüne yol açar ve virüs par-
tiküllerinin ortama sal›nmas›na neden olur. 

Bakteri virüsleri olan bakteriyofajlar›n ço¤almas›nda 5 basamak gözlenir. Bunlar
s›ras›yla: 

1. Adsorbsiyon: Virüsün özel reseptör bölgeler ile konak hücreye yap›flmas›,
2. Penetrasyon: Virüs nükleik asitinin konak hücre içine girmesi (kapsid d›flar›-

da kal›r),
3. Biyosentez: Bakteri DNA’s›n›n parçalanmas›, virüs nükleik asiti ve protein k›-

l›f›n sentezlenmesi,
4. Olgunlaflma: Sentezlenen virüs k›s›mlar›n›n bir araya getirilerek olgun partikül

haline gelmesi,
5. Sal›n›m: Virüsün hücreyi parçalayarak d›flar› da¤›lmas›d›r. 
Bu son basamakta konak hücreler ço¤alan virüsleri tafl›yamaz hale gelir ve “lizis”

ad› verilen bir olayla parçalan›rlar. Bu döngüye litik döngü ad› verilir (fiekil 4.8). Li-
tik döngüye sahip virüsler “virulant” olarak tan›mlan›rlar.

Buna karfl›n, hayvan virüslerinin ço¤almas› bazi istisnalar d›fl›nda bakteriyofaj-
lar›n ço¤almas›na benzer. Örne¤in hayvan virüslerinde yap›flmaya yarayan resep-
tör bölgeler hücre zar›nda bulunur. Ayr›ca virüs genellikle pasif olarak fagositoz
sonucu konak hücre içine girdi¤inden, pekçok bitki ve hayvan virüsü hiç bir özel
adsorbsiyon bölgesi içermez. Penetrasyon basama¤›nda bakteriyofajlar kendi
DNA’lar›n› konak hücre sitoplazmas›na enjekte ederlerken, hayvan virüsleri tü-
müyle hücre sitoplazmas› içine çekilirler. Protein k›l›f, virüs sitoplazma içine gir-
dikten sonra nükleik asitten ayr›l›r. Hayvan virüslerinde enfeksiyon sonucunda ko-
nak hücre mutlaka lizis ile parçanmayabilir. Örne¤in zarfl› virüslerde konak hüc-
re, bir çeflit tomurcuklanma ile viral partikülleri yavafl yavafl d›flar› verebilir veya
uzun süre canl› kal›p virüs oluflturmaya devam edebilir. 

Baz› virüsler konak hücre kromozomuna ba¤lanarak uzun süre orada kalabilirler
ve konak hücre bölündükçe ço¤almaya devam edebilirler. Buna lizogenik döngü
ad› verilir (fiekil 4.8). Lizogenik döngüde litik döngü basamaklar› bask›lan›r. Bu fle-
kilde baz› koflullarda enfeksiyon oluflturmayan virüsler temperent olarak tan›mla-
n›rlar. Lizogenik döngü sadece hayvan konak hücrelerde de¤il, tüm konak hücreler-
de hatta bakterilerde dahi gözlenmektedir ve do¤ada oldukça yayg›nd›r. E¤er bak-
teriyofajlarda bu ifllem oluyorsa, lizogeni durumundaki bakteriyofaj DNA’ na profaj
denir. E¤er retrovirüs gibi bir hayvan virüsünde bu durum sözkonusu ise viral
DNA provirüs olarak adland›r›l›r. Ancak çevresel flartlar uyard›¤› zaman litik dön-
gü bafllat›labilir. Lizogeninin çok önemli özellikleri vard›r: Lizogeni durumundaki
virüsler vücut immun savunmas›nda ba¤›fl›k durumdad›rlar çünkü, antikorlar onla-
ra eriflemez. Dahas›, konak hücre kromozomunun her ço¤al›fl›nda (örne¤in hay-
van hücrelerinde mitoz esnas›nda) virüs te ço¤almaktad›r. Ayr›ca bir profaj veya
provirüs konak hücre üzerinde yeni özellikler oluflturabilir. Örne¤in, Clostridium
botulinum’un öldürücü toksini bir profaj taraf›ndan kodlanmaktad›r.

Lizogeniyi içeren bir di¤er olay da transdüksiyon’dur. Bu ifllemde, bir hücre-
ye ait DNA parças› bir di¤er hücreye bir bakteriyofaj DNA’s› arac›l›¤› ile transfer
edilir. Bazen de, virüsler konukçu hücreleri kanser hücreleri flekline dönüfltürerek
s›n›rs›z ço¤alma nedeniyle tümör yada kanser oluflumuna neden olabilirler. 
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Lizogenik döngü: Virüs
genomunun konak hücre
genomuna ba¤lanarak
ço¤ald›¤›, konak hücrenin
parçalanmad›¤› ve ancak
uyaranlar varl›¤›nda virüsün
litik döngüyü izledi¤i süreç.

Litik döngü: Bir virüsün
konak hücre içine girip
ço¤almas› ve olgun virüs
partikülleri halinde etrafa
da¤›lmas› ile konak
hücrenin parçaland›¤› süreç. 



Lizogenik döngüye sahip virüslere örnek veriniz.

Litik ve lizogenik döngü ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için http://www.estrellamounta-
in.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookDiversity_1.html sitesine bak›n›z.

Virüslerin ‹fllevi 
• Zorunlu hücre içi paraziti olduklar› için konak hücrelerin ölümüne yol

açarlar.
• Konak hücrelerin ait oldu¤u organizmalarda çeflitli derecelerde hastal›klara

neden olurlar. 
• Kanserli hücre oluflumunda rol oynad›klar›na inan›lmaktad›r. 
• Bakteriyofajlar moleküler hücre biyolojisinin ilerlemesinde çok önemli rol

oynamaktad›r. Binlerce farkl› bakteriyofaj izole edilmesine ra¤men spesifik
biyokimyasal ve genetik olaylarda kullan›lan bakteriyofajlar bunlar›n aras›n-
dan seçilmifltir. Örne¤in, Escherichia coli bakterisini enfekte eden lambda
(λ) bakteriyofaj›, lizogenik bir fajd›r. Moleküler biyoloji çal›flmalar›nda mo-
del organizma olarak kullan›lmaktad›r. 

• Virüsler çok çeflitli hücre tiplerini enfekte edebildikleri için, geneti¤i de¤ifl-
tirilmifl virüsler ile istenilen DNA k›s›mlar› hücre içine tafl›nabilir yani virüs-
ler vektör görevi görürler. Bu yaklafl›m gen terapisi çal›flmalar›n›n temelini
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Adsorbsiyon Sal›n›m

Olgunlaflma

Replikasyon

Penetrasyon (‹nfeksiyon)

Viral DNA n›n Profaj
oluflturmak üzere kat›l›m›

Lizogeni

‹ndüksiyon

Normal Bakteriyal Aktivite Bakteri DNA s›n›n Parçalanmas›

Litik Döngü

Virüslerde Litik ve
Lizogenik Göngü



oluflturmaktad›r. Gen terapisi henüz bafllang›ç aflamas›nda olmas›na ra¤men
pek çok hastal›¤›n tedavisi için çok büyük potansiyele sahiptir. 

• Bakteri kökenli enfeksiyon hastal›klar›n›n örne¤in antibiyotiklere dirençli
Staphylococcus aureus enfeksiyonlar›n›n tedavisinde bakteri hücrelerini
spesifik olarak öldürmek için bu bakteriler içinde ço¤alan bakteriyofajlar
kullan›lmaktad›r. Ayn› yaklafl›m patojen bakteri ile kontamine oldu¤u dü-
flünülen baz› g›da enfeksiyonlar›nda enfeksiyon riskini azaltmak için, bu
bakterilere spesifik bakteriyofajlar eklenebilece¤i gösterilmifltir. 

Viroidler ve ‹fllevi 
Viroidler protein bir k›l›f ile çevrili olmayan ç›plak, k›sa, RNA parçalar›d›r. Viroid-
ler en fazla 400 ribonükleotid uzunlu¤unda olup, tek zincirli RNA molekülünün
katlanmas› ile çift iplikli hale gelirler. Bu flekilde 3 boyutlu yap› kazan›rlar. Viroid
hastal›klar› bitki büyümesinin bozulmas› ile karakterize edilmektedir. RNA mole-
külü hiç protein kodlayan gen içermez ve bu nedenle de ço¤almas› için tamamen
konukçu fonksiyonuna ba¤›ml›d›r. 

• Bitki hastal›klar›na neden olurlar.
• Patates i¤ yumru hastal›¤›, tan›mlanan ilk viroid hastal›¤› olup patates yum-

rular›nda flekil ve büyüklük bozulmalar›na neden olmaktad›r. 

Bitki virüsleri ve viroidler ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için http://www.biologie.uni-
hamburg.de/b-online/e35/35.html sitesine bak›n›z.

Prionlar ve ‹fllevi 
Ne virüs ne de bakteri olmayan ve hücresel yap›ya sahip olmayan prionlar, kendi
kendini eflleyebilen ve enfekte proteinlerin yap›m›n› sa¤layan proteinlerdir. Nük-
leik asit içermezler. Sinir sistemi hücrelerinde do¤al olarak üretilen normal prote-
inlerin katlanma fleklinin de¤iflerek patojen ve enfeksiyon yapma özelli¤indeki pri-
onlar›n olufltu¤u düflünülmektedir. Yap›lan çal›flmalar prionlar›n s›cak, radyasyon
ve kimyasal muameleye ra¤men yaflad›klar›n› göstermifltir. 

• Patojendirler, insan ve hayvanlarda merkezi sinir sistemi hastal›klar›na ne-
den olurlar.

• ‹nsan ve büyükbafl hayvanlarda görülen “deli dana” hastal›¤› bir tür prion
hastal›¤›d›r.

Prion hastal›klar› konusunda bilgilere http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/Biology-
Pages/P/Prions.html adresinden ulaflabilirsiniz.
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Mikroorganizmalar prokaryotik ve ökaryotik hüc-
re yap›s›na sahiptirler. Bakteria, ve Arkea pro-
karyotik hücre yap›s›na sahipken funguslar, pro-
tozoa ve algler de ökaryotik hücre yap›s›na sa-
hiptir. Virüsler, viroidler ve prionlar bu gruplar-
dan herhangi birine girmezler, bunlar hücresel
yap› göstermezler. 
Çekirdek ve zarl› organelleri bulunmayan hüc-
relere prokaryot hücre denir. Bunlarda çekirdek
içerisinde bulunmas› gereken yap›lar sitoplaz-
mada serbest halde bulunurlar. Bulundurdu¤u
tek sitoplazmik organel ribozomdur. Ökaryotik
mikroorganizmalar belirgin hücre yap›lar› ve zar-
l› organellere sahiptirler. Ökaryotik hücreler pro-
karyotik hücrelere göre daha büyük ve daha
komplekstirler. Ökaryotik hücrelerin hemen
hepsinde mitokondri gibi organeller bulunur-
ken kloroplastlar sadece fototrofik hücrelerde
bulunurlar.
Bakteri hücreleri yuvarlak, basil, sarmal ve de¤i-
flik biçimli (pleomorfik) olabilirler. Baz› bakteri-
ler spiral fleklinde olabilir. Arkea üyeleri bakteri-
ler ise çubuk, pleomorfik çubuklar, yass› plak
veya kadeh biçimi, düzensiz plaklar, üçgenler,
dörtgenler, koklar fleklindedir. ‹kiye bölünerek
ço¤al›rlar, ço¤u hareketsizdir, baz›lar› lofotrik
kamç›l›d›rlar.
Bakteria ve arkea ikiye bölünerek ço¤al›rlar, ha-
reketli ve hareketsiz üyeleri bulunmaktad›r. He-
terotrof ve ototrof üyeleri vard›r. Baz› üyeleri
fotosentez yaparlar. 
Funguslar küf, flapkal› mantar ve mayalar› içeren
genifl bir grubu içermektedir. Su, deniz ve toprak
gibi çeflitli habitatlarda yayg›n olarak bulunur.
Tipik olarak filamentli (ipliksi) yap›da olan can-
l›lard›r. Hemen hemen tümü hareketsizdir. Foto-
sentetik pigment içermezler. Funguslar parazitik,
çürükcül veya simbiyotik olarak yaflayabilir. 
Küfler, miselyum oluflturan çok hücreli funguslar
olarak tan›mlan›rken, mayalar tek hücreli ve ge-
nellikle miselyum oluflturmayan yap›lar olarak
tan›mlanmaktad›r. Funguslarda üreme efleyli
(seksüel) ve efleysiz (aseksüel) olmak üzere iki
flekilde olur. 

Protozoa tek hücreli ökaryotik mikroorganizma-
d›r. Genellikle renksiz ve hareketlidirler. Okya-
nuslarda, tatl› sularda ve toprakta serbest yaflar
veya di¤er organizmalar üzerinde geliflir. Kuru
yerlerde protozoonlar›n kistlerine rastlan›l›r. Klo-
roplast içeren türler, fototrofturlar. 
Hücresel olmayan mikroorganizmalar; virüsler,
viroidler ve prionlard›r. Virüsler protein bir k›l›f
ile çevrili nükleik asit yap›s›na sahiptirler. Ço-
¤almak için mutlaka canl› bir konak hücreye ih-
tiyaç duyarlar ve konak hücrenin metabolizma-
s›n› kendi ço¤almalar›n› sa¤lamak üzere yönlen-
dirirler. 
‹nsan, bitki ve hayvan hastal›klar›n›n büyük bir
k›sm› mikroorganizmalar taraf›ndan oluflturulur.
Do¤ada besin döngüsünün çevriminde önemli
rol al›rlar. Fermente g›da ürünlerinin eldesinde
oldu¤u kadar, g›dalar›n bozulmas›nda ve g›da
zehirlenmelerinde de mikroorganizmalar rol oy-
nar. Endüstriyel öneme sahip enzim, protein gi-
bi pek çok organik maddenin üretiminde, ilaç
sanayiinde özellikle antibiyotik üretiminde mik-
roorganizmalar kullan›l›rlar. Afl› üretimi, çevre
kirlili¤inin giderilmesi, biyolojik mücadele, ta-
r›mda biyolojik gübre kullan›m› mikroorganiz-
malar taraf›ndan gerçeklefltirilir. 

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi prokaryotik hücre yap›s›na
sahiptir?

a. Arkea
b. Küf
c. Protozoa
d. Maya
e. Alg

2. Afla¤›daki organellerden hangisi prokaryotik hücre-
de bulunmaz?

a. Hücre duvar›
b. Flagella
c. Sil
d. Ribozom
e. Hücre membran›

3. Ekstremofiller afla¤›dakilerden hangisinin içerisin-
de yer al›r?

a. Bakteria
b. Küf
c. Maya
d. Arkea
e. Protozoa

4. fiapkal› mantarlar afla¤›dakilerden hangisinin içeri-
sinde yer al›r?

a. Bakteria
b. Maya
c. Bitki
d. Funguslar
e. Arkea

5. Baz› protozoonlarda meydana gelen kötü çevre ko-
flullar›na dayan›kl› form afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Endospor
b. Klamidospor
c. Kist
d. Oidia
e. Konidia

6. Protozoada hücre içine s›v› materyallerin al›nmas›
olay›na ne ad verilir?

a. Ektositosis
b. Pinositosis
c. Fagositoz
d. Endositosis
e. Sindirim vakuol

7. Afla¤›dakilerden hangisi virüslerin özelliklerinden
biri de¤ildir?

a. Mikroskobik olmas›
b. Tek hücreli olmas›
c. Hücre içi ve d›fl›nda bulunabilmesi
d. Nükleik asit içermesi
e. Ço¤alma ifllemini ba¤›ms›z yapmas›

8. Viroidler ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yan-

l›flt›r?

a. Prokaryotik organizma de¤ildirler.
b. Ökaryotik organizma de¤ildirler.
c. Misel ad› verilen pamuksu kütle oluflturmazlar.
d. Yap›lar› DNA, RNA ve proteinden ibarettir. 
e. Bitki hastal›klar›na neden olurlar.

9. Afla¤›dakilerden hangisi prionlar›n özelliklerinden
biridir?

a. Patojenite
b. Toksin üretimi
c. Peynir üretimi
d. Alkol üretimi
e. Metan üretimi

10. Afla¤›dakilerden hangisi virüslerin ifllevlerinden biri
de¤ildir?

a. Kanserli hücre oluflturma
b. Bitki hastal›klar›na neden olma
c. Hayvan hastal›klar›na neden olma
d. ‹nsan hastal›klar›na neden olma
e. G›da ve içeceklerde bozulmalara neden olma

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Prokaryotik Hücre’’
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Prokaryotik hücre’’
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Arkea’’ bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Funguslar’’ bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘’Protozoa’’ bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Protozoa’’ bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Virüsler” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Viroidler” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Prionlar” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Virüsler” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Geometrik oranda art›fl denir.

S›ra Sizde 2

Prokaryotik ve ökaryotik hücreyi nuklear ve sitoplaz-
mik yap› bak›m›ndan kar›laflt›r›n›z.

S›ra Sizde 3

Bakteriyel hastal›klar tar›mda da önemlidir, bakteriler
bitkilerde atefl yan›kl›¤›, yaprak bene¤i ve solma; çiftlik
hayvanlar›nda da ise mastitis, paratüberküloz ve flarbo-
na neden olur.

S›ra Sizde 4

S›ra Sizde 5

Efleysiz sporlar:Sporangiospor, konidia, arthrospor,
blastospor
Efleyli sporlar: Askosporlar, basidiospor, zigospor, oos-
por
Endospor bakterilerde bulunur. Bu sporlar üreme ile il-
gili de¤ildir. Kötü koflullara dayan›kl› yap›lard›r.

Özellikler Prokaryotik Ökaryotik 

Gruplar Bakteria, Arkea Alg, fungi, protozoa, bitki, hayvan

Nuklear yap› ve fonksiyonlar›

Nüklear membran Yok Var

Nükleolus Yok Var

DNA Tek molekül, Histonlar yok Birkaç kromozom var, Histonlarla birlikte

Bölünme Mitoz yok Mitoz var

Sitoplazmik yap›

Plazma Membran› Genellikle steroller yok Steroller var

Ribozomlar 70S 80S

Solunum Sistemleri
Plazma membran›n›n bir k›sm›nda veya iç membranda,
Mitokondria yok

Mitokondriada

Fotosentetik Pigment Kloroplas yok, iç membranda Kloroplastlarda veya klorozom

Endospor Baz›lar›nda var Yok

Gaz Vesikülleri Baz›lar›nda var Yok

Hücre Duvar› Var
Bitki, alg ve funguslarda mevcut, hayvanlar-
da ve birçok protozoalarda yok

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Özellik Bakteria Arkea Ökarya

Peptidoglukan Var yok yok

Lipidler Ester ba¤› Eter ba¤› Eter ba¤›

Ribozomlar 70S 70S 80S

Ribozomlar›n

kloramfenikol,

streptomisin

ve kanamisine

hassasiyeti

Var yok yok
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S›ra Sizde 6

- Ekmek, bira, flarap gibi g›dalar›n üretiminde 
- Yüksek protein içeri¤ine sahip biyomas (Candida)

üretiminde 
- Kiyasal maddelerin sentezinde ve alkol üretiminde
- Gliserol üretimi gerçekleflmektedir
- ‹nsan, hayvan ve bitkilerde çeflitli hastal›klara, 
- G›dalar›n bozulmas›na neden olabilirler. 
- G›da üretiminde maya g›dan›n bozulmas›na ve

üretimin istenmeyen flekilde sonuçlanmas›na yol
açmaktad›rlar. 

S›ra Sizde 7

Protozoa da hareket kamç›, sil, pseudopod ve miyo-
nem ile hareket sa¤lan›r. Prokaryotlarda ise kamç› ile
sa¤lan›r. Prokaryotlarda kamç› basit bir yap› gösterir-
ken ökaryotlarda daha kompleks bir yap›ya sahiptir.

S›ra Sizde 8

Riketsiya ve Klamidya çok küçük ve hücre içi parazit
bakterilerdir. 

S›ra Sizde 9

Lambda faj› bir lizogenik virüstür.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bitkisel hücre ve dokular›n özelliklerini s›ralayabilecek,
Bitki organlar›n›n yap› ve özelliklerini aç›klayabilecek,
Fotosentez olay›n›n özelliklerini ve önemini anlatabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Bitkisel Hücre
• Meristematik Dokular
• Sürekli Dokular

• Bitki Organlar›
• Metamorfozlar
• Fotosentez
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G‹R‹fi
Bitkiler, yeryüzündeki hayat›n devaml›l›¤›n› sa¤layan besin zinciri içinde kilit rol
oynayan organizma gruplar›n›n bafl›nda gelirler. Canl›lar taraf›ndan direkt olarak
kullan›lamayan günefl enerjisini, fotosentez yetenekleri sayesinde, tüketici organiz-
malar (insanlar ve hayvanlar) taraf›ndan kullan›labilecek enerji formuna çevirirler.
Bu nedenle ekosistemlerde, besin zincirinin ilk halkas›n› (birincil üretici) olufltu-
rurlar. Sahip olduklar› klorofil molekülü sayesinde gerçeklefltirdikleri fotosentez
olay› ile, besin üretiminin yan›s›ra yan ürün olarak da oksijen aç›¤a ç›kar›rlar. Can-
l›lar›n oldukça önemli bir bölümü, bitkiler taraf›ndan sentezlenen organik besin-
lerde bulunan kimyasal ba¤ enerjisini kullan›labilir hale getirmek için oksijene ge-
reksinim duyarlar. Bu durumda bitkiler, besin zincirinin sonraki halkalar›nda yer
alan canl›lar için hem besini hem de o besinin enerjiye çevrilmesi için gerekli olan
oksijeni ayn› anda sa¤larlar.

Bitkiler, atmosferin kimyasal yap›s›n›n sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan da önemli
roller üstlenirler. Özellikle karbondioksitin atmosferde dengeli bir düzeyde kalma-
s›na yard›mc› olurlar. Ayr›ca fotosentez sonucu oluflturulan oksijen, atmosferin üst
tabakalar›nda günefl ›fl›nlar›n›n da yard›m›yla ozon tabakas›n›n oluflumunu sa¤lar.
Bu da güneflten gelen zararl› ultraviyole (UV) ›fl›nlar›n›n süzülerek, dünyada can-
l›lar için yaflan›labilir bir ortam oluflturulmas›na önemli katk› sa¤lamaktad›r.

Dünyada organizmalar›n yaflamlar›n› sürdürülebilir biçimde devam ettirebilme-
leri aç›s›ndan önemli roller üstlenen bitkisel organizmalar›n yap›sal ve ifllevsel
özelliklerini daha yak›ndan inceleyelim.

B‹TK‹ HÜCRES‹
Yüksek (geliflmifl) bitkiler, birbirleriyle iliflki içerisinde olan, belirli bir düzen içeri-
sinde birarada bulunan çok say›da hücrelerden oluflmufl organizmalard›r. Bu orga-
nizmalar› oluflturan hücreler, di¤er hücrelerden bir tak›m özellikleri ile farkl›l›k
gösterir. Bunlar:

• Bitki hücreleri selüloz çeper içerirler.
Selüloz çeper, bitki hücrelerinde tipik olarak geliflen yap›lar aras›nda-
d›r. Hücreye mekanik direnç sa¤lar. Özellikle hücre içine giren suyun,
hücre çeperine yapt›¤› bas›nca (turgor bas›nc›) karfl› etkin direnç olufltu-
rur. Ayr›ca, çeperin nispeten sert yap›s›ndan dolay› hücrenin belirli bir
flekilde kalmas›n› sa¤lar.
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• Bitki hücreleri plastid içerirler.
Plastid, bitki hücrelerinde bulunan ve önemli metabolik ifllevleri olan
organellerdir. Kloroplastlar, kromoplastlar ve levkoplastlar, bitki-
lerde bulunan farkl› plastid tipleridirler. Kloroplast, bitkilerin yaprakla-
r›nda ve di¤er yeflil bölgelerindeki hücrelerde bulunur ve bünyesinde
klorofil molekülünü tafl›r. Klorofil molekülü, bitkilerde esas olarak foto-
sentez ifllevinin gerçekleflmesini sa¤lar. Kromoplastlar ise yeflil d›fl›nda
di¤er renkli pigmentli plastidlerdir. Genellikle sar›, k›rm›z› ve turuncu
renkleriyle çiçek ve meyvelerde bulunurlar. Levkoplastlar ise, renksiz
plastidler olup, fotosentez sonucu sentezlenen besin maddelerinin de-
poland›klar› organellerdir. Ifl›¤a maruz kald›klar›nda kloroplastlara dö-
nüflebilirler.

• Bitki hücreleri vakuol içerirler. 
Bitki hücrelerinde, hücre hacminin oldukça önemli bir k›sm›n› kaplayan
vakuol içerisinde, su ve baz› biyokimyasal maddeler bulunur. Bitki hüc-
releri, bu suyun oluflturdu¤u iç bas›nç ile (turgor bas›nc›) flekillerini ko-
rurlar. Temel görevi, bitkinin biçimini koruyan turgor bas›nc›n› kararl› bir
düzeyde tutmakt›r.

• Bitki hücrelerinde sentriol bulunmaz.
Hayvansal hücrelerin ço¤almalar› (mitoz bölünme) s›ras›nda kromozom-
lar›n çekilmesini sa¤layan sentriol ad› verilen hücre organelleri bitki hüc-
relerinde bulunmaz.

B‹TK‹SEL DOKULAR
Kökenleri, morfolojileri (flekilleri) ve görevleri bak›m›ndan birbirine benzer hücre-
ler bir araya gelerek dokular› olufltururlar. Doku çeflitlili¤i, canl›n›n organizasyo-
nal düzeyine ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilir. Benzer flekilde, doku içerisinde
yer alan farkl› hücre tipleri de, dokunun yap›s› ve fonksiyonu ile iliflkili olarak de-
¤ifliklik gösterebilir.

Bitkisel dokular, yap›sal ve ifllevsel özellikleri bak›m›ndan bafll›ca iki büyük
grup alt›nda de¤erlendirilir.

• Meristematik dokular
• Sürekli dokular

Meristematik (Bölünür) Dokular
Bitkilerde erken geliflim dönemlerinden itibaren, bitkinin yaflam› boyunca bölüne-
bilme özelli¤ini koruyan, belirli bir görevi yapmak üzere özelleflmemifl (farkl›lafl-
mam›fl) hücrelerin oluflturdu¤u embriyonik dokulara meristem ad› verilir. Kök,
gövde ve yanal organlar›n›n uç k›s›mlar›nda bulunur. Metabolik aç›dan son dere-
ce aktif olan meristem hücreleri, bölünerek yeni hücreler meydana getirirler. Bu
yeni hücreler, büyüyüp geliflerek, bitkide belirli bir ifllevi yerine getirmek üzere
özelleflmifl hücreleri oluflturmaktad›r. Baflka bir deyiflle, meristematik hücrelerin
bölünerek verdi¤i yeni hücreler, sürekli dokular›n kökenini teflkil etmektedir.

Meristematik bir hücre, di¤er hücrelerden farkl› olarak baz› tipik özelliklere sa-
hiptir. Meristem hücreleri, s›k ve sürekli bölünme yetene¤ine sahip, bol protoplaz-
ma içeren hücrelerdir. Hücre çeperleri ince, hücre içerisinde ise küçük ve çok sa-
y›da vakuol tafl›rlar. Çekirdekleri, hücre hacmine göre oldukça büyüktür. Hücrele-
raras› boflluk tafl›mayan hücreler, plastid de içermezler.
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Fotosentez: Fotosentez ›fl›k
enerjisinin klorofil içeren
organizmalar taraf›ndan
biyolojik olarak kimyasal
enerjiye dönüflümü olay›d›r.

Meristem: Bitkilerin yaflam›
boyunca bölünme özelli¤ini
koruyan ve sürekli dokular›n
kökenini teflkil eden
dokudur.



Meristematik hücreler, embriyo safhas›ndan itibaren, bitki canl› kald›¤› süre bo-
yunca bölünme yetene¤ini koruyabilir. Genellikle kök, gövde ve onlar›n yanal or-
ganlar›n›n uç k›s›mlar›nda yer alan bu meristemlere primer meristem ad› verilir.
Bazen de farkl›laflm›fl ve bölünme yeteneklerini kaybetmifl hücreler, sonradan ye-
niden bölünme özelli¤i kazanabilir. Bu tip meristematik hücrelere de sekonder
meristem ad› verilir. Çok y›ll›k geliflim gösteren bitkilerde, enine kal›nlaflmay›
sa¤layan kambiyum dokusu, sekonder meristemlere örnek olarak verilebilir.

Meristemler, bitkilerde farkl› yerlerde bulunurlar ve bulunduklar› yere göre
bafll›ca 3 ana grup alt›nda de¤erlendirilirler. Bunlar:

• Apikal (uç) meristemler
• Lateral (yanal) meristemler (kambiyumlar)
• ‹nterkalar (ara) meristemler
Apikal meristemler; kök, gövde ve bunlardan ayr›lan dallar›n uç k›s›mlar›n-

da bulunur. Bu bölgelere, h›zl› bölünüp gelifltiklerinden dolay› büyüme noktalar›
ad› da verilmektedir. Büyüme noktalar›, kökün yerçekimi do¤rultusunda (pozitif
jeotropizma), gövdenin ise yerçekiminin aksi yönde (negatif jeotropizma) büyü-
mesini ve geliflmesini sa¤larlar. Bir yandan bitkilerin boylar›n›n artmas›n› sa¤larken
di¤er yandan da yeni oluflacak dokular›n ve organlar›n kökenini teflkil ederler.
Kök ve gövde üzerinde yer alan meristem hücreleri, çevresel de¤iflimlere çok has-
sas oldu¤undan koruma alt›ndad›r. Gövdede tomurcuk pullar›, kökte ise yüksük
(kaliptra) ad› verilen yap›lar, meristematik bölgeleri korumakla görevlidir. 

Büyüme noktalar›nda d›fltan içe do¤ru 3 k›s›m ay›rt edilir (fiekil 5.1).
• Dermatogen
• Periblem
• Plerom

Gövdeye ait büyüme noktalar› için tunika (dermatogen + periblem) ve kor-
pus (plerom) terimleri de kullan›lmaktad›r. Büyüme noktalar› k›s›mlar›ndan der-
matogen geliflince epidermay›, periblem korteksi ve plerom merkez silindirini
(iletim demetleri) meydana getirir.

Lateral meristemler, bitki bünyesinde daha iç k›s›mlarda bulunan dokular ara-
s›nda yer almaktad›r. Gerçeklefltirdikleri hücre bölünmeleri ile, bitki organlar›n›n ça-
p›n› artt›r›rlar. Çok y›ll›k geliflim gösteren bitkilerde kabuk oluflumunu sa¤layan man-
tar kambiyumu (fellogen) ya da odun oluflumunu ve bitkinin enine kal›nlaflmas›n›
sa¤layan kambiyum dokusu lateral meristemlere örnek olarak verilebilir.
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fiekil 5.1

Gövde büyüme noktas›

Dermatogen

Periblem

Plerom

Kök büyüme noktas›

Yüksük (Kaliptra)

Gövde Kök

Kök ve gövde
büyüme noktalar›.



Interkalar (ara) meristemler ise, bitki geliflimi s›ras›nda uç k›s›mdan ayr›lan
apikal meristem parçalar›d›r. Genellikle baz› tek çenekli bitkilerde (monokotil) bit-
kilerde rastlan›r. Apikal meristemlerle birlikte gerçeklefltirdikleri hücre bölünmele-
ri ile bir yandan bitkinin uzamas›n› sa¤larken di¤er yandan da yeni dokular›n kö-
kenini olufltururlar.

Sürekli (Yetkin) Dokular
Bölünme yeteneklerini tamamen veya geçici bir süre yitirmifl, belirli bir fonksiyo-
nu yerine getirmek üzere özelleflmifl hücrelerin oluflturdu¤u dokulara sürekli do-
kular ad› verilir. Sürekli doku hücreleri, meristematik hücrelerden baz› özellikleri
ile farkl›l›k göstermektedir. Metabolik olarak meristematik hücrelere göre daha az
aktif olan sürekli doku hücreleri, bazen tamamen ölü durumdad›rlar. Daha az pro-
toplazma içerebilir ya da hiç içermeyebilirler. Çeperleri meristematik hücrelere gö-
re daha kal›n olan ve hücreleraras› boflluk içeren sürekli doku hücreleri, vakuol ve
plastid tafl›rlar. 

Bitkisel sürekli dokular, görevlerine göre bafll›ca 5 bafll›k alt›nda de¤erlendiril-
mektedir. Bunlar:

• Koruyucu (örtü) doku
• Parankima (temel) doku
• Destek doku 
• ‹letim Dokusu
• Salg› Dokusu
Sürekli doku hücreleri, üstlendikleri görevle ilgili olarak birbirinden çok farkl›

morfolojik ve fizyolojik özellikler gösterebilir. fiimdi, bitkisel sürekli dokular› daha
yak›ndan inceleyelim.

Koruyucu (Örtü) Doku
Bitkiyi ince bir tabaka halinde tümüyle sararak, daha iç k›s›mlardaki dokular› me-
kanik etki, su kayb› gibi çevresel etmenlere karfl› koruyan dokuya koruyucu (ör-
tü) doku ad› verilmektedir. Temel olarak 2 k›s›m alt›nda de¤erlendirilir. 

• Epidermal koruyucu doku
• Mantarlaflm›fl koruyucu doku

Epidermal Koruyucu Doku
Kök ve gövdenin büyüme noktalar›n›n d›fl tabakas› olan dermatogenden köken
alan epiderma, epidermal koruyucu dokunun temelini oluflturur. Epidermadan
köken alan stoma ve tüyler de yine bu doku içerisinde de¤erlendirilmektedir. 

Epiderma
Bitkinin d›fl ortam›yla do¤rudan temas halinde olan, bitkinin bir yandan mekanik
etkilere di¤er yandan da su kayb›na karfl› korunmas›n› sa¤layan sürekli bir doku-
dur. Bitkilerin d›fl yüzeyini ince ve az derinli¤e sahip bir tabaka halinde kaplayan
epiderma, tüm bitkilerin geliflimlerinin erken dönemlerinde (primer) bulunur. ‹le-
ri (sekonder) düzeyde geliflme göstermeyen bitkiler veya bitki yap›lar› ço¤unlukla
epidermalar›n› yaflamlar› süresince korurlar. Epiderma hücreleri, tipik olarak canl›
olup, hücreleraras› boflluk içermeyen kesintisiz bir yap›ya sahiptir. Hücreleri, bü-
yük vakuollü ve az stoplazmal›d›r. Genellikle hücre çeperlerinde basit geçitler içe-
ren epiderma hücrelerinde kloroplast bulunmaz. 
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Epiderma hücreleri, mekanik etkilere karfl› son derece dirençlidir. Çünkü bir-
birleriyle temas eden yüzeylerini artt›rmak ve böylece daha sa¤lam bir yap› kazan-
mak için genellikle girintili ç›k›nt›l› bir çepere sahiptir. Ayr›ca, epiderma tabakas›-
n›n üzeri, su emen bitki yap›lar› hariç, kütin maddesi birikimiyle oluflan kutikula
tabakas› ile ya da bazende mum maddesi birikimi ile oluflan mum tabakas› ile ör-
tülü durumdad›r. Bu da epiderman›n suya daha az geçirgen bir hal almas›n› sa¤-
lar. Epidermal koruyucu dokunun ifllevini tam olarak yerine getirebilmesi, karasal
hayata uyum sa¤lam›fl bitkilerin su ekonomileri, mekanik etkilere karfl› korunma
ve yay›lma mekanizmalar› aç›s›ndan son derece önemlidir (fiekil 5.2).

Epiderman›n hemen alt›nda hipoderma ad› verilen epiderma-alt› bir koruyu-
cu doku daha bulunur. Daha çok kurak bölgelerde yay›l›fl gösteren bitkilerde ka-
l›n olan bu tabakan›n esas fonksiyonu su depo etmesidir.

Epidermal dokunun kesintisiz yap›s›, bitkinin d›fl ortam›yla iliflkilerini s›n›rlan-
d›r›r. Epiderman›n kesintisiz yap›s› epidermadan köken alan stomalar arac›l›¤› ile
kesintiye u¤ramaktad›r.

Stoma (Gözenek)
Epidermis hücreleri aras›nda, epiderma hücrelerinden farkl› olarak klorofil içe-

ren iki hücrenin aralar›nda boflluk b›rakacak flekilde yan yana gelmesi ile olufltur-
duklar› stomalar geliflir. Stomalar temel olarak bitkinin gaz al›flveriflini sa¤lar. Klo-
rofilli, primer yap›daki toprak üstü bitki organlar›n›n epidermalar›nda bulunan sto-
malar, çiçeklerde ve su bitkilerinde ya indirgenmifl ya da tamamen yok olmufltur.
Kök ve baz› parazit bitkilerin klorofilsiz toprak üstü k›s›mlar›nda da stoma bulun-
maz. Stoma hücreleri, protoplastlar›n›n nispeten daha fazla olmas›, kloroplast ve
niflasta içermeleri, asimetrik hücre çeperi kal›nlaflmalar› ile epidermal hücrelerden
farkl›l›k gösterir.

Stoma hücrelerinin morfolojik yap›s› incelendi¤inde, genellikle aralar›nda por
(stoma aç›kl›¤›) ad› verilen bir aç›kl›k b›rakarak birbirine ba¤lanan iki stoma hüc-
resinden (bekçi hücresi) olufltu¤u görülmektedir (fiekil 5.3). Bitkinin kurakl›¤a
karfl› etkin bir koruma sa¤layabilmesi hem stoma porunun aç›l›p kapanmas›na
hem de stomalar›n epiderma üzerindeki seviyesi ile yak›n iliflkilidir. Nemli ortam-
da (higrofit) yaflayan bitkilerde stomalar, epiderma hücreleri ile ayn› seviyede bu-
lunurken, kurak ortamlarda (kserofit) yaflayan bitkilerde ise epiderma hücrelerin-
den daha afla¤›da bulunabilir.

Bitkiler aleminde tek tip stoma hücresi bulunmaz. Morfolojik ve fizyolojik özel-
likleri bak›m›ndan farkl›l›k gösteren belirli bitki gruplar›nda, farkl› stoma tiplerine
rastlanmaktad›r.
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Baz› bitkilere ait
epiderma
hücrelerinin
yüzeysel
görünümleri
a. Cyperus sp.
(suudotu), b.
Nicotiana sp.
(tütün), c. Allium
cepa (so¤an).

Stoma: Bitki en d›fl tabakas›
olan epiderma dokusu
hücreleri aras›nda yer alan
ve gaz al›flveriflini sa¤layan
aç›kl›klard›r.

a b

c



Tüy (Trikom) ve Emergensler
Epiderman›n d›flar› do¤ru meydana getirdi¤i bütün uzant›lar genel olarak tüy (tri-
kom) olarak adland›r›l›r. Epiderma dokusundan köken ald›klar› için, bitkinin her
taraf›nda geliflebilirler. Genellikle vakuolleri genifl, protoplastlar› az olan, canl›
hücrelerdir. 

Bitki üzerinde de¤iflik say›, yap› ve bölgelerde yer alabilen tüyler, çok farkl› gö-
revler üstlenebilirler. Tüyler bitkiyi su kayb›na karfl› koruyabilir (korunma tüyle-
ri), bitkiye hayvanlara karfl› savunma sa¤layabilir (savunma tüyleri), bitki yafla-
m› için gerekli olan su ve suda erimifl organik veya inorganik maddelerin al›n›m›-
n› sa¤layabilir (emme tüyleri) ya da bitki taraf›ndan sentezlenen baz› kimyasalla-
r›n d›fl ortama aktar›lmas›n› sa¤layabilirler (salg› tüyleri). 

Emergensler (ç›k›nt›/diken); tüylerden oldukça farkl› bir yap›ya sahiptirler.
Tüyler yaln›z epidermadan köken al›rken, emergensler ise epiderma ve epiderma
alt›ndaki hipoderma tabakas›ndan köken al›rlar. Bitkinin özellikle hayvanlara kar-
fl› bir savunma arac› olarak gelifltirilen bir yap›d›r. Gül (Rosa sp.) bitkisinde görü-
len dikenler buna iyi bir örnektir.

Mantarlaflm›fl Koruyucu Doku
Mantarlaflm›fl koruyucu doku, dokuya ait hücre çeperlerinin kal›nlaflmas›yla mey-
dana gelen koruyucu dokudur. Mantarlaflm›fl koruyucu doku temel olarak 2 flekil-
de geliflir. Bunlardan ilkince mevcut koruyucu dokuya ait hücrelerin çeperlerinde
süberin maddesinin birikimi ile dokunun mantarlaflmas› sözkonusudur (primer
mantarlaflm›fl koruyucu doku). ‹kincisinde ise sonradan bölünme özelli¤i kazanan
ve mantar kambiyumu (fellogen) ad› verilen bir dokunun hücrelerinin bölünerek
yeni ve kal›n çeperli hücreleri vermesiyle oluflur. (sekonder mantarlaflm›fl koruyu-
cu doku). Sekonder mantarlaflm›fl koruyucu doku oluflurken epiderman›n hemen
alt›nda çok say›da hücre olufltu¤undan stomalar bütün hücrelerin gaz al›flveriflini
sa¤layamazlar. Bu nedenle mantar kambiyumunun faaliyeti ile stomalar da parça-
lanarak yerlerine lentisel (kovucuk) ad› verilen genifl hücreleraras› boflluklara sa-
hip havaland›rma yap›lar› geliflir.

Parankima (Temel) Doku
Bitkinin tüm yap›s›nda bulunan parankima dokusuna ait hücreler, ince hücre çe-
perli olup çeper üzerinde basit geçitler tafl›maktad›rlar. Genellikle boyutlar› eflit
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Stoman›n genel
yap›s› (a. boyuna
kesit, b. enine
kesit).

Stoma hücreleri

Kloroplast

Nukleus
Por
Lökoplast

Komflu Hücreler

Hücre Çeperi

Ön odac›k

Kloroplast
Stoma hücresi
Komflu hücre
Lökoplast

Parankima Hücreleri

Solunum bofllugu

a b



olan parankimatik hücreler bol protoplastl›d›r. Hücre merkezlerinde büyükçe bir
nukleus ve birkaç vakuol bulundururlar. Bulunduklar› yerlere göre bazen levkop-
last, bazen kloroplast ya da kromoplast içerebilirler. 

Bitki metabolizmas›nda önemli fonksiyonlar› olan parankima hücreleri, üstlen-
dikleri görevler bak›m›ndan dört grup alt›nda de¤erlendirilirler. Bunlar;

• Assimileme parankimas›
• Aerankima (havaland›rma) parankimas›
• ‹letim parankimas›
• Depo parankimas›
Assimileme parankimas›, daha çok bitkilerin ›fl›k gören yap›lar›nda bulun-

maktad›r. ‹çerdi¤i kloroplast sayesinde fotosentez yaparak organik madde sentez-
lemektedir. Yapraklarda bulunan silindirik formda palizat parankimas› ve daha
yuvarlak formda olan sünger parankimas› assimileme parankimas›na örnek ola-
rak verilebilir. 

Aerankima (havaland›rma) parankimas›, bitkinin gaz al›flveriflini sa¤layan
bir dokudur. Bu fonksiyonunu yerine getirebilmek için genifl hücreleraras› boflluk-
lara sahiptirler. Hücreleraras› boflluklar, özellikle su ve batakl›k bitkilerinde iyi ge-
liflmifltir. Bir su bitkisi olan Nymphaea alba (Nilüfer)’›n içerdi¤i havaland›rma pa-
rankimas›, örnek olarak verilebilir. 

‹letim parankimas›, assimileme parankimas› taraf›ndan sentezlenen organik
bilefliklerin di¤er dokulara iletilmesi ve iletim sistemi arac›l›¤› ile gelen su ve mi-
nerallerin fotosentez görevi üstlenen hücrelere iletilmesini sa¤layan parankima
dokusudur. 

Depo parankimas›, fotosentez sonucu sentezlenen organik bileflikler ve suyu
depo eden parankima dokusudur. Besin depo eden parankima, daha çok rizom,
so¤an, yumru gibi toprakalt› organlar›nda ve tohumun endosperminde daha çok
bulunur. Kurak ya da çöl ortam›nda yaflayan bitkilerde ise, su depo etmeye yara-
yan ve sukkulent parankima ad› verilen bir tip depo parankimas› da mevcuttur.
Özellikle kaktüsgiller (Cactaceae) üyesi bitkiler, sukkulant parankimaya güzel bir
örnek oluflturur.

Destek Doku
Bitkilerin metabolik aktivitelerini sa¤l›kl› bir flekilde yerine getirmeleri için fiziksel
olarak belirli bir flekilde durmalar› gerekmektedir. Bunu gerçeklefltirebilmek için
de bitkiler hem kendi a¤›rl›klar›n› tafl›mak hem de d›fl etkenlere karfl› dirençli ol-
mak durumundad›rlar. Bu önemli görev, bitkilerde destek dokusu arac›l›¤› ile
sa¤lan›r. Büyümekte olan dokularda ya da tek hücreli bireylerde destek su bas›n-
c› (turgor) ile sa¤lan›rken, daha geliflmifl bitkilerde turgorun yan› s›ra özelleflmifl
destek yap›lar›na da gereksinim duyulur. 

Destek doku, temel olarak iki ana k›s›mda incelenir. 
• Kollenkima (Pek doku)
• Sklerankima (Sert doku)
Bu iki doku aras›ndaki en önemli fark, kollenkima dokusuna ait hücreler canl›

iken, sklerankima dokusuna ait hücrelerin ölü olmas›d›r (fiekil 5.4).

Kollenkima (Pek Doku)
Bitkilerde geliflmekte olan dokulara destek sa¤layan, hücre çeperi kal›nlaflm›fl
ancak odunlaflmam›fl canl› bir dokudur. Yaflad›¤› sürece protoplastlar›n› kaybet-
meyen sürekli büyüme yetene¤inde olan hücrelerdir. Gerilme, k›vr›lma ve esne-
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me özelli¤ine sahiptirler. Genellikle büyümekte olan gövde, yaprak, çiçek sap›
ve köklerde rastlanan kollenkima dokusu, direnç sa¤larken doku geliflimini en-
gellemez. 

Kollenkima dokusuna ait hücreler, destek ifllevini çeperlerindeki ayr›msal ka-
l›nlaflmalarla gerçeklefltirirler. Hücre çeperlerin kal›nlaflmas› selüloz, bol miktar-
da hemiselüloz ve pektinin maddelerinin birikimi ile gerçekleflir. Çeper kal›nlafl-
mas› kollenkima hücrelerinin köflelerinde meydana gelmiflse, buna köfle kollen-
kimas› ad› verilir. Bazen destek doku hücrelerinde çeper kal›nlaflmas› sadece
köflelerde de¤il de bir yüzey boyunca olur, böyle kollenkimaya da levha (plak)
kollenkimas› denir. E¤er kal›nlaflma, hücreleraras› alanlara bakan çeperlerde
meydana gelmiflse, bu tip kollenkimaya lakun kollenkimas› ad› verilir. 

Sklerankima (Sert doku)
Sklerankima dokusu, daha çok büyümesini tamamlam›fl organlarda bulunan, ge-
nellikle çok kal›n ve odunlaflm›fl hücre çeperlerine sahip hücrelerden oluflan bir
dokudur. Çok kal›n ve odunlaflm›fl hücre çeperleri esneyebilme özelli¤ine sahip
olup, bu özelli¤iyle ince çeperli canl› hücrelerin zarar görmesini engellemekte-
dir. Sklerankima dokusu, gerek flekil ve gerekse büyüklük bak›m›ndan farkl› tip-
te hücreleri içerebilmekte ise de, genel olarak iki bafll›k alt›nda de¤erlendiril-
mektedir. 

• Sklerankima lifleri
• Tafl hücreleri

Sklerankima Lifleri
Sklerankima lifleri, i¤ fleklinde (uzun ve uçlara do¤ru sivrilmifl), hücre çeperleri
odunlaflm›fl ve çeperlerinde basit geçitler tafl›yan hücrelerdir. Sklerankima lifleri,
içerdikleri selüloz oran›nda esnektir. Sklerankima lifleri uzun hücreler oldukla-
r›ndan ve birbirinin üzerinde kayarak büyüdüklerinden, temas yüzeyi genifltir.
Bu da dokuya daha sa¤lam bir yap› kazand›rmaktad›r. Sklerankima lifleri, baflka
hücreler aras›nda, ya tek tek bulunur, ya da fleritler veya devaml› tabakalar ha-
linde gruplar meydana getirirler. Bu devaml› gruplar oluflturan yap› skleranki-
ma demeti olarak adland›r›l›r. 

Tafl Hücreleri
Tafl hücreleri, sklerankimatik hücrelerden farkl› olarak her üç boyutta da az çok
eflit uzunluktad›r. Küremsi, çokgen, silindirik gibi de¤iflik flekillerde olabilirler.
Çeperlerde görülen basit geçitler, tek veya orta lamele do¤ru çatallanm›fl kanal-
lar halindedir. Bitki bünyesinde tek tek bulunabildikleri gibi, gruplar halinde de
bulunabilirler. Bitkinin gövde, yaprak, meyve, yaprak ve meyve saplar› gibi ya-
p›lar›n epidermis ve parankimas›nda bulunur. Armut(Pyrus communis), ay-
va(Cydonia oblonga) gibi meyvelerde yer alan sert yap›lar tafl hücreleridir.

‹letim Dokusu
Tek hücreli bitkisel organizmalarda suyun ve inorganik maddelerin al›n›m› hüc-
re zar›ndan direkt olarak difüzyon yolu ile gerçekleflir. Ancak hücre say›s› art›p
bitki yap›s› geniflledikçe doku ve organlar aras›ndaki mesafe de artacakt›r. Böy-
le bir durumda sadece difüzyon ile sa¤lanan su ve inorganik maddeler, tüm bit-
ki için yeterli olmayacakt›r. ‹flte geliflmifl bitkilerde, topraktan al›nan su ve inor-
ganik maddeleri bitkinin fotosentez yapan organlar›na tafl›n›m› ve sentezlenen 
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organik maddenin bitkinin bütün dokular›na tafl›nmas›, iletim dokusu arac›l›¤› ile
sa¤lanmaktad›r.

Geliflmifl bitkilerde bulunan iletim demetleri temel olarak 2 ana k›s›mdan olufl-
maktad›r (fiekil 5.5). 

• Ksilem (odun borular›)
• Floem (soymuk borular›)
Ksilem ve floem birlikte iletim demetini oluflturmaktad›r. 

Ksilem (Odun Borular›)
Bitkilerde topraktan kökler arac›l›¤› ile al›nan su ve inorganik maddelerin tafl›n›-
m›nda görev alan yap›lard›r. Afla¤›dan yukar›ya do¤ru iletim gerçekletiren ksilem
borular›, genellikle ölü hücrelerden oluflmaktad›r. ‹letim oldukça h›zl› bir biçimde
gerçekleflmektedir. Ksilem çeflitli hücre tiplerinden oluflmufl karmafl›k bir dokudur.
Su ileten borular (Trake ve trakeidler) ya da baflka bir deyiflle trakeal elemanlar,
ksilem dokusunun ana bileflenini oluflturmaktad›r. Odun borular›na destek sa¤la-
yan ksilem sklerankimas› ve depo görevi üstlenen ksilem parankimas› da,
ksilem dokusunun di¤er bileflenleridir. 

Floem (Soymuk Borular›)
Floem, bitkilerde fotosentez yapan organlarda sentezlenen organik maddenin, bit-
kinin di¤er k›s›mlar›na aktar›lmas›n› sa¤layan iletim dokusu eleman›d›r. Her iki
yönde gerçeklefltirdikleri iletim fonksiyonu ile, besinin tüm doku ve organlara ile-
tilmesini sa¤lar. Hücreleri canl› oldu¤undan, iletim su ileten borulara göre daha ya-
vafl bir biçimde gerçekleflmektedir. Temel olarak soymuk borular›; kalburlu bo-
rular, arkadafl hücreleri, floem parankimas› ve floem lifleri olmak üzere dört
k›s›mdan oluflmaktad›r. Soymuk borular› içerisinde besin iletimini sa¤layan esas
yap›lar, kalburlu borular ve arkadafl hücreleridir. Bunun d›fl›nda floem lifleri saye-
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Baz› destek doku
elemanlar› (a.
Sklerankima
demeti, b. tafl
hücresi, c. köfle
kollenkimas›, d.
levha
kollenkimas›).

a b
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Kal›n hücre çeperi
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hücre çeperleri
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sinde destek fonksiyonu ve floem parankimas› sayesinde ise depo, iletim ve salg›
fonksiyonuna da sahiptir. E¤reltiler ve aç›k tohumlu bitkilerde floem, sadece kal-
burlu borular ve floem parankimas›ndan oluflurken, yüksek bitkilerde ise floem lif-
leri ile arkadafl hücreleri de bulunur. 

SALGI DOKU
Bitkilerde gerçekleflen yaflamsal faaliyetler sonucunda oluflan ve özel alanlarda
biriktirilen ergastik maddelere salg› ad› verilmektedir. Metabolizmaya kat›lmayan
bu maddeler, ya depolanacaklar› yere akarlar (sekresyon) ya da d›flar›ya at›l›rlar
(ekresyon). 

Salg› fonksiyonunu gerçeklefltirecek olan yap›lar epidermiste (d›fl salg› bezleri)
ya da daha içerideki dokularda (iç salg› bezleri) bulunabilir. Benzer flekilde, salg›
maddeleri hücre içerisinde depo edilebilir (intraselülar-hücre içi salg›) ya da hüc-
re d›fl›na at›labilir (ekstraselülar-hücre d›fl› salg›). 

B‹TK‹ ORGANLARI
Bitki dokular› belirli bir düzen içerisinde biraraya gelerek bitki organlar›n› olufltu-
rur. Kök, gövde, yaprak ve çiçek bitki organlar›d›r. Bitki organlar›, dokular› farkl›
s›ra, flekil ve yo¤unlukta içerirler. Dokular›n organizasyonu, organ›n yap›s› ve
fonksiyonu ile yak›ndan iliflkilidir. Organlar temel olarak 2 ana k›s›mda de¤erlen-
dirilmektedir. 

• Vejetatif bitki organlar›
- Kök
- Gövde
- Yaprak

• Generatif bitki organlar› (Üreme Organlar›)
- Çiçek
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fiekil 5.5
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Vejetatif Bitki Organlar›

Kök
Karasal hayata uyum sa¤lam›fl bitkilerde, yerçekimi do¤rultusunda (pozitif jeotro-
pizma) genellikle toprak içerisinde geliflerek bitkiyi topra¤a ba¤layan organd›r.
Bitkiyi topra¤a ba¤laman›n yan›s›ra, topraktan su ve çözünmüfl inorganik madde-
leri alarak daha üst doku ve organlara tafl›makla görevlidir. Bazen de¤iflime u¤ra-
yan (metamorfoz) kökler, bu görevleri d›fl›nda da görev üstlenebilmektedir. 

Kök Yap›s›
Kök, tohum çimlenmesi s›ras›nda, embriyonun kökçük (radikula) ad› verilen k›s-
m›n›n geliflmesi ile flekillenir. Bitkinin toprak alt›nda geliflen k›sm›d›r. Tohum geli-
flimi s›ras›nda ilk oluflan köke birincil (primer) kök ad› verilir. Birincil kökten
oluflan yan köklere ise ikincil (sekonder) kök denir. Bunlardan da ayr›lan kök-
ler üçüncül (ek) kök ad›n› al›r. 

Çift çenekli bitkilerde (dikotil) birincil kök hakim durumdad›r ve bu kök siste-
mine kaz›k kök ad› verilmektedir. Tek çenekli bitkiler (monokotil) ise ek kökleri
yo¤un olarak içerdi¤inden saçak kök sistemine sahiptir. Saçak kökler oldukça faz-
la say›da bulunmalar› nedeni ile kök yüzeyini artt›rmakta ve bu da madde emilimi
kolaylaflt›rmaktad›r. 

Kökün anatomik yap›s› incelendi¤inde, merkezde iletim ve k›smen destek do-
ku elemanlar›n› içeren bir merkezi silindir bulundu¤u görülür. ‹letim demetleri
ile birlikte bulunan destek dokusu elemanlar› kökün hem dayan›kl› ve hem de es-
nek olmas›n› sa¤lamaktad›r. Kökün uç bölgesinin d›fl k›sm›na rizodermis, iç k›s-
m›na ise endodermis ad› verilir. Kökteki emme tüyleri, kök epidermas›ndan kö-
ken almaktad›r. Kökün uç bölgesinde bulunan apikal (uç) meristemler (büyüme
nokatalar›), yüksük (kaliptra) ad› verilen bir yap› ile sar›lm›fl durumdad›r. Yük-
sük hem kök ucunu korurken hem de kökün toprak içerisinde parçaç›klardan za-
rar görmeden ilerlemesini sa¤lar. 

Kök, temel fonksiyonu olan su ve çözünmüfl mineral madde al›n›m› d›fl›nda
fonksiyonlar da üstlenebilir. Bir kök;

• Patates (Solanum tuberosum) bitkisinde oldu¤u gibi besin deposu (depo
kök) ifllevi yapabilir.

• Duvar sarmafl›¤› (Hedera helix) bitkisinde oldu¤u gibi tutunma fonksiyonu-
na(tutunma kökleri) sahip olabilir.

• Orkide (Orchis sp.) bitkisinde oldu¤u gibi fotosentez yapabilir (asimilasyon
kökü).

• Ökseotu (Viscum album) bitkisinde oldu¤u gibi, parazit olarak yaflad›¤› ko-
naktan su ve inorganik maddeleri alabilmek için emeçler (sömürücü kök)
halinde farkl›laflabilir.

• Batakl›k bitkilerinde oldu¤u gibi, hava almak için özelleflmifl (hava kökleri)
olabilir.

• Palmiyelerdeki gibi, koruma amaçl› diken kökler gelifltirebilir.
• Tarla sarmafl›¤› (Convolvulus arvensis) bitkisinde oldu¤u gibi, gövde verici

tomurcuklar olarak (üretken kök) fonksiyon gösterebilir.
• M›s›r (Zea mays) bitkisinde oldu¤u destek görevini (destek kök) üstlenebilir.
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Gövde
Bitkinin toprak üstü organlar›n› (yaprak ve üreme organlar›) tafl›yan, onlar›n belir-
li bir düzende bir arada durmalar›n› sa¤layan ve toprak üzerinde bulunan yap›ya
gövde ad› verilmektedir. Genellikle silindirik olan gövdeler, dallanma özellikleri
bak›m›ndan farkl›l›k gösterir. Gövde tohum çimlenmesi s›ras›nda beliren ve plu-
mula ad› verilen k›sm›n geliflimi ile flekillenir. Bitki gövdeleri, genel olarak yerçe-
kimine ters yönde (negatif jeotropizma), toprak üzerinde geliflirler. 

Gövdenin anatomik yap›s› incelendi¤inde tüm sürekli doku elemanlar›n› göv-
de üzerinde görmek mümkündür. Merkezde ksilem (odun borular›) ve floem (soy-
muk) borular›n› içeren bir merkezi silindir yer al›r. Ksilem ve floem aras›nda, çok
y›ll›k geliflim gösteren bitkilerde kambiyum ad› verilen bir doku bulunur. Bu do-
ku, bitkinin enine kal›nlaflmas›n› sa¤lar. Bitkinin boyuna geliflimi ise, gövde uç
noktalar›nda bulunan büyüme (vejetasyon) noktalar› arac›l›¤› ile gerçekleflmek-
tedir. Tek y›ll›k geliflim gösteren bitkilerde en d›flta epiderma dokusu bulunup, da-
ha içerisinde farkl› bitkilerde farkl› oranlarda bulunan parankima, destek, iletim
dokular› gibi sürekli dokular›n korunmas› sa¤lan›r. Bitki çok y›ll›k geliflim gösteri-
yorsa, iletim demetleri aras›nda yer alan kambiyum sayesinde enine kal›nlafl›r. Bit-
ki enine kal›nlaflt›¤›nda, korteks (kabuk) k›sm›nda da mantar kambiyumunun fa-
aliyetleri ile daha kal›n periderma yap›s› geliflmektedir. 

Gövde üzerinde belirli aral›klarla bitki organlar›n›n ç›kt›¤› dü¤üm noktalar›
(nod) ad› verilen yap›lar bulunur. Bu noktalardan yaprak, çiçek gibi organlar ge-
liflir. ‹ki dü¤üm noktas› arasnda kalan ve herhangi bir organ tafl›mayan alanlara ise
dü¤ümleraras› alan (internodyum) ad› verilmektedir. Her bir nodyum bir, iki
ya da daha fazla say›da yaprak ya da çiçek içerebilir. Yapraklar›n gövde üzerinde
nodyumlardaki diziliflleri belirli biz düzenle sa¤lan›r. Genelikle bir noktadan sade-
ce bir yaprak ç›kmakta ve sonraki yaprak bir önceki yaprakla belirli bir aç› yapa-
cak flekilde geliflmektedir. Bu yaprak dizilifli (fillotaksi) sayesinde yapraklar›n
gölgeleri di¤er yapraklar üzerine düflmez. Böylece günefl ›fl›¤› varl›¤›nda gerçekle-
flen fotosentez ifllevi aç›s›ndan herhangi bir kay›p olmaz.

Bitki gövdeleri, esas görevleri d›fl›nda farkl› görevler üstlenebilir. Gövde;
• Asma (Vitis vinifera) bitkisinde oldu¤u gibi sar›lma ve tutunma fonksiyonu-

na sahip olabilir.
• Çilek (Fragaria vesca) bitkisinde oldu¤u gibi sürünücü bir gövde olarak

(stolon) farkl›laflabilir.
• Patates (Solanum tuberosum) bitkisinde oldu¤u gibi toprak alt›nda geliflen

yumru bir gövde olarak flekillenebilir.
• Süsen (Iris sp.) bitkisinde oldu¤u gibi toprak alt›nda sürünücü bir gövde (ri-

zom) formunda olabilir.
• Kurak alanlarda yaflayan kaktüs türlerinde (Cactaceae) oldu¤u gibi, küçülen ve

diken halini alan yapraklar nedeniyle, fotosentez ifllevini üstlenmifl olabilir.
• Atefl dikeni (Pyracantha coccinea) bitkisinde oldu¤u gibi gövde sürgünleri

diken fleklini alarak koruyucu bir rol üstlenebilir. 
• fierbetçiotu (Humulus lupulus) bitkisinde oldu¤u gibi, gövde k›sa sürgünle-

rin ince k›vr›lm›fl bir hal almas›yla sülükgövde olarak geliflebilir.
• Çöl gibi kurak alanda yetiflen baz› bitkilerde, su depo etme görevini üst-

leneblir.
• So¤an (Allium cepa) bitkisinde oldu¤u gibi, toprak alt›nda so¤an fleklinde

geliflebilir.
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• Sümbül (Hyacinthus sp.) bitkisinde oldu¤u gibi, çiçek durumu sap›n›n uç
k›sm›nda çiçek yerine so¤ana benzeyen yap›lar fleklinde (bulbil-so¤anc›k)
farkl›laflabilir.

Bitkiler aleminde toprak alt›nda geliflmeyen kökler oldu¤u gibi, toprak üstün-
de geliflmeyen gövdeler de bulunabilmektedir. Bu bak›mdan kök ile gövde ay›r›-
m›n› yapmak zaman zaman zor olabilir. Kök ve gövde baz› özellikleri bak›m›ndan
farkl›l›k gösterir. 

• Gövde üzerinde yaprak tafl›r ve yanal organlar› d›flsal kökenlidir. Oysaki
kök, yaprak gibi yanal organlar içermez ve içsel kökenlidir.

• Gövde hem tepeden hem de interkalar büyüme ile uzar. Kök ise interkalar
uzama göstermez.

• Gövde büyüme noktalar›, tomurcuk pullar› ad› verilen bir yap› ile koru-
nurken, kök ise yüksük (kaliptra) ad› verilen bir yap› içerir.

• Gövde belirli bölgelerinde dü¤üm noktalar› (nod) tafl›rken, kökte dü¤üm
noktalar›na rastlanmaz. 

Yaprak
Yaprak, gövdenin yanal organ›d›r. Gövdenin büyüme noktalar›n›n yan taraflar›n-
daki ç›k›nt›lar›n geliflmesi ile oluflurlar. Yapraklar, gaz al›flveriflini sa¤lamak ve ›fl›k-
tan mümkün oldu¤u kadar fazla yararlanabilmek amac›yla yass›laflm›fl organlard›r.
Yapraklar ilertim demetleri aç›s›ndan son derece zengin bir yap› gösterirler. Çün-
kü fotosentez için gerekli olan su ve inorganik maddelerin, fotosentez organlar›
olan yapraklara tafl›nmas› son derece önemlidir. 

Tipik bir yaprakta birbirinden farkl› 3 k›s›m ay›rt edilir.
• Yaprak ayas› (lamina)
• Yaprak sap› (petiyol)
• Yaprak taban› (bazis)
Yaprak, yap› bak›m›ndan gövdedeki dokular›n ayn›s›n› içermektedir. Yap› ba-

k›m›ndan son derece benzer olan yaprak ve gövde bir tak›m özellikleriyle birbirin-
den ayr›l›r. 

• Yapraklar morfolojik olarak k›sa sürgündür. Gövde ise uzun sürdündür.
• Yapraklar s›n›rl› apikal (uç) büyüme gösterirken, gövdede apikal büyüme

s›n›rs›zd›r.
• Temel olarak primer (birincil) dokular› içerir. Gövde ise primer ve sekonder

dokular› içerir.
• Yapraklar depo doku içermezler, gövdede ise depo doku bulunur.
Tipik bir yaprak temel olarak 4 farkl› dokunun bir araya gelmesi ile oluflur.

Bunlar epiderma, ksilem (odun borular›), floem (soymuk borular›) ve mezofil ta-
bakas›d›r. Epiderma tabakas›, yapra¤›n en üst tabakas›n› kaplayan, iç k›s›mdaki
dokular› koruyan ve içerdi¤i stomalar arac›l›¤› ile gaz al›flveriflini sa¤layan doku-
dur. Hemen alt›nda yer alan ve klorofil bak›m›ndan zengin olan mezofil tabakas›
ise temel olarak fotosentezden sorumlu olur. Uzun silindirik olan palizat paranki-
mas› ile daha yuvarlak ve fazla hücreleraras› boflluk içeren sünger parankimas›
mezofil tabakas›nda yer alan asimilasyon parankimas›na ait hücrelerdir. Ksilem
(odun borular›) ve floem (soymuk borular›) da iletim dokusuna ait elemanlard›r.
Ksilem fotosentetik aktivite için gerekli su ve besin maddelerini yapraklara tafl›r-
ken, floem ise fotosentez sonucu oluflan organik maddelerin bitkide gerekli yerle-
re iletiminden sorumludur (fiekil 5.6). 
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Yapraklar esas ifllevi olan fotosentez d›fl›nda da görevler üstlenebilir. Bir yap-
rak;

• Gövde üzerinde bulunan meristematik bölgeleri koruma görevi üstlenebi-
lir (tomurcuk pullar›).

• Kad›ntuzlu¤u (Berberis sp.) bitkisinde oldu¤u gibi, diken fleklinde geliflerek
hayvanlara karfl› koruma sa¤layabilir (diken yapraklar).

• Damkoru¤u (Sedum sp.) bitkisinde oldu¤u gibi, su depo edebilir (depo
yapraklar›).

• Bezelye (Pisum sp.) bitkisinde oldu¤u gibi tutunma ifllevine sahip olabilir
(sülük yapraklar).

• Böcek kapan (Drosera sp.) bitkilerde oldu¤u gibi, böcek yakalama fonksi-
yonuna sahip olabilir (kapan yapraklar).

• Begonya (Begonia sp.) bitkisinde oldu¤u gibi, yeni bir bitkiyi gelifltirme ye-
tene¤ine sahip olabilir (üretken yaprak).

Generatif Bitki Organlar›
Canl›lar›n kendine benzer bireyler oluflurmas› üreme olarak adland›r›l›r. Bitkiler,
efleyli ve efleysiz olarak ürerler. Efleysiz üreme bitkiden ayr›lan tek hücre, çok
hücre veya organ parçalar›n›n (diaspor) geliflerek yeni bitkiyi vermesiyle gerçek-
leflir.  Efleyli üremede ise, ayn› veya farkl› bitkiden gelen farkl› efleydeki iki hüc-
renin birleflerek zigotu oluflturmas› ve zigotun geliflerek yeni bireyi vermesi söz-
konusudur. Efleysiz üremede ana bitki ile tamamen ayn› genetik yap›da bireyler
meydana gelirken, efleyli üremede ise genetik çeflitlilik sa¤lanmaktad›r. 

Efleyli üreme bitkilerde generatif organlar arac›l›¤› ile sa¤lanmaktad›r. Bitkiler-
de generatif organlar› tafl›yan yap›lar, çiçeklerdir.

Çiçek
Çiçek, evrimsel olarak yapraklar› de¤iflime u¤ram›fl, internodlar› k›salm›fl ve bü-
yümesi durmufl bir dal olarak tan›mlan›r. Çam (Pinus sp.) gibi aç›k tohumlu bitki-
lerde (Gimnosperm) çiçekler, kozalaklard›r. Kapal› tohumlu bitkilerde (Angios-
perm) ise çok daha geliflmifl bir çiçek yap›s› gözlenmektedir. Genel olarak bir çi-
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çek sap› (pedisel) üzerinde geliflen Angiosperm çiçe¤i, 3 farkl› k›s›mdan oluflmak-
tad›r (fiekil 5.7).

• Çiçek örtüsü (periant)
• Erkek organ (stamen)
• Difli organ (pistil)

Çiçek Örtüsü (Periant)
Tipik bir angiosperm çiçe¤inde, iç k›s›mda yer alan difli ve erkek organlar› koru-
ma görevi üstlenen yap›lard›r. Bitkiler aleminde say›lar› çok fazla olmamakla bir-
likte, periant içermeyen bitkiler de bulunmaktad›r. Periant, farkl› tipte yapraklar-
dan oluflan iç içe iki halka fleklindedir. Bunlardan en d›flta bulunan yapraklara ça-
nak yapraklar (kaliks) ad› verilmektedir. Kaliksi oluflturan çanak yapraklar›n her
birine sepal denir. Bu yapraklar, daha içeride bulunan difli ve erkek organlar› ko-
rumakla görevlidirler. 

Daha içeride bulunan yapraklar ise genellikle de¤iflik flekil ve renklerde olan
taç yapraklard›r (korolla). Korollay› oluflturan taç yapraklar›n herbirine de petal
ad› verilmektedir. 

Çiçeklerin renkli olmas›, bitkiye nas›l bir avantaj sa¤layabilir. Düflününüz.

Erkek Organ (Stamen)
Bitkilerde erkek organlar (stamen), periant›n hemen iç k›sm›nda yer almaktad›r.
Erkek organlar bir veya daha fazla halkada yer alabilirler. Bir çiçekte bulunan
stamenlerin tamam›na andrekeum denir. 

Tipik bir angiosperm stameninde, bir sapç›k (filament) ve bir baflç›k (anter)
bulunur. Her anter, teka ad› verilen iki parçadan ibarettir. Her teka içerisinde iki-
fler adet polen kesesi mevcuttur. Erkek üreme hücresi olan polenler, polen ke-
sesi içerisinde yer al›rlar. 

Difli Organ (Pistil)
Çiçek üzerinde erkek organlar›n bulundu¤u halkan›n hemen iç k›sm›nda difli or-
ganlar yer almaktad›r. Difli organlar toplulu¤una ginekeum ad› verilmektedir. 

Bir pistil tipik olarak 3 k›s›mdan oluflur. Bunlar, stigma (tepecik), stilüs (bo-
yuncuk) ve ovaryum (yumurtal›k) dur. Stigma, difli organ›n erkek üreme hücresi
olan poleni kabul etti¤i yerdir. Polenin rüzgar, böcek vb. vektörlerle tafl›narak di-
fli organ›n stigmas›na tafl›nmas› olay›na tozlaflma denir. Polen, stigmada çimlene-
rek stilüs (boyuncuk) boyunca ilerler. Ovaryum içerisinde bulunan yumurtay› döl-
leyerek zigot oluflumu sa¤lan›r. 

Meyve
Döllenmeden sonra ovaryumun büyüyüp geliflmesiyle oluflan yap›ya meyve ad›
verilir. E¤er meyve sadece ovaryumun geliflmesi ile meydana geliyorsa gerçek
meyve, geliflimi s›ras›nda ovaryumun yan›s›ra farkl› çiçek k›s›mlar› da meyve olu
flumuna kat›l›yorsa buna da yalanc› meyve denilir. 

Meyveler esas olarak, basit meyveler, bileflik meyveler ve küme (agregat)
meyveler olmak üzere 3 k›sma ayr›l›r. Bir çiçe¤e ait bir tek ovaryumun geliflimi ile
meydana gelen meyvelere basit meyveler denir. Küme meyvelerde ise, bir çiçe¤e
ait birden fazla ovaryumun geliflimi sözkonusudur. Çilek (Fragaria vesca), küme
meyvelere güzel bir örnektir. Bileflik meyveler ise, birden fazla çiçe¤e ait ovaryum
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lar›n döllenerek birlikte geliflimi ile oluflurlar. Dut (Morus sp.), bileflik meyvelere
örnek olarak verilebilir. 

Meyvelerin en d›fl tabakas› perikarp (meyve çeperi) ad›n› al›r. Meyveler peri-
karplar›n›n etli yada kuru olmalar›na göre de etli meyveler ve kuru meyveler ol-
mak üzere 2 ana k›s›mda de¤erlendirilirler. 

Tohum
Tohumlu bitkilerin (spermatofit), yay›lmas›n› ve ço¤almas›n› sa¤layan yap›ya to-
hum ad› verilmektedir. Tohumlar, farkl› bitki türlerinde, renk, yap›, flekil bak›m›n-
dan farkl›l›klar gösterir. Ayn› zamanda farkl› tohumlar›n canl› kalabilme periyotla-
r› da birbirinden çok fazlad›r. Bir tohum d›flar›dan içeriye do¤ru 3 k›s›mdan oluflur.

• Tohum kabu¤u (testa), 
• Besi doku (endosperm yada perisperm)
• Embriyo 
Besi doku, tohum çimlenip fotosentez yapabilecek döneme ulaflana kadar ya-

da baflka bir ifade ile ilk yaprak ç›kana kadar embriyoya besin sa¤lamakla görev-
lidir. Tohum kabu¤u (testa) ise, esas itibari ile embriyoyu d›fl etkenlere karfl› koru-
maya yard›mc› olur. Embriyo için çevreden izole edilmifl bir ortam sa¤layarak, em-
briyonun canl› kalmas›na yard›mc› olmaktad›r. Bazen tohum kabu¤u o kadar sert-
tir ki, tohumun çimlenebilmesi için bir flekilde testan›n ortadan kald›r›lmas› gere-
kebilmektedir. Embriyo ise geliflerek yeni bitkiyi verir.

Yak›n çevrenizde tohumlar›n›n çimlenebilmesi için özel koflullara ihtiyaç duyan bitkiler
var m›? Düflününüz.

Tohumlar uygun çevresel koflullar olufltu¤unda çimlenirler. Çimlenme, embri-
yonun tohumdan ç›k›p serbest hale geçmesidir. Tohumlar serbest hale geçtikten
sonra, kökü verecek olan radikula ve gövdeyi verecek olan plumulay› olufltura-
rak geliflimine bafllar.

Tohumlar›n da¤›lmas›, bitkilerin yay›l›fllar› aç›s›ndan son derece önemlidir.
Rüzgar, su ve hayvanlar›n yan›s›ra, tohumlarda meydana gelen baz› morfolojik
uyumlar tohumlar›n da¤›lmas›n› sa¤layan etkenlerdir. 
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Bitkilerin bu k›sma kadar anlat›lmaya çal›fl›lan hücresel özellikleri, dokular› ve
organlar›, bitkilerin ba¤›ms›z birer organizma olarak yaflamas›n› ve yaflan›labi-
lir/sürdürülebilir bir dünya ekosistemi için kritik öneme sahip fotosentezi gerçek-
lefltirmelerini sa¤lamaktad›r.

FOTOSENTEZ
Yeryüzündeki en temel metabolik faaliyet olan fotosentez, dünya üzerinde yafla-
yan canl› tabakas›na enerji giriflinin tek yoludur. Canl›lar taraf›ndan direkt olarak
kullan›lamayan günefl enerjisi, flekerlerde depolanan ve canl›lar taraf›ndan kullan›-
labilir kimyasal enerji formuna dönüfltürülür. Fotosentez sonucunda sadece yük-
sek enerjili besinler de¤il, oksijen üretimi de gerçeklefltirilir.

Fotosentez, bitkilerin kloroplastlar›nda meydana gelen biyokimyasal reaksiyon-
lar zinciridir. Kloroplastlar›n iç k›sm› bir zar a¤› ile kaplanm›fl durumdad›r. Bu zar
sistemine tilakoid ad› verilir. Tilakoidlerin birçok noktas›nda parmak fleklide yo-
¤un ç›k›nt›lar bulunmaktad›r. Bunlara grana ad› verilir. Tilakoidler, stroma ad›
verilen bir s›v› içerisine gömülü olarak bulunurlar. Fotosentezin ›fl›k reaksiyonlar›
granalarda gerçekleflirken, ›fl›k gerektirmeyen reaksiyonlar› da stroma da gerçek-
leflmektedir (fiekil 5.8).

Fotosentezde esas etkinli¤i üstlenen molekül, kloroplastlar›n içerisinde yer alan
klorofil moleküdür. Yap› olarak insan kan›ndaki hemoglobine çok benzeyen klo-
rofil molekülünün farkl› tipleri mevcut olmakla birlikte bitkilerde genellikle kloro-
fil a ve klorofil b yo¤un olarak bulunmaktad›r. Yeflilden farkl› renkteki pigmentler
(kromoplastlar), fotosenteze yard›mc› pigmentler olarak bilinir ve bitkilerde belirli
oranlarda bulunur.

Fotosentez reaksiyonlar›nda karbondioksit (CO2) ve su (H2O), günefl enerjisi-
nin varl›¤›nda oksijen ve basit flekerlere dönüfltürülürler. Her basamaktaki reaksi-
yonlar›n gerçekleflmesi enzimler arac›l›¤› ile sa¤lanmaktad›r.

6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
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fiekil 5.8

D›fl Zar

Stroma

‹ç Zar

Tilakoid

Grana Kloroplast›n iç
yap›s› (Madder
1990’dan
de¤ifltirilerek).

Günefl enerjisi



Yukar›daki formülle kabaca özetlenen fotosentez olay›, ›fl›k tepkimeleri ve ›fl›-
¤a ba¤l› olmayan tepkimeler olarak bafll›ca 2 ana k›s›mdan oluflmaktad›r. Ifl›k tep-
kimeleri s›ras›nda günefl enerjisi yakalan›rken, ›fl›¤a ba¤l› olmayan tepkimelerde
de karbondioksit molekülü basit flekerlere dönüfltürülür (fiekil 5.9). 

Ifl›k Tepkimeleri
Ifl›k tepkimeleri, yapraktaki mezofil hücrelerinde yer alan kloroplastlar›n granala-
r›nda meydana gelmektedir. Ifl›k tepkimelerinde;

• Klorofil a ve yard›mc› pigmentler günefl enerjisini so¤urur.
• Bu moleküllerdeki elektronlar uyar›l›r ve enerji seviyeleri artar. 
• Uyar›lm›fl durumdaki elektronlarda bulunan enerjini bir k›sm› ile su molekü-

lü ayr›flt›r›l›r. Böylece oksijen (O2) aç›¤a ç›kar ve atmosfere verilir. 
• Enerjinin bir k›sm›, canl›larda kimyasal enerjinin depo flekli olan ATP mole-

külü fleklinde depo edilir. 
• Su molekülünün ayr›flt›r›lmas› s›ras›nda aç›¤a ç›kan elektronlar ve protonlar,

nikotinamid adenin dinükleti fosfat ad› verilen molekül ile birleflerek NADPH
ad› verilen molekülü oluflturur. Bu molekül, uyar›lm›fl elektronlar›n›n tafl›n-
mas›n› ve tafl›nma s›ras›nda nerji elde edilmesini sa¤layan bir moleküldür. 

Ifl›¤a Ba¤l› Olmayan Tepkimeler
Ifl›¤a ba¤l› olmayan reaksiyonlar, kloroplast içerinde yer alan stromalarda gerçek-
lefltirilmektedir. Bu tepkimeler s›ras›nda, karbondioksit basit flekerlere indirgen-
mektedir. Ifl›k tepkimeleri sonucunda oluflturulmufl ATP ve NADPH molekülleri,
kloroplast›n stroma k›sm›na girer Bu moleküülerin kimyasal ba¤lar›ndaki enerji,
karbonun ba¤lanarak fleker oluflturulmas› tepkimelerinde kullan›l›r. Burada mey-
dana gelen tepkimeler zincirine Calvin çemberi ad› da verilmektedir. Ifl›¤a ba¤l›
olmayan tepkimeler s›ras›nda;

• RuBP (ribuloz 1,5 difosfat) ad› verilen 5 karbonlu molekül, bir CO2 molekü-
lü ile birleflerek 6 karbonlu bir fleker oluflturur.

• Oluflan bu molekül, 2 adet 3 karbonlu bir molekül olan 3-fosfogliserata
(PGA) parçalan›r. 

• PGA yine 3 karbonlu bir bileflik olan fosfogliseraldehite (PGAL) dönüfltürülür.
• PGAL molekülünün oldukça önemli bir k›sm› tekrar RuBP oluflturulmak

üzere yeniden düzenlenir.
• Kalan k›sm› ise fleker oluflumuna kat›l›r.
• ‹ki molekül PGAL birleflerek glukoz veya fruktoz gibi 6 karbonlu bir flekeri

oluflturur. 
• PGAL kloroplastlerda kal›rsa niflastaya, kloroplast d›fl›na verilirse de fleker

dönüfltürülür.
• fiekerler, polimerizasyona u¤rat›larak niflasta fleklinde depo edilir.
Bitkilerin fotosentezi tek bir yol kullanarak gerçeklefltirmezler. Fotosentez rak-

siyonlar› s›rasnda ortaya ilk ç›kan molekülün karbon say›s›na göre bitkiler C3 bit-
kileri yada C4 bitkileri olarak isimlendirilmektedir. C3 tipi fotosentez yolunu izle-
yen bitkilerde tan›mlanabilir ilk molekül 3 karbonlu PGA (fosfogliserik asit) mole-
külüdür. Etraf›m›zda bulunan bitkilerin birço¤u bu fotosentez yolunu izlemektedir.
C4 tipi fotosentezde ise oluflan ilk ürün 4 karbonlu okzaloasetik asittir. Genellikle
fleker kam›fl›, m›s›r gibi baz› bu¤daygiller familyas›na dahil bitkilerde görülen foto-
sentez yoludur. Crassulaceae ve Cactaceae gibi, çöl ortam›nda geliflen bitkiler ise
CAM (Crassulacean Asit Metabolizmas›) ad› verilen özel bir metabolik yol izler-
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ler. C3 bitkileri daha çok serin ve nemli koflullara adapte olmuflken, C4 ve CAM
bitkileri ise daha s›cak ve kurak ortamlara adapte olmufl durumdad›r. 
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fiekil 5.9
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Bitki hücreleri, selüloz çeper içerir. Plastid tafl›rlar. Mer-
kezi ve büyük bir vakuol tafl›rlar. Sentriol tafl›mazlar.
Kökenleri, morfolojileri (flekilleri) ve görevleri bak›m›n-
dan birbirine benzer bitki hücreleri bir araya gelerek
bitkisel dokular› olufltururlar. Bitkisel dokular, temel
olarak meristemler ve sürekli dokular olmak üzere 2
ana k›sma ayr›lmaktad›r. Meristemler, sürekli bölünme
özellikleri ile ço¤alarak yeni doku ve organlar›n köke-
nini teflkil eder. Sürekli dokular ise belirli bir fonkiyonu
yapmak üzere özelleflmifl dokulard›r. 
Bitki organlar› vejetatif ve generatif organlar olmak
üzere bafll›ca 2 k›s›mda de¤erlendirilir. Kök, gövde ve
yapraklar vejetatif organlard›r. Çiçekler ise generatif
organlard›r. Kök, bitkiyi topra¤a ba¤layarak, su ve
gerekli mineral maddelerin al›n›m›n› sa¤layan bitki
organ›d›r. Gövde ise yaprak ve çiçek gibi bitki organ-
lar›n› tafl›y›r. Yapraklar ise fotosentez organlar›d›r.
Generatif organ olan çiçekler, bitkilerde üremeden
sorumlu yap›lard›r.
Yeryüzündeki en temel metabolik faaliyet olan foto-
sentez, dünya üzerinde yaflayan canl› tabakas›na enerji
giriflinin tek yoludur. Canl›lar taraf›ndan direkt olarak
kullan›lamayan günefl enerjisi, flekerlerde depolanan ve
canl›lar taraf›ndan rahatl›kla kullan›labilir kimyasal ener-
ji formuna dönüfltürülür. Fotosentez sonucunda sadece
yüksek enerjili besinler de¤il, oksijen üretimi de ger-
çeklefltirilir. Tüketici konumundaki birçok canl›, yük-
sek enerjili organik bileflikleri kendisi için kullan›fll› ha-
le getirebilmek için oksijene ihtiyaç duymaktad›r. Foto-
sentez arac›l›¤› ile hem yüksek enerjili besin hem de o
besindeki enerjinin solunum arac›l›¤› ile aç›¤a ç›kar›l-
mas›n› sa¤layan oksijeni üretirler. 

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi destek doku eleman› de-

¤ildir?

a. Sklerankima
b. Tafl hücresi
c. Epiderma
d. Köfle kollenkimas›
e. Levha kollenkimas›

2. Afla¤›daki organellerden hangisi sadece bitki hücre-
lerinde bulunur?

a. Mitokondri
b. Ribozom
c. Plastid
d. Golgi
e. Lizozom

3. Afla¤›dakilerden hangisi meristematik hücrelerin
özelliklerindendir?

a. Bölünme özelli¤ini yitirmifl olmas›
b. Genifl hücreleraras› boflluklara sahip olmas›
c. Büyük ve merkezi bir vakuol içermesi
d. Farkl›laflmas›n› tamamlam›fl olmas›
e. Çekirdeklerinin, hücre hacmine göre oldukça

büyük olmas›

4. Apikal meristemlerle ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi do¤rudur?

a. Bitkilerde enine kal›nlaflmay› sa¤lar.
b. Bitkilerde kabuk oluflumunu sa¤lar.
c. Hücreleri kal›n çeperli, az protoplazmal›d›r.
d. Büyüme noktalar› olarak bilinirler.
e. Çevresel etkilere karfl› son derece dirençli ya-

p›lard›r.

5. Epiderma dokusu ile ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi do¤rudur?

a. Bitkilerde fotosentez görevini üstlenmifltir.
b. Bitki yüzeyini tamamen saran kesintisiz bir yap›-

ya sahiptir.
c. Hem primer hem de sekonder bitki yap›s›nda

görülür.
d. Kökte epidermaya rastlanmaz.
e. Lentiseller epiderman›n önemli bir parças›d›r.

6. Parankima dokusu ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Depo görevi, fonksiyonlar› aras›ndad›r. 
b. Havaland›rma parankimas› stomalar ile iliflki ha-

lindedir.
c. Epiderma hücrelerinin aras›nda dizilmifllerdir.
d. Hücreleri ince çeperlidir.
e. Sürekli doku halinde farkl›laflm›fllard›r.

7. Stomalar ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤-
rudur?

a. Destek dokusu eleman›d›r.
b. Temel görevi içerdi¤i lökoplastlarla depo görevi

yapmakt›r. 
c. Çeper kal›nl›¤› bütün stomalarda homojendir.
d. Bitkilerde su ekonomisinin sa¤lanmas›nda

önemli roller üstlenirler.
e. Kökte yo¤un olarak bulunur.

8. Destek dokusu ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si yanl›flt›r?

a. Tek hücreli bireylerde destek turgor bas›nc› ile
sa¤lan›r.

b. Sklerankima lifleri, ölü destek dokusu elemanla-
r›d›r.

c. Kollenkima hücreleri heterojen çeper kal›nlafl-
malar› gösterir.

d. Canl› tafl hücreleri, çok say›da kenarl› geçit içe-
rirler.

e. Destek dokusu elemanlar›n›n say› ve düzeni bit-
ki türüne göre de¤iflir.

9. Afla¤›dakilerden hangisi iletim dokusunu oluflturan
elemanlar›n fonksiyonlar› aras›nda yer almaz?

a. Fotosentez
b. Destek
c. Depo
d. Organik madde tafl›n›m›
e. ‹norganik madde tafl›n›m›

10. Çiçek ile ilgili afla¤›daki ifadelerden bilgilerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Generatif bitki organ›d›r.
b. Aç›k tohumlu bitkilerde kozalak fleklindedir.
c. Bütün bitkiler çiçek içerir. 
d. Erkek ve difli çiçekler bir arada bulunabilir.
e. Sadece erkek yada sadece difli çiçekler belli bit-

ki gruplar›nda görülebilir.

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Destek Doku” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Hücresi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Meristemler” bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Apikal meristemler” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Koruyucu Doku” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Parankima Dokusu” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Koruyucu Doku” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Destek Doku” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹letim Dokusu” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çiçek” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Çiçekler, petallerinin parlak ve de¤iflik renkleriyle bö-
cekleri çekerek, döllenmelerini sa¤larlar. Bu bitkilerin
meyve ve tohum oluflturarark nesillerini devam ettire-
bilmeleri aç›s›ndan çok önemlidir.

S›ra Sizde 2

Baz› bitkilerin tohumlar› çimlenebilmek için özel koflul-
lara gereksinim duyarlar. Örne¤in bu¤day (Triticum
sp.) bitkisinin çimlenebilmesi için so¤uk bir periyota
ihtiyac› vard›r. Bu nedenle sonbaharda ekimi yap›l›r.
K›fl›n kar ya¤›fl› ile so¤uk periyodu geçiren tohumlar›n
çimlenme yüzdeleri artmaktad›r. 
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Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra:
Organizmada düzeni sa¤layan sinir ve endokrin sistemlerini aç›klayabilecek
Hareket sistemini oluflturan yap›lar› ve ifllevlerini aç›klayabilecek
Sindirim sisteminin yap› ve ifllevlerini tan›mlayabilecek
Yaflamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan maddelerin gerekli
yerlere iletilmesini aç›klayabilecek
Yabanc› maddelerin vücuttan at›lma yollar›n› tan›mlayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Nöron
• Sinaps
• Refleks
• Reseptör
• Hormon
• Hayvan sistemleri
• Miyofibril
• Düz kas
• Çizgili kas
• Kalp kas›

• ‹ç iskelet
• D›fl iskelet
• Hidroliz
• Herbivor
• Omnivor
• Karnivor
• Lenf s›v›s›
• Antijen-antikor
• Epidermis
• D›fl ve iç solunum

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N

Genel Biyoloji Hayvan Yap› ve
Fonksiyonlar›

• G‹R‹fi
• S‹N‹R S‹STEM‹
• ENDOKR‹N S‹STEM‹
• ‹SKELET S‹STEM‹
• KAS S‹STEM‹
• S‹ND‹R‹M S‹STEM‹
• DOLAfiIM S‹STEM‹
• BA⁄IfiIKLIK S‹STEM‹
• YÜZEYSEL KORUNMA VE DER‹
• SOLUNUM S‹STEM‹
• BOfiALTIM S‹STEM‹
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G‹R‹fi
Tek hücreli canl›larda bütün hayatsal olaylar tek hücre taraf›ndan gerçeklefltirilir.
Çok hücrelilerde ise hücrelerin farkl›laflmas› ile oluflan dokulardan organ ve organ
sistemleri geliflmifltir. Çünkü çokhücreli canl›larda, canl›n›n d›fl yüzeyinin binlerce
kat› geniflli¤inde bir hücreleraras› iç çevre yüzeyi vard›r. Bu kadar genifl bir çevre
oluflturan hücrelere suyun, besin maddelerinin vb. iletilmesi, iletilen besin madde-
lerinin hücreler taraf›ndan al›n›p, sindirilmesi, sindirilmifl besin maddelerinden
enerji üretilebilmesi için oksijenin hücrelere ulaflt›r›lmas›, metabolik faaliyetler so-
nucunda meydana gelen boflalt›m maddelerinin de vücuttan uzaklaflt›r›lmas› ge-
reklidir. Bu nedenle çok hücreli hayvanlarda 200 kadar de¤iflik tipte olabilen hüc-
reler, özelliklerine göre bir araya gelerek temelde 7 de¤iflik dokuyu, bu dokular da
sindirim, solunum ve boflalt›m sistemleri gibi ileri derecede organizasyonlu 11 de-
¤iflik organ sistemini olufltururlar. 

Birbirleri ile iflbirli¤i halinde çal›flan bu sistemler canl› türlerinin yaflam çevresi
ve koflullar›na uygun biçimde farkl›laflm›fl ve geliflmifl bulunmaktad›rlar.

S‹N‹R S‹STEM‹
Hayvansal organizmalarda vücut yap›lar›n›n iflleyifli, karfl›l›kl› etkileflim içinde olan
ve organizmada düzeni sa¤layan iki sistem ile kontrol edilmektedir. Bunlar sinir ve
endokrin sistemdir. Endokrin sistem hem bitki hem de hayvanlarda görülürken, si-
nir sistemi sadece hayvanlarda bulunur. 

Organizmada düzeni sa¤layan sinir sisteminin ifllevi, iç ve d›fl çevrelerden ge-
len uyart›lar›n almaçlar (reseptörler) ile al›nmas›, bu bilgilerin merkezi sisteme
gönderilmesi ve merkezi sistemde yorumland›ktan sonra tepki organlar›na (kas ya
da bez) emirlerin iletilmesidir. Sistemi oluflturan sinir dokusu nöron ad› verilen si-
nir hücreleri ile bunlar›n aras›n› dolduran glia (destek) hücrelerinden meydana
gelmifltir. 

Nöron Yap›s›
Sinir sisteminin yap›sal ve ifllevsel birimi olan nöron, hücre gövdesi ve bu gövde-
den ç›kan uzant›lardan oluflur (fiekil 6.1). Hücre gövdesi çekirdek ve organelleri
içerir. Hücre gövdesinden biri k›sa di¤eri uzun iki tip uzant› ç›kar. K›sa ve genel-
de çok say›da olan uzant›lara dendrit denir. Bunlar di¤er hücrelerden gelen bilgi-
leri al›rlar. Uzun ve sadece bir tane olan ise, akson ad›n› al›r ve nörondan di¤er

Hayvan Yap› ve
Fonksiyonlar›



hücrelere giden bilgileri tafl›r. Aksonlar sinaptik uç olarak isimlendirilen özellefl-
mifl uç bölgelerinden kimyasal haberciler salg›larlar. Nörotransmitter ad› verilen
bu maddeler sayesinde mesajlar bir hücreden di¤erine aktar›l›r. Nörotransmitter
maddelerden en çok bilinenleri asetilkolin, adrenalin ve dopamin’dir.

Bir akson yüzlerce dallara ayr›larak sinaptik uçlar oluflturabilir. Bir sinaptik
ucun baflka bir sinir hücresi veya hedef hücre ba¤lant›s›na sinaps ad› verilir.

Akson yap›s›nda, yar› ak›c› bir madde olan aksoplazma’n›n etraf› aksolemma
ad› verilen hücre zar› ile çevrelenmifltir. Baz› aksonlarda en d›flta destek hücreleri
taraf›ndan oluflturulan miyelin k›l›f yer al›r. Bu nedenle aksonlar miyelinli veya mi-
yelinsiz aksonlar olarak iki tiptir. Miyeline sahip olan aksonlarda bilgi iletimi daha
h›zl› gerçekleflir. Miyelin k›l›f baz› bölgelerde kesintiye u¤rar, bu bölgelere Ranvi-
yer bo¤umu ad› verilir. Miyelin üzerinde de Schwann hücreleri taraf›ndan olufltu-
rulan ve nörilemma ad› verilen ince bir örtü bulunur.

Nöronlar görevlerine göre 3 grup alt›nda toplan›rlar.
1. Duyu nöronlar›, duyu organlar›ndan ald›klar› mesajlar› iletirler
2. Ara nöronlar, merkezi sinir sistemine gelen mesajlar› de¤erlendirirler.
3. Motor nöronlar, merkezi sinir sisteminden gelen mesajlar› ilgili organlara ile-

tirler.

Glia (Destek) Hücreleri
Sinir dokusunun di¤er elemanlar› olan glia hücreleri nöronlar›n aras›n› doldurarak
onlara destek görevi yapar. Nöronlar›n beslenmesine de yard›mc› olan bu hücre-
ler, metabolizmalar›n›n düzenlenmesinde rol oynamaktad›r. Glia hücreleri 4 grup
alt›nda toplan›r. 

Sinir ‹mpulsu Oluflumu ve ‹letimi
Hayvan hücrelerinin ço¤u plazma zarlar› boyunca elektriksel bir potansiyel fark›-
na (voltaj) sahiptir. Dinlenim halindeki hücrelerde plazma membran›ndaki bu
elektriksel potansiyel farkl›l›¤› “dinlenim zar potansiyeli” olarak isimlendirilir.
‹flte bu dinlenim zar potansiyeli, sinir ve kas hücrelerinin uyar›lma yetene¤i ve di-
¤er baz› hücresel tepkiler üzerinde önemli bir role sahiptir. E¤er bir sistemde fark-
l› elektrik yüklerinin bir araya gelmesi önlenirlerse, bu sistemde elektriksel bir güç
ortaya ç›kabilir ve bu güç ölçülebilir; yükler aras›nda bir ba¤lant› sa¤lan›rsa bu du-
rum yüklerin hareketine yol açar ki buna da elektrik ak›m› diyoruz.
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Hücre aktif iken (uyar›ld›¤›nda) zar potansiyeli de¤iflir ve bu potansiyel fark›na
da ifl potansiyeli anlam›nda aksiyon potansiyeli ad› verilmektedir. Sinir ve kas
hücrelerinin zarlar›nda uyar›lma ile ortaya ç›kan aksiyon potansiyeli zar boyunca
iletilir. Sinirdeki bu aksiyon potansiyeline sinir impulsu ya da k›saca impuls den-
mektedir.

Dinlenim durumunda zar› geçemeyen protein anyonlar›ndan dolay› hücre içi
eksi, d›fl› ise art› yüklüdür. Yine sodyumun hücre d›fl›ndaki konsantrasyonu hücre
içine göre 20 kat fazlad›r. Hücre içinde ise potasyum iyonunun konsantrasyonu
hücre d›fl›na göre 35 kat fazlad›r. Bu koflullar aktif tafl›n›m olay› ile sa¤lanmaktad›r. 

Hücrenin dinlenim durumunda iç k›sm›n›n negatif, d›fl k›sm›n›n pozitif yüklü
olma özelli¤ine polarizasyon (kutuplaflma) denir. Hayvansal organizmada hücre-
ler do¤al olarak birbirini kimyasal maddelerle veya elektriksel olarak etkileyebilir-
ler. E¤er bir hücre bu flekilde etkilenirse zardaki iyon kanallar› aktivitesinin de¤ifl-
mesi sonucu zar (dinlenim) potansiyeli de¤iflir. Buna depolarizasyon ad› verilir.
Uyar›lmayla birlikte depolarizasyonda, hücre içi pozitif, d›fl k›s›m negatif yüklü
olur. 

Bu ifllem s›ras›nda hücre bol miktarda O2 harcar, ATP kullan›r. Niçin?

Depolarizasyon en üst seviyesine ulaflt›ktan sonra, hücre içinden art› yüklü
iyonlar›n kayb› ile tekrar hücre içi eksiye do¤ru de¤iflmeye bafllar. Hücrenin dinle-
nim durumundaki yük dengesine geri dönüflmesine de repolarizasyonu denir
(fiekil 6.2). Depolarizasyon durumundaki sinir hücresi ikinci bir uyart›ya cevap ve-
remez, bunu yapabilmesi için repolarize olmas› gerekir. 

K+ iyonlar› dinlenme halinde iken sürekli hücre d›fl›na ç›kar. Na+ iyonlar› ise
tam tersi hareket eder. Böylece hücre içi ve d›fl› aras›nda iyon fark› oluflur. Ancak
geçifller bir süre sonra iyonik farkl›l›¤›n kaybolmas›na neden olur. Bu durumda
sodyum potasyum pompas› devreye girerek K+ iyonlar›n›n içe Na+ iyonlar›n›n
ise d›fla tafl›nmas›n› sa¤lar. 
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Bir nöronda depolarizasyonun olmas› ancak belli bir fliddetteki uyart› ile ger-
çekleflir (eflik de¤er potansiyeli).

‹mpulslar sinir hücresinde dentritten aksona do¤ru ilerler. Sinaps bölgesine gel-
di¤inde uyar›n›n etkisi ile, nörotransmitter maddeler sal›n›r ve di¤er hücrenin zar›
taraf›ndan tutularak ayn› fliddette bir uyar›n›n oluflmas› sa¤lanm›fl olur. 

Hayvanlarda Sinir Sistemleri
Omurgas›z Hayvanlar içinde süngerler gibi baz› gruplarda sinir sistemine rastlan-
maz. Sinir sistemi ilk olarak Cnidaria grubunda görülmektedir. Bunlarda impuls
her yöne ileten bir sinir a¤› bulunur. Daha karmafl›k sinir sistemleri ise Yass›solu-
canlarda küçük bir beyin ganglionu (sinir hücreleri kümesi) ve bu merkezden ç›-
kan uzunlamas›na sinir kordonlar›ndan oluflur. Halkal› solucanlar ve böceklerde
ise bafl k›sm›nda bir merkezi bafl ganglionu ile her segmentte ganglionlar ve bun-
lar› ba¤layan sinirlerden meydana gelir (ip merdiven sinir sistemi). Omurgas›z hay-
vanlar içinde en karmafl›k ve geliflmifl sinir sistemi Kafadanbacakl›larda (örn: Ah-
topod) görülür.

Omurgal› hayvanlarda sinir sistemi merkezi ve çevresel olmak üzere iki k›s›m-
dan oluflmaktad›r. Merkezi sinir sistemini oluflturan beyin ve omurilik son derece
geliflmifltir (fiekil 6.3). Beynin geliflimi ve karmafl›k bir yap› haline gelmesi omur-
gal› hayvanlar›n ilk gruplar›n›n oluflturan bal›klardan iki yaflaml›lar, sürüngenler,
kufllar ve memelilere do¤ru gidildikçe art›fl göstermektedir. Beyin temel olarak ön,
orta ve arka beyin olmak üzere 3 bölmeden oluflur. Geliflmeye ba¤l› olarak ileri
gruplarda bu bölgeler de alt bölgelere ayr›l›r.

Organizmada vücut yap›lar›n›n iflleyiflinden sorumlu olan merkez beyindir. Ay-
r›ca duyu organlar›ndan gelen sinirler de beynin belli bölgelerinde yo¤unlaflarak,
uyart›lar›n de¤erlendirildi¤i duyu merkezlerini oluflturmaktad›r. Beyine gelen ve
beyinden giden sinirlerin ba¤lant› bölgesini oluflturan omurilik, refleks merkezi
olarak çal›flmaktad›r. Refleks çevreden gelen uyar›n›n beyinde yorumlanmadan
tepki oluflturulmas›na denir. Reflekse örnek olarak, diz kapa¤›n›n alt›na vuruldu-
¤unda baca¤›n f›rlamas› verilebilir. Çevresel sinir sistemi ise, beyin ve omurilikten
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ç›kan sinirlerden oluflur. Bilgilerin merkezi sisteme getirilmesi ve götürülmesinden
sorumludurlar. Bal›k ve amfibilerde beyinden 10, di¤er gruplarda ise 12 çift sinir
ç›kar.

DUYU ORGANLARI
Can›lar yaflamlar›n› sürdürebilmek için çevrelerinde meydana gelen de¤iflimleri al-
g›lamak zorundad›r. D›fl dünyada meydana gelen de¤iflimlerin alg›lanmas›n› sa¤la-
yan özelleflmifl sinir hücreleri ya da epitel hücrelere (almaç=reseptör) duyu orga-
n› denir. Duyu organlar› ile al›nan bilgiler sinirler yolu ile beyne iletilir ve burada-
ki özelleflmifl duyu merkezlerinde yorumlan›rlar. Böylece ses, tat, koku ve renk gi-
bi alg›lar oluflur.

Ifl›k Almaçlar› (Fotoreseptörler)
Hayvanlar alemi içinde ›fl›k farkl› flekillerde de¤erlendirilir. Baz› basit yap›l› grup-
larda ›fl›¤›n sadece yönü ve yo¤unlu¤u belirlenebilirken üst gruplarda görüntüler
oluflturulur. Ancak hepsinde ›fl›¤› absorbe eden pigmentler ayn›d›r.

Omurgas›z hayvanlar içinde ›fl›¤› alg›layan en basit yap›lara Yass›solucanlarda
rastlan›r. Bu grup içinde yer alan Planaria’ da bir çukur içine yerleflen fotoreseptör
(›fl›k almac›) hücreleri sayesinde ›fl›¤›n yönü belirlenebilir. Omurgas›z hayvanlarda
görülen di¤er tip gözler ise, bileflik ve tek merkezli gözlerdir. Bileflik gözler say›la-
r› bir kaç bini bulan ›fl›k alg›lay›c›lar›ndan (ommatidiyum) oluflmufltur. Bu alg›la-
y›c›lar›n her birinin kendine ait mercekleri bulunmaktad›r. Bu nedenle mozaik
benzeri bir görüntü oluflur. Bu tip göz yap›s›na böceklerde, kabuklularda (Arthro-
poda) (fiekil 6.4) ve baz› solucanlarda (Annelida) rastlan›r. Tek mercekli gözler ise
fotograf makinas› ilkesine göre çal›fl›r. Bu göz tipinde ›fl›¤›n girdi¤i ve çap›n de¤ifl-
tirilebildi¤i göz bebe¤i ve iç k›s›mda ›fl›¤›n absorbe edildi¤i ve pigmentlerden olu-
flan retina tabakas› bulunmaktad›r. Bu tip gözler ise, örümceklerde ve bir çok yu-
muflakçada bulunur. 

Omurgal› hayvanlarda sadece tek merkezli gözler vard›r. Tüm gruplarda yap›
birbirine benzerlik gösterir. Göz küresinin ön taraf›nda ›fl›¤›n göz içine girmesini
sa¤layan kornea tabakas› bulunur. Göze rengini veren iris büyüklü¤ünü de¤ifltire-
rek gözün içine giren ›fl›k miktar›n› ayarlayabilir. Böylece göz bebe¤i de aç›l›p ka-
panabilecektir. Göz küresinin iç k›sm›nda fotoreseptör hücrelerin yer ald›¤› retina
bulunmaktad›r. ‹ris tabakas›n›n hemen arkas›nda ise, görüntüyü retinaya odakla-
yan mercek bulunur (fiekil 6.4). Bal›klarda kornea düzdür. Kurba¤a, sürüngen,
kufl ve memelilerde ise yuvarlakt›r. Mercek bal›k, kurba¤a ve sürüngenlerde ileri
geri hareket ettirilerek, kufl ve memelilerde ise inceltip kal›nlaflt›r›larak bir cisme
odaklanma sa¤lan›r.
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‹flitme ve Denge
Hayvan gruplar› içinde belli dalga boyundaki titreflimler ses olarak alg›lan›r. Silli
duyu hücrelerinin silleri bulunduklar› ortamdaki s›v›lar›n hareketi ile bir tarafa
do¤ru yat›r›l›rlar, bu ise aksiyon potansiyelinin oluflmas›na neden olur. 

Bir çok omurgas›z hayvan gruplar› içinde dengede rol oynayan ve mekanik al-
maçlar içeren duyu organlar› bulunmaktad›r. Ancak sadece ses ç›kartan gruplarda
iflitme organ› yer al›r. Bir çok böcekte ses dalgalar› ile titreflen vücut k›llar› vard›r.
Baz› böcek türlerinde ise timpanal organ ad› verilen özel iflitme organlar› bulun-
maktad›r. Bu yap› içi hava dolu bir odac›k ve üstünü örten bir zardan oluflmufltur.
Ses dalgalar›n›n zar› titrefltirmesi oda içindeki reseptör hücrelerinin uyar›lmas›na
neden olmaktad›r. 

Omurgal› hayvanlarda iflitme ve denge organ› kulakt›r. En geliflmifl kulak ya-
p›s›na memelilerde rastlan›r. Bu grupta kulak d›fl, orta ve iç olmak üzere üç bölüm-
den oluflmufltur. D›fl kulak ses dalgalar›n› toplayarak orta kulak ile aras›nda yer
alan kulak zar›na (timpanik zar) iletir. Orta kulakta çekiç (malleus), örs (in-
cus) ve özengi (stapes) adlar›n› alan 3 küçük kemik sesi iç kula¤a iletir. ‹ç kulak-
ta hem iflitme hem de denge duyusunu alg›layan reseptör hücreler yer al›r (fiekil
6.5). 

Bal›klarda sadece iç kulak bulunur. Kulak zar› yoktur ve d›fl ortama aç›lmaz.
Ancak sudaki titreflimleri alg›lamak üzere hem bal›klarda hem de sucul iki yaflam-
l›larda yanal organ ad› verilen bir yap› daha bulunmaktad›r.

Karasal iki yaflaml›larda ise vücudun d›fl›nda ses titreflimlerini ileten timpanik
zar yer al›r. Bunu tek bir kemik içeren orta kulak ve iç kulak takip eder. Sürüngen
ve kufllarda da orta kulakta sadece tek bir kemik bulunmaktad›r. 

Kimyasal Alg›lama: Tat ve Koku
Kimyasal uyart›lar›n alg›nmas› besin kaynaklar›n›n bulunmas›, efl seçimi ve toplu
yaflayan bireylerde bireyler aras› iletiflim gibi pek çok davran›fl›n oluflmas›nda
önemli rol oynar. Kimyasal moleküllerin al›nmas›, çevredeki özgül kimyasallar› al-
g›layan reseptörlere ba¤l› olmas›na ra¤men, canl›lar›n bulunduklar› ortama göre
baz› farkl›l›klar göstermektedir. Karasal organizmalar için eriyik halindeki kimya-
sallar tat alma organlar› ile, gaz halindekiler ise koku almaçlar› ile al›nmaktad›r. Su-
cul organizmalarda ise tat ile koku alma aras›nda bir fark olmad›¤› görülmektedir. 
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Koku reseptörleri belirli bir kokuya göre özelleflme göstermez. Bir koku hücre-
sinde birden fazla koku reseptör molekülü oldu¤u bilinmektedir. Kokular›n ay›rt
edilmesi ise merkezi sinir sisteminde gerçekleflmektedir. Tat duyusunu sa¤layan
reseptör hücreler ise, tat tomurcuklar› olarak adland›r›lan de¤iflikli¤e u¤ram›fl epi-
tel hücreleridir. 

Omurgas›z hayvanlar içinde böceklerde tat ve koku alma duyular› son derece
geliflmifltir. Tat alma organlar› ayaklar ve a¤›z parçalar› üzerinde yer al›r. Bir çok
kelebek türünde görüldü¤ü gibi koku alma organlar› ise genelde antenler üzerin-
de bulunur. 

Omurgal› hayvan gruplar› içinde bal›klarda tat alma reseptörlerinin tüm vücu-
da da¤›lm›fl oldu¤u görülmektedir. Koku ise tüm omurgal› hayvan gruplar›nda bu-
run içindeki reseptör hücreler ile al›n›r (fiekil 6.6). 

So¤uk alg›nl›¤› gibi bir nedenle koku alma sistemi engellenirse, yedi¤imiz yeme¤in tad›n›
almada azalma olur mu?

Dokunma Duyusu
Bu kon “deri” yap›s› içinde anlat›lm›flt›r. 

ENDOKR‹N S‹STEM‹
Endokrin sistem, hormonlar ve bunlar›n salg›land›¤› doku ya da bezlerden oluflur
ve daha önce söz edildi¤i gibi organizmadaki düzenleyici sistemlerin ikincisidir.

Kimyasal Yap›lar›na Göre Hormonlar
Hormonlar kimyasal yap›lar›na göre üç ana grup alt›nda toplanmaktad›rlar:

1. Protein yap›daki hormonlar. (örn: insülin hormonu)
2. Kolesterol türevi (steroid yap›daki) hormonlar (örn: ovaryum hormonlar›)
3. Aminoasit türevi hormonlar (örn: tiroid hormonu)
Hormonlar›n etkileri hedef hücrelerde bulunan özel proteinlere ba¤lanmalar›

ile gerçekleflir. Bu proteinlere hücre almac› (reseptör) ad› verilir. Hücre almaç-
lar› hücrelerin zar›nda, sitoplazmas›nda ya da çekirde¤inde bulunabilir.
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fiekil 6.6
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Hormonlar: Organizma
taraf›ndan üretilen ve
dolafl›m sistemi yoluyla
ifllevin düzenlenece¤i hedef
doku ve organlara bilginin
iletilmesini sa¤layan
kimyasal maddelerdir.



Hormonlar protein ya da steroid yap›da olmalar›na göre farkl› flekillerde etki
gösterirler:

Protein yap›da olan hormonlar›n hücre zar›ndaki almaçlar ile etkileflim haline
geçmesi cAMP (Siklik adenozin monofosfat)’nin oluflumunu aktive eder. cAMP
ise, hücre içindeki özel almaçlar ile ba¤lanarak, çekirdek içindeki genlerin uyar›l-
mas›n› sa¤lar. Böylece d›flardan gelen hormonun iletti¤i bilgi do¤rultusunda, gen
kontrolü ile madde sentezi yap›lm›fl olur.

Steroid yap›da olan hormonlar küçük moleküler a¤›rl›¤a sahip olduklar› için
ikincil bir haberciye ihtiyaç duymadan hücre zar›ndan geçebilirler. Böylece sitop-
lazma ya da çekirdekte yer alan özel almaçlar ile ba¤lant›ya geçerek genleri aktif
hale getirirler.

Her hormonun etki gösterdi¤i almaçlar farkl›d›r. Bu nedenle farkl› hücre ya da
dokularda farkl› almaçlar bulunur. Herhangi bir nedenle almaçlar yok olur veya
yap›sal özelli¤ini kaybederse, hormon bu hücre veya dokularda etkili olamaz. 

Hormon Salg›lanmas›n›n Düzenlenmesi 
Hormonlar iç ve d›fl çevreden gelen uyar›lara göre endokrin bezler taraf›ndan üre-
tilirler. Endokrin bezlerde hormon üretimi farkl› etkiler alt›nda gerçekleflmektedir.
Endokrin sistemlerinin etkilenmesi çevreden gelen uyart›lar›n sinir sistemi yoluyla
endokrin bezlere iletilmesi ya da kanda su, mineral madde, hormon gibi baz› mad-
delerin miktarlar›n›n artmas› ya da azalmas› ile oluflabilmektedir.

Omurgas›z hayvan gruplar›nda da geliflmifl omurgal› gruplar›nda oldu¤u gibi
baz› vücut ifllevlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olan hormonlar bulunmak-
tad›r. Örne¤in hidra tomurcuklanma ile efleysiz ço¤al›rken efleyli üremenin bask›-
lanmas› bir hormon kontrolünde gerçekleflmektedir.

Omurgas›z hayvanlar içinde eklem bacakl›lar›n geliflmifl bir hormon sistemi bu-
lunmaktad›r. Büyüme, üreme, su dengesinin sa¤lanmas› ve metabolizman›n dü-
zenlenmesi gibi bir çok faaliyet hormonlar sayesinde gerçekleflmektedir. Örne¤in
d›fl iskelete sahip tüm eklem bacakl›larda kabuk de¤ifltirme ekdizon denilen hor-
mon ile kontrol edilmektedir. Kabuk de¤ifltirmeyi sa¤lamas› yan›nda kelebek gibi
böceklerde baflkalafl›m da ekdizon kontrolünde gerçekleflir. Eklembacakl›larda gö-
rülen bir baflka hormon ise baflkalafl›m› durdurdu¤u halde büyümeyi engelleme-
yen juvenil (gençlik) hormonudur. 

Omurgal› hayvan gruplar›nda omurgas›z hayvanlara göre endokrin sistem çok
daha farkl›laflm›fl ve geliflmifltir. Di¤er vücut hücreleri gibi oksijen ve besin alan en-
dokrin bezi hücreleri hormonlar› oluflturarak kana verirler ve hedef doku ve or-
ganlara iletimini sa¤larlar. Omurgal› gruplar›nda görülen baz› endokrin bezler, ba-
z› salg›lar› ve ifllevleri Tablo 6.1’de verilmifltir.
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‹SKELET S‹STEM‹
Tüm hayvansal organizmalarda olmamas›na ra¤men bulundu¤u canl›da kas siste-
mi ile birlikte hareketi sa¤layan sistemdir. ‹skelet sisteminin ifllevi sadece hareket
de¤ildir. Ayn› zamanda desteklik, vücuda flekil verme, iç organlar› d›fl etkilerden
koruma, kan hücreleri yapma ve mineral depolama görevlerini de üstlenmifltir. 

‹skelet yap›sal olarak 3 ana grup alt›nda toplanm›flt›r.

Hidrostatik ‹skelet
Bu tip iskelet sisteminde vücut içindeki s›v› ya da kan yüksek bas›nç alt›nda tutu-
lur. Böylece bu yap› bulundu¤u organizma içinde hem destek hem de kas ile bir-
likte harekette görev al›r. Hidrostatik iskelet yap›s›na genelde omurgas›z hayvan
gruplar› içinde rastlanmaktad›r. Örne¤in Cnidaria grubu içinde yer alan Hidra’ da
a¤›z kapat›larak, vücuttaki kaslar yard›m›yla vücut bofllu¤unun daralt›lmas› sa¤la-
n›p suyun bas›nc› ile vücut boyu uzat›labilmektedir. Yass› Solucanlarda vücut s›v›-
s› sürekli bas›nç alt›nda tutularak tüm vücutta hidrostatik iskelet olarak görev yap-
maktad›r. Benzer hidrostatik iskeletlere Halkal› Solucanlarda da rastlanmaktad›r.
Hidrostatik iskelet yap›s› sucul organizmalar için daha uygun olan bir yap›d›r. 

D›fl ‹skelet
Vücudun d›fl k›sm›nda oluflan d›fl iskelet CaCO3 (kalsiyum karbonat),ve keratin gi-
bi maddelerin birikmesi ile meydana gelmifltir. Daha çok omurgas›z hayvanlarda
görülmektedir. Görevi hayvan› d›fl etkilerden korumakt›r. Yumuflakçalarda vücut

Endokrin Bez Hormon ‹fllevi

Hipofiz

Büyüme hormone

Prolaktin

Folikül uyar›c› hormone (FSH)

Tiroyit uyar›c› hormone (TSH)

Büyümeyi uyar›r ve metabolik ifllevle-

ri düzenler.

Süt üretimi ve salg›lanmas›n› uyar›r.

Yumurta ve sperm üretimini uyar›r.

Tiroyit bezini uyar›r.

Tiroyit Triiodotironin ve Tiroksin
Metabolizman›n uyar›lmas›ndan so-

rumludur.

Paratiroyit Paratiroyit hormon Kandaki kalsiyum oran›n› artt›r›r.

Pankreas ‹nsülin Kan glukoz düzeyini azalt›r.

Adrenal bezler
Epinefrin ve nor epinefrin

Glukokortikoyit

Kan glukoz düzeyini artt›r›r.

Kanda glukoz düzeyini artt›r›r.

Epifiz Melatonin Biyolojik ritimleri dü¤zenler

Timus Timozin T lenfositleri uyar›r.

Testis Androjen

Sperm oluflumunu destekler, erkek-

lerde ikinci karakterlerin oluflmas›n›

sa¤lar

Yumurtal›k Östrojen

Rahim iç duvar›n›n büyümesini ve difli-

lerde ikincil karakterlerin oluflmas›n›

sa¤lar.

1276.  Ünite  -  Hayvan Yap›  ve  Fonksiyonlar ›

Tablo 6.1
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baz› endokrin bezler
ve salg›lar›.



deri taraf›ndan salg›lanan bir kabuk içinde bulunur. Vücut büyüdükçe CaCO3 ila-
ve edilerek kabu¤un da büyümesi sa¤lan›r. Eklembacakl›larda d›fl iskelet epider-
mis taraf›ndan salg›lanan ve cans›z bir madde olan kitinden oluflur. Polisakkarit
yap›da olan kitin son derece dayan›kl›d›r. Hayvan büyürken Yumuflakçalardan
farkl› olarak d›fl iskeletin at›lmas› (deri de¤ifltirme) ve alttan daha büyük olan ye-
nisinin oluflturulmas› gerekmektedir. Omurgal› hayvanlar içinde kaplumba¤alarda
da d›fl iskelet oluflumu görülmektedir.

‹ç ‹skelet
Organizman›n vücudu içinde yer alan iskelet elemanlar›n› içerir. Hareket ve des-
tek görevlerinin yan›nda önemli organlar›n etraf›n› kuflatarak koruma görevini de
üstlenmifllerdir. ‹ç iskelet elemanlar› Omurgas›z Hayvan gruplar› içinde Süngerler
ve Derisidikenlilerde görülür. 

Omurgal› Hayvan gruplar› içinde Yuvarlaka¤›zl›lar ve K›k›rdakl› Bal›klarda iç
iskelet k›k›rdak yap›dad›r. K›k›rdak doku kondrosit denilen k›k›rdak hücreleri ile
bu hücreler taraf›ndan salg›lanan ve kondrin denilen hücreleraras› maddeden
meydana gelmifltir (fiekil 6.7). Hücre aras› maddenin içerdi¤i kollajen liflerin
özelli¤ine göre k›k›rdak doku, hiyalin, elastik ve fibröz olmak üzere 3 grup al-
t›nda toplanmaktad›r. K›k›rdak doku aras›nda kan damarlar› bulunmaz.

Kemikli bal›klardan itibaren Memelilere kadar ise iskelet sistemi kemik doku-
dan oluflmufltur. Ancak k›k›rdak yap›da elemanlar da bulunmaktad›r. Kemik doku-
su kemik hücreleri osteosit ile osein ad› verilen ara maddeden oluflur (fiekil 6.8).
Ara madde kalsiyum, magnezyum ve fosfat iyonlar› içerdi¤inden sert ve dayan›kl›
bir yap›ya sahiptir.
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fiekil 6.7

K›k›rdak doku



‹skelet sistemini oluflturan kemikler gruplara göre farkl› say›larda olmaktad›r.
Örne¤in kufl 122, kurba¤a 159, Memeli ise 200 den fazla kemi¤e sahiptir. ‹skelet
sistemini oluflturan kemiklerin baz›lar› birbirine s›k› bir flekilde ba¤lanm›flt›r. Ancak
baz›lar› ba¤lant› bölgelerindeki eklemler sayesinde hareketlidir. 

Omurgal› Hayvan gruplar›nda iskelet sistemi eksen (aksiyal) ve üyeler iske-
leti (appendikular) olmak üzere temel iki grup alt›nda toplanmaktad›r. Eksen is-
keleti kafatas›, çene kemikleri, bal›klarda solungaçlar, omurga, kaburgalar ve kuy-
ruktan oluflmaktad›r. Üyeler iskeleti ise, bal›klarda gö¤üs (pektoral) ve kar›n
(ventral) yüzgeçleri, dört üyeli karasal organizmalarda (tetrapoda) ise ön ve ar-
ka üyeler ile hem yüzgeçlerin hem de üyelerin ba¤land›¤› pektoral ve ventral ke-
merlerden oluflur (fiekil 6.9).

1296.  Ünite  -  Hayvan Yap›  ve  Fonksiyonlar ›

fiekil 6.8

Kemik doku

fiekil 6.9

Bal›k, Kurba¤a,
Sürüngen, Kufl ve
insan iskelet sistemi



KAS S‹STEM‹
Pek çok hayvan grubunda hareket kas sistemi ile gerçekleflmektedir. Kas sistemi
kas›lma özelli¤ine sahip uzun kas hücrelerinden oluflmufltur. Kas›lmay› sa¤layan
sitoplazmada bulunan aktin ve miyozin proteinleridir. Sinir yoluyla uyar› geldi¤in-
de aktin ve miyozin proteinleri birbirinin içine kayar böylece kas›lma gerçekleflir. 

Kas Çeflitleri
Hayvan gruplar›nda görülen kas çeflitleri 3 grup alt›nda toplanmaktad›r.

Çizgili Kas
‹ste¤e ba¤l› olarak kas›lan çizgili kaslar di¤er kaslar içinde en h›zl› çal›flan›d›r. Mi-
yosit ad› verilen uzun mekik fleklindeki hücrelerden oluflmufllard›r. Sarkolemma
her bir kas hücresini çevreleyen zara verilen isimdir. Hücreler çok çekirdeklidir ve
çekirdekler sarkolemman›n kenar›na dizilmifl flekildedir. Her hücre içinde birbiri-
ne paralel dizilmifl miyofibriller bulunur. Her bir miyofibril ise aktin ve miyozin
miyoflamentleri içerir. Miyoflamentlerin düzenli diziliflleri aç›k ve koyu bantlar›n
oluflmas›na neden oldu¤u için bu kas çizgili kas olarak adland›r›lm›flt›r (fiekil).

Düz Kas
‹ste¤e ba¤l› olarak çal›flmayan düz kas hücreleri, i¤ fleklinde, uçlar› sivri ve çatall›-
d›r. Aktin ve miyozin miyoflamentleri hücre içinde düzenli olarak da¤›lmad›klar›
için çizgili kaslardaki gibi çizgiler içermezler (fiekil 6.10). Kas›lmalar çok daha ya-
vafl gerçekleflmektedir.

Kalp Kas›
Sadece Omurgal› Hayvan gruplar›nda ve sadece kalpte bulunur. Çizgili kas gibi
çizgili olmas›na ra¤men yap›sal farkl›l›klar› bulunmaktad›r. Çekirdekler hücrenin
ortas›nda yer alm›flt›r. Kalbin tek bir bölgesinde meydana gelen aksiyon potansi-
yeli tüm kalbe yay›larak tamam›n›n kas›lmas›na neden olur. Ayr›ca kalp kas› hüc-
releri sinir sisteminden uyar› almaks›z›n kendi aksiyon potansiyelini oluflturacak
bir özelli¤e sahiptir. Kalp kas› ileri derecede farkl›laflm›flt›r. Bu nedenle yenilenme
yetene¤i bulunmamaktad›r. 

Süngerlerde sindirim bofllu¤una giren suyun miktar›n› ayarlamak üzere farkl›-
laflm›fl kas›lma hücreleri oldu¤u görülmektedir. Sölenterlerde ise, farkl› tipte kas›l-
ma özelli¤i olan hücrelere rastlan›r. Kas hücrelerinin boyuna uzamas› ilk defa bu
grupta görülmektedir. Her iki grupta da kas düz kas yap›s›ndad›r. Yass› ve Yuvar-
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lak Solucanlarda da düz kas görülmektedir. Ancak daha önceki gruplardan farkl›
olarak bu gruplarda kas mezoderm kökenlidir. Yumuflakçalar genelde yavafl hare-
ket eden türleri içermektedir ve kaslar› düz kas özelli¤indedir. Ancak bu grup için-
de çizgili kas yap›s›na da rastlanmaktad›r. Omurgas›zlar içinde çizgili kas ilk defa
Yumuflakçalar içinde görülmektedir. Halkal› Solucanlarda kas düz ve halkal› ol-
mak üzere iki flekilde dizilmifltir. Eklembacakl›larda ise kas sistemi daha karmafl›k
bir hale gelmifltir. Genelde kaslar çizgili kas yap›s›ndad›r. 

Omurgal› Hayvan gruplar›nda 3 tip kasa da rastlanmaktad›r. Çizgili kaslar hare-
ketten sorumlu olan ve iste¤e ba¤l› çal›flan kaslard›r. Kaslar kemik ya da k›k›rda¤a
ba¤lan›rlar. Sadece çekme özelli¤i olup itme özelli¤i olmad›¤›ndan genelde birbi-
rinin z›t yönünde çal›flan kas çiftleri halinde bulunurlar. Örne¤in kolun hareketin-
den sorumlu olan iki kas çifti bulunmaktad›r. Kolun vücuda do¤ru çekilmesini sa¤-
layan biceps, bunun z›tt› olarak çal›flan ve kolun aç›lmas›n› sa¤layan ise triceps
ad›n› al›r. Omurgal› Hayvanlarda iç organlar›n tamam› düz kaslardan meydana gel-
mifltir. 

S‹ND‹R‹M S‹STEM‹
Tüm hayvansal organizmalar canl›l›klar›n› düzenli bir flekilde sürdürebilmek için
organik maddelere, su, vitamin ve minerallere gereksinim duyarlar. Bu maddeleri
hücrelerinde enerji kayna¤›, yap› malzemesi olarak ve metabolizma faaliyetlerinin
sürdürülebilmesi için uygun flartlar›n oluflturulmas›nda kullan›rlar.

Besin maddelerini oluflturan su, vitamin ve mineraller sindirim sisteminde her-
hangi bir de¤iflime u¤ramadan kana geçebilirler. Ancak, organik moleküllerden
oluflmufl proteinler, ya¤lar ve karbonhidratlar binlerce halkan›n (monomer) birlefl-
mesi ile oluflmufl zincir fleklindeki büyük moleküllerden meydana geldiklerinden
dolay› hücre zarlar›ndan geçemezler. Besin maddelerinin kendilerini meydana ge-
tiren ve hücre zar›ndan geçebilecek küçüklükte tek halkaya kadar parçalanmas›
olay›na Sindirim, bunu gerçeklefltiren sisteme de Sindirim sistemi ad› verilir. 

Bir hücrelilerden omurgal›lara kadar tüm hayvan gruplar›nda sindirim enzimle-
ri hidrolaz veya hidrolitik enzimler s›n›f›na dahildir. Yani çok az bir enerjiyle
büyük moleküller, su katarak daha küçük moleküllere parçalarlar. Buna hidroliz
denir. Hidrolaz enzimleri hücrede lizozomlarda yo¤un olarak bulunurlar ve parça-
lad›klar› besin gruplar›na göre s›n›fland›r›l›r:

Proteazlar: Proteinleri parçalayanlar yani proteinlerdeki peptit ba¤›n› parçalarlar. 
Karbonhidrazlar: Karbonhidratlar› parçalayan enzimlerdir. Karbonhidrazlar-

dan “Amilaz” α-glikozitleri, “Selülaz” enzimi de β-glikozitleri parçalar. “Kitinaz” en-
zimide kitinleri parçalar. “Maltaz” enzimi ise maltozu, “Sukraz” enzimi de sukrozu
parçalar.

Esterazlar: Ya¤lar› ve ester ba¤lar›n› parçalarlar. Lipaz ya¤lar› parçalayan ve
memeli hayvanlar›n temel enzimlerinden birisidir. 

Ribonükleazlar: Bu enzim çekirdek asitleri içerisindeki nükleotitlere ba¤l›
olan fosfodiester ba¤lar›n›n kopar›lmas›n› sa¤lar. 

Hayvansal canl›lar haz›r organik maddelerden yararlan›rlar. Bu nedenle bunla-
ra Heterotrof canl›lar denir. Heterotrof canl›lar da beslenme al›flkanl›klar›na göre
herbivor, karnivor ve omnivor canl›lar olmak üzere üç grupta toplan›rlar. Do-
¤ada bu gruplar›n d›fl›nda tamamen özel besin maddeleri ile beslenen canl›lar da
vard›r. Örne¤in, kanla beslenen kene, bit pire vb.

Hayvansal organizmalarda sindirim temel olarak hücre içi ve hücre d›fl› ol-
mak üzere ikiye ayr›l›r. Hücre içi sindirim bir hücreli organizmalar, süngerler, hid-
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Herbivor Canl›lar: Ot yiyen
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ralar ve geliflmifl sindirim sistemine sahip canl›lar›n akyuvarlar›nda görülen sindi-
rimdir. Hücre içerisine al›nan besin maddeleri çevresinde besin kofulu oluflturula-
rak sindirim gerçeklefltirilir. Sindirilen besinler koful zar›ndan sitoplazmaya geçe-
rek hücre içerisinde kullan›l›r.

Bu besinlerin hücre içine al›nmas› hangi yollarla olmaktad›r? Hat›rlay›n›z.

Hücre d›fl› sindirimde ise besinlerin hücrenin d›fl›nda sindirilmesi söz konusu-
dur. Bu ifllem de sindirim organlar›nca sa¤lan›r. Sindirim sisteminde besinler önce
hücre içinde kullan›labilecekleri küçüklüye kadar parçalan›r; sonra emilimi sa¤la-
n›r. Bu nedenle geliflmifl hayvanlarda hücre d›fl› sindirim görülür.

Çok ilkel baz› çok hücreli canl›larda, örne¤in sölenterelerde, yass› solucanlarda
sindirim sistemi torba fleklindeki gastrovasküler boflluk denilen sindirim bofllu-
¤undan oluflur. A¤›z ve anüs ayn› aç›kl›kt›r. Buna karfl›n yuvarlak solucanlardan
bafllayarak di¤er hayvan gruplar›nda ve insanlarda a¤›zla bafllayan ve anüsle son-
lanan bir sindirim sistemi geliflmifltir.

‹nsanlarda sindirim sistemi a¤›z, dil, difller, yutak, yemek borusu, mide, ince
ba¤›rsaklar, kal›n ba¤›rsaklar ve anüsten oluflur. Bu yap›lara tükürük bezleri, kara-
ci¤er, safra kesesi, pankreas gibi yard›mc› bezler de kat›l›rlar (fiekil 6.11).
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Kufl, insan ve gevifl
getiren omurgal›da
sindirim sistemleri



Hayvansal organizmalar›n büyük ço¤unlu¤unda besin maddelerinden al›n›p,
yutulmas›na ve yemek borusuna geçmesine kadar olan olaylar istemli, bundan
sonra besin d›flk› halinde anüsten at›l›ncaya kadar gerçekleflen tüm olaylar ise is-
tem d›fl› olarak gerçekleflir. 

Besin maddeleri vücuda a¤›zla al›n›r. A¤›zda sindirimde görev yapan yap›lar
difller, tükürük bezleri ve dildir. Difllerle çi¤nenen ve ö¤ütülen besinler, özellikle
a¤›zda bulunan üç çift büyük tükürük bezinin salg›lar› ile kar›flt›r›l›r. Dilin çeflitli
yönlerdeki hareketleri ile de a¤›zda yumuflat›lan ve parçalanan besin maddeleri
yutularak yutak bölgesine gönderilir. Yutak, sindirim ve solunum kanallar› aras›n-
daki geçifl bölgesidir. Besinlerin a¤›zdan yemek borusuna, havan›n ise soluk boru-
suna iletilmesinde geçit görevi yapar. Yuta¤›n devam› olan yemek borusu sayesin-
de besinler mideye ulafl›r. 

Mide, sindirim sisteminin en geliflmifl k›sm›d›r. Burada besinler hem kuvvetli
kar›flt›rma ve çalkalama fleklindeki kas hareketleri mekanik enzimler ile kimyasal
parçalanmaya u¤rat›l›r. Karbonhidrat ve proteinlerin bir k›sm› midede sindirilir.
Daha sonra besinler, midenin peristaltik hareketleri ile sindirimin önemli bir bö-
lümünün gerçekleflti¤i ince ba¤›rsaklara geçerler.

Bu bölüme karaci¤er, pankreas vb. taraf›ndan salg›lanan enzimlerin ak›t›ld›¤›
kanallar aç›l›r. ‹nce ba¤›rsaklarda besin maddelerinin büyük bir bölümünün sindi-
rimi gerçeklefltirilir. Buradan kana ve lenf sistemine verilen besinler hücrelere ge-
çerek canl›lar için gerekli yap› tafllar›n›n sa¤lanmas› ve enerji elde edilmesinde kul-
lan›l›rlar. Kal›n ba¤›rsaklar ise ince ba¤›rsaklardan sulu durumda gelen besin art›k-
lar›ndaki su ve minerallerin emildi¤i yerdir. Ayr›ca kal›n ba¤›rsaklarda yo¤un bir
flekilde yaflayan simbiyotik bakteriler sayesinde canl› için gerekli olan B ve K vita-
minleri vb. oluflturulmas› sa¤lan›r. Ba¤›rsak kanal›n›n son 15-20 cm’lik bölümüne
rektum, rektumunda d›flar›ya aç›lan ç›k›fl deli¤ine anüs ad› verilir. Anüsten de
sindirilmeyen, örne¤in selüloz yap›s›ndaki bitki art›klar›, bakteriler vb. art›klar d›fl-
k› olarak uzaklaflt›r›l›rlar.

Omurgal› hayvanlardan olan kufllarda difllerin yerini gaga alm›flt›r. Ayr›ca ye-
mek borusu yuta¤›n alt bölümünde geniflleyerek, besinlerin depolanmas›n› sa¤la-
yan kursa¤› oluflturur. Kufllarda mide, bezli mide ve kasl› mide olmak üzere iki bö-
lümden meydana gelir. Bezli midede sindirim enzimleri salg›lan›rken, tafll›k ad› ve-
rilen kasl› midede ise yutulan tafl ve kumlar sayesinde tanelerin parçalanmas› sa¤-
lan›r.

‹nsanlar›n da dahil oldu¤u memelilerde ise sindirim sistemi yaflam tarz›na göre
baz› farkl›l›klar gösterebilir. Otçul memelilerde, etçil memelilere göre ba¤›rsaklar›n
daha uzun olmas›, sindirim salg›lar›n›n daha fazla olmas›, az› difllerinin daha gelifl-
mifl olmas› vb. bunlara örnek olarak verilebilir. Bir di¤er önemli fark da gevifl ge-
tiren otçul memelilerde midenin iflkembe, börkenek, k›rkbay›r ve flirden olmak
üzere dört bölümden oluflmas›d›r. ‹nsanlarda ve etçil memelilerde ise mide tek
bölmelidir. Bu hayvanlar ve insanlar bitkisel besinlerin önemli bir k›sm›n› olufltu-
ran selülozu parçalamaya yarayan enzimlerden yoksun olduklar› için selülozu sin-
diremezler. Fakat tek ve çift t›rnakl› memeli hayvanlar, iflkembelerinde bulunan
simbiyotik tek hücreliler ve mikroorganizmalar›n salg›lad›klar› selüloz enzimi ile
selülozun sindirimini gerçeklefltirirler.

Tek ve çift t›rnakl› gevifl getiren memeliler, selülozu sindiremedikleri halde nas›l protein
kayna¤› olarak kullanabiliyorlar?
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DOLAfiIM S‹STEM‹
Çok hücreli hayvansal organizmalarda hücrelerin beslenmesi, korunmas›, art›kla-
r›n uzaklaflt›r›lmas›, ›s› dengesinin sa¤lanmas› gaz al›flveriflinin yap›lmas› ve hor-
monlar›n gerekli yerlere ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamak amac› ile bunlar› tafl›yan kan hüc-
releri, kan s›v›s›ndan oluflan bir kan dokusu ve kan dokusunun dolafl›m›n› sa¤la-
yan genellikle bir kanal sisteminden oluflmufl Dolafl›m Sistemi geliflmifltir.

Dolafl›m sistemi kalp, atardamar, toplardamar ve k›lcal damarlardan meydana
gelir. Ayr›ca geliflmifl canl›larda dolafl›m sisteminden ayr› olarak, bir lenf sistemi de
bulunur. Bu sistemde lenf s›v›s›n›n dolafl›m› gerçeklefltirilir.

Hayvanlarda iki tip dolafl›m sistemi bulunur.Yumuflakçalar ve Eklembacakl›lar
gibi omurgas›z hayvanlarda aç›k dolafl›m sistemi bulunur. Bu sistemde damar sis-
temi yoktur ya da ›stakozlarda, salyangozlarda oldu¤u gibi çok s›n›rl›d›r. Örne¤in,
böceklerde hemolenf, torba fleklindeki bir kalp ile sinüs denilen vücut bofllukla-
r›na pompalan›r. Hemolenf, bu boflluklar ile tüm hücrelere da¤›l›r ve daha sonra
geri dönerek ostium denilen aç›kl›klardan kalbe girer. Bu hayvanlarda hemolenf-
le besinler ve at›k maddeler tafl›n›r. Yani, aç›k dolafl›m sisteminde oksijen ve kar-
bondioksit vb. gazlar›n tafl›nmas› söz konusu de¤ildir (fiekil 9).

Omurgas›z hayvanlardan halkal› solucanlar gibi birkaç grupla omurgal› hay-
vanlar›n tümü kapal› dolafl›m sistemine sahiptir. Bu sistemin merkezini kalp olufl-
tururken dokular ile kan aras›ndaki ba¤lant› damar sistemi ile sa¤lan›r. Vücutta ar-
terler (atardamarlar), venler (toplardamarlar) ve kapillar (k›lcal damarlar) olmak
üzere üç tip damar bulunur. Kapal› dolafl›m sisteminde kan sürekli olarak bu da-
marlar içinde dolafl›r. 

Kan, plazma ad› verilen bir s›v› ortam ile bu ortam içinde süspansiyon halin-
de da¤›lm›fl alyuvarlar (eritrositler), akyuvarlar (lökositler) ve memelilerde kan
pulcuklar› (trombositler) hücrelerinden oluflan bir dokudur. Plazmada sudan bafl-
ka vitaminler, proteinler, enzimler, hormonlar, aminoasitler, elektrolitler bulunabil-
di¤i gibi çözünmüfl halde oksijen, azot , karbondioksit gibi gazlarda yer almakta-
d›r.Yetiflkin bir insanda yaklafl›k befl litre kadar kan vard›r. Kan hücrelerinin büyük
bir k›sm›n› eritrositler oluflturur. Kandaki oksijen ve karbondioksitin tafl›nmas›nda
eritrositlerdeki hemoglobin önemli rol oynar. Lökositler canl› vücuduna giren mik-
roorganizmalar ve yabanc› maddeleri fagasitozla yok ederler. Trombositlerde ka-
n›n p›rt›laflmas›nda görev yapan kan hücreleridir.

Kalpten tüm vücut hücrelerine kan s›v›s›n›n götürülmesi ifllemini arterler (atar-
damarlar) gerçeklefltirirler. Hepsi oksijence zengin kan› tafl›rlar. Kalpten uzaklafl-
t›kça arterler gittikçe incelerek daha ince arterlere ayr›l›rlar ve sonunda tek epitel
kat›ndan oluflan mikroskobik k›lcal kan damarlar›na dönüflürler. K›lcal kan damar-
lar› vücuttaki kan damarlar›n›n ço¤unlu¤unu olufltururlar ve kan bu damarlardan
geçti¤i s›rada besin maddeleri ve metabolik at›klar›n al›flverifli yap›l›r.

Bal›klarda bir kulakç›k ve bir kar›nc›ktan oluflan basit bir kalp bulunur. Kalpte-
ki kirli kan kar›nc›ktan ç›kan atardamarla solungaçlara gönderilir. Kan solungaçlar-
dan geçerken oksijeni al›r ve karbondioksiti vererek temizlenir. Solungaçlarda te-
mizlenen kan, dorsal aortan›n kollar› ile vücut bölgelerine gönderilir. Vücutta kir-
lenen kan önce kulakç›¤a, sonra da kar›nc›¤a geçer. Bal›klarda temizlenen kan
tekrar kalbe dönmedi¤inden küçük dolafl›m sistemi yoktur.

Kurba¤a ve sürüngenlerin büyük bir ço¤unlu¤unda kalp, iki kulakç›k ve bir ka-
r›nc›ktan meydana gelmifltir. Bu hayvanlarda kar›nc›¤›n kas›lmas› ile kirli kan ak-
ci¤erlere gönderilir. Akci¤erlerde temizlenen kan kalbe dönerek sol kulakç›¤a ve
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daha sonra da kar›nc›¤a geçerek kirli kanla kar›fl›r. Bu kar›fl›k kan daha sonra vü-
cuda gönderilir. Kirlenen kan sa¤ kar›nc›¤a geri döner. Bu nedenle karada yafla-
yan omurgal›larda kalp ile solunum organlar› aras›ndaki dolafl›ma küçük dola-
fl›m, kalp ile vücut dokular› aras›ndaki dolafl›ma da büyük dolafl›m denir.

Timsahlar, kufllar ve insanlar da dahil olmak üzere memelilerde kalp dört oda-
c›kl›d›r (fiekil 6.11). ‹ki kulakç›k ve iki kar›nc›ktan meydana gelmifltir. Timsahlar
vb. canl›lar hariç, di¤erlerinde kalbin sa¤ taraf›nda kirli, sol taraf›nda temiz kan bu-
lunur. Temiz ve kirli kan› birbirine kar›flmayan kufllar ve memeliler S›cakkanl›
Canl›lar (=Homoiterm Canl›lar) diye adland›r›l›rlar. Bu tip canl›larda vücut s›-
cakl›¤›, çevre s›cakl›¤› ne olursa olsun sabittir. Örne¤in, insanlarda vücut s›cakl›¤›
36.5°C de¤erindedir. Buna karfl›l›k, temiz ve kirli kanlar›n kar›flt›¤› di¤er canl›lar
So¤ukkanl› Canl›lar (=Poikiloterm Canl›lar) olarak adland›r›l›rlar. So¤ukkanl›
hayvanlarda vücut s›cakl›¤›, çevre s›cakl›¤›na göre artar veya azal›r. 

Lenfatik Sistem
Lenfatik sistem, çok hücreli canl›lar›n ço¤unda vücut hücrelerinden ve hücreler
aras› s›v›dan fazla su ile proteinlerin toplanmas›nda, sindirim sisteminden absorbe
edilen ya¤ ve vitaminlerin kan dolafl›m sistemine verilmesinde, ayr›ca vücuda gi-
ren yabanc› maddeler ile mikroorganizmalar›n yok edilmesinde görev yapan bir
dolafl›m sistemidir.

Bu sistem vücudu oluflturan hücrelerin aralar›nda bulunan çok ince borucuklar
(lenf damarlar›). Di¤er dolafl›m sisteminden farkl› olarak, lenf sisteminde lenfatik
damarlar boyunca da¤›lm›fl, fasulye fleklinde hem kan yap›c› hem de savunma gö-
revini yapan lenf dü¤ümleri yer al›r. Lenf dü¤ümleri kas›k, kar›n, boyun, koltukal-
t› ve gö¤üslerde yo¤unlaflm›fllard›r. Lenf s›v›s›, lenf dolafl›m›na kat›lmadan önce
bu lenf dü¤ümlerinden geçerken süzülür; böylece vücut için zararl› mikroorganiz-
malardan ve yabanc› maddelerden temizlenir. Lenf sistemi as›l dolafl›m sistemi ile
birleflir.
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BA⁄IfiIKLIK S‹STEM‹
‹nsanlar baflta olmak üzere hayvansal organizmalar›n ço¤u virüs, bakteri, mantar,
funguslar, tek veya çok hücreli parazitler, polen gibi patojen canl›lara, kendisi
için zararl› zehirler, yabanc› dokular vb. maddelere karfl› ve ayn› zamanda vücutta
oluflmufl ileride kansere dönüflebilecek anormal hücrelere karfl› kendisini savun-
mas› ve tepki göstermesine ba¤›fl›kl›k denir. 

Antijenlere karfl› koymak amac› ile birbiri ile ba¤lant›l› üç ba¤›fl›kl›k mekaniz-
mas› görev yapar. ‹lk savunma hatt› vücudun d›fl›nda oluflturulur. Örne¤in, insan
derisi zararl› mikroplara karfl› mekanik bir koruyucu olarak görev yapar. Ter veya
gözyafl› içerisindeki kimyasal maddeler de baz› bakterileri öldürebilir. Savunman›n
ikinci hatt› ise vücut içerisinde olup, d›fltaki savunma sistemlerini aflmay› baflarabi-
len antijenlere karfl› savunmaya geçen fagositoz veya antimikrobiyal proteinler ile
yap›lan savunmad›r. Örne¤in, nefes al›n›rken solunan havadaki partiküller ve mik-
roplar burundaki k›llar taraf›ndan tutulur. E¤er bunlar soluk borusuna geçerlerse
mukus s›v›s› ile tutulurlar. Burada da tutulamazlarsa dokulardaki makrofajlarla fa-
gositoz edilirler.

Antijenlere karfl› savunman›n üçüncü hatt› ise ba¤›fl›kl›k sistemini oluflturur. Ba-
¤›fl›kl›k sistemini oluflturan organlar dalak, lenf dü¤ümleri, bademcikler, k›rm›z›
kemik ili¤i ve timüs bezidir. Bu sistemde bütün engellemelere ra¤men baz› anti-
jenler kan ve vücut s›v›s›na girmeyi baflar›rsa, canl› bu antijenlere karfl› lenfosit ve
antikorlarla tepki gösterir, onlar› etkisiz hale getirmeye çal›fl›r.

Ba¤›fl›kl›kta önemli bir yere sahip olan lenfositler, T-lenfositleri ve B-lenfosit-
leri olmak üzere iki tiptir. Temelde kemik ili¤inde oluflturulan lenfositler kemik ili-
¤inden timüs bezine iletildiklerinde T hücreleri (T-lenfositleri), kemik ili¤inde ka-
l›p geliflimlerini burada sürdüren lenfositler de B hücreleri (B-lenfositleri) ad›n›
al›rlar. Her iki tip lenfosit de kan ve lenf sisteminde dolaflarak dalak, lenf dü¤üm-
leri gibi lenfatik dokularda yo¤unlafl›rlar.

B-lenfositleri antijenlerle karfl›laflt›klar›nda bölünerek plazma hücrelerini olufl-
tururlar. Plazma hücreleri de antijenin özel yap›s›na göre antikor üretmeye bafllar-
lar. Üretilen bu antikorlar da çözünebilme özelli¤i oldu¤undan kan ve lenf sistemi-
ne verilirler. Kan ve lenf s›v›s› içerisinde enfeksiyon bölgesine ulaflan bu antikor-
lar antijenlerin yok edilmesinde rol oynarlar. Buna humoral ba¤›fl›kl›k ad› veri-
lir. Baz› B-lenfositleri de di¤er lenfositlerden farkl› bir grup olarak aktif B-lenfo-
sitleri veya haf›za hücreleri olarak adland›r›lan hücreleri olufltururlar. Bu hücre-
ler dolafl›m sisteminde uzun süre kalarak daha önce savafl›lan zararl› bir antijen
tekrar vücuda girdi¤inde, bu antijeni kolay bir flekilde tan›d›klar›ndan, derhal o an-
tijene karfl› antikor oluflturmaya bafllarlar.

Ba¤›fl›kl›kta önemli bir rol oynayan T-lenfositleri de do¤umdan hemen önce
veya do¤umdan sonraki aylarda olufltuklar› timüs bezinden kan yolu ile dokulara
ve oradan da lenf sistemi ile lenf dü¤ümleri, dalak, bademcikler gibi ba¤›fl›kl› sis-
teminde görev yapan organlara giderler. T-lenfositleri, B-lenfositlerinin yapt›¤› gi-
bi do¤rudan antikor oluflumunda rol almazlar; fakat organizmaya zarar veren anti-
jenlerin özelliklerine göre makrofaj hücreleri gibi hücrelere antikor üretmeleri için
uyar› gönderirler. T-lenfositlerinin oluflturdu¤u ba¤›fl›kl›¤a da hücresel ba¤›fl›kl›k
denir. Bu tip ba¤›fl›kl›k, kanser hücrelerinde, çok hücreli parazitlerde veya doku
plantasyonlar›nda önemli rol oynar. T-lenfositleri bakteri veya virüsler taraf›ndan
enfekte olmufl hücreler üzerinde de etkili olurlar. Enfekte edilen bir hücre içinde-
ki zararl› bakteri, ortamdaki s›v› ile do¤rudan temas halinde olmad›¤›ndan ortam
s›v›s›ndaki, yani kan veya lenf sistemindeki çözünmüfl haldeki antikorlar taraf›n-
dan yok edilemez.
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Organ nakillerinde niçin doku uyumu gereklidir?

YÜZEYSEL KORUNMA VE DER‹
Hayvansal organizmalar› d›fl etkilere karfl› koruyan yap› deridir. Derinin canl›y›
kimyasal ve fiziksel etkilerden korumas› ve mikroorganizmalar›n içeri s›zmas›n›
engellemesi yan›nda baflka ifllevleri de bulunmaktad›r. Karada yaflayan organizma-
larda suyun kayb›, sucul organizmalarda ise vücut içine giriflinin önlenmesi deri ile
sa¤lan›r. Yüksek omurgal› hayvanlarda ›s›n›n düzenlemesi, gaz al›flveriflinin yap›l-
mas›, ter bezleri ile at›k maddelerin at›lmas› ve dokunma duyusunun al›nmas› de-
rinin di¤er görevleri aras›ndad›r. 

Omurgas›z hayvan gruplar› içinde basit yap›l› organizmalardan karmafl›k yap›-
l›lara do¤ru gidildikçe deri yap›s›nda da belirgin farkl›laflmalar görülür. Bafllang›ç-
ta basit bir ektoderm tabakas›ndan oluflurken, Hidralar’ da oldu¤u gibi korunma
yüzeyinin yan›nda farkl›laflm›fl yard›mc› yap›lara da rastlan›r. Sulu ve nemli bölge-
lerde yaflayan omurgas›z hayvanlarda deri tek katl› epitel dokudan oluflmufltur. Ay-
r›ca epitel hücreleri aras›nda mukus salg›layan hücrelerde bulunur. Eklembacak-
l›lar gibi karasal ortamda yaflayanlarda ise, ortama uyumun bir sonucu olarak epi-
dermis bir d›fl iskelet oluflturmaktad›r.

Omurgal› Hayvanlarda deri üstte çok s›ral› üst deri (epidermis) ile alt tarafta
ba¤ dokudan oluflmufl alt deri (dermis=kutis) den meydana gelmifltir. Çok s›ral›
epidermisin alt k›sm›nda stratum germinativum ad› verilen bölünerek ço¤alan
hücreler vard›r. Bu hücreler baflta silindirik yap›da iken, yukar› do¤ru gittikçe ön-
ce kübik daha sonra ise yass› epitel hücreler haline gelirler. Yass› hücreler bir sü-
re sonra keratinleflerek cans›z hale geçerler. Stratum corneum ad› verilen bu ta-
baka d›fl ile iç ortam aras›nda yal›t›m görevi görür. Bir süre sonra da dökülürler.
Bu tabaka özellikle karasal ortamlara uyum göstermifl sürüngen ve memelilerde ol-
dukça kal›nd›r (fiekil 6.13).
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Acaba sürüngenler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda kufllarda stratum corneum tabakas› nas›ld›r?

Alt deri ile üst derinin birleflti¤i bölge düz de¤ildir. Alt deri üst k›sma do¤ru par-
mak fleklinde ç›k›nt›lar yapm›flt›r. Dermis tabakas› içinde kan damarlar› ve sinir
hücreleri bulunur. Özellikle yukar› do¤ru ç›k›nt› yapan k›s›mlarda kan damarlar›
daha yo¤un olarak yer al›r. Ya¤ doku ise dermis tabakas› alt›nda yer al›r. Bu doku
besin deposu olmas› yan›nda ›s› yal›t›m›nda ve mekanik etkilere karfl› vücudu ko-
rumada da görev al›r.

Deriden Oluflan Yap›lar
Deriden oluflan yap›lar kemi¤imsi ve boynuzumsu olmak üzere iki grup alt›nda
toplanmaktad›r. Kemi¤imsi yap›lara örnek olarak k›k›rdakl› bal›klarda görülen ke-
mik pullar (Plakoid pul) verilebilir. Boynuzumsu yap›lar ise keratinden olufl-
mufltur. Kaplumba¤alarda görülen ba¤a, sürüngenlerin vücudunu kaplayan pullar,
kufllar›n ayak pullar›, baz› memeli türlerinde görülen pullar bu grup alt›nda toplan-
maktad›r. Kufllar›n telekleri de boynuzumsu yap›lar içinde de¤erlendirilir. Bunlar
da belli bir büyüklü¤e ulaflt›ktan sonra, keratinden oluflmufl cans›z bir yap› haline
dönüflür. Boynuzumsu derinin bir baflka tipi olan ve memelilerde görülen k›llar›n
kökleri can› olmas›na ra¤men di¤er k›s›mlar› cans›zd›r. Kökteki canl› hücrelerin sü-
rekli bölünmesi ile k›l›n büyümesi sa¤lan›r. Di¤er boynuzumsu yap›lar aras›nda
ayr›ca, sürüngenlerde rastlanan pençeler, di¤er hayvan gruplar›ndaki t›rnak ve toy-
naklar ile kufllar›n gagalar› da bulunmaktad›r.

Deri Bezleri
Bal›klarda mukus bezleri tek hücreli olmas›na ra¤men, iki yaflaml›larda çok hücre-
li ve geliflmifltir. Hem bal›klarda hem de iki yaflaml›larda mukus bezlerinin d›fl›nda
zehir bezleri de bulunmaktad›r. Sürüngenlerde mukus bezi yoktur, ancak deride
koku bezleri bulunmaktad›r. Kufllarda a¤›rl›¤› azaltma yönünde geliflen bir uyum
sonucu deri bezleri yoktur. Memelilerde ise görev ve yap› bak›m›ndan çok çeflitli
deri bezleri bulunmaktad›r. Derinin yumuflak kalmas›n› sa¤layan ya¤ bezleri, vü-
cut ›s›s›n›n düzenlemesi ve boflalt›mda görev alan ter bezleri, yavru için besin sa¤-
layan süt bezleri, efleyin belirlenmesi ya da düflmanlara karfl› korunmak için kulla-
n›lan koku bezleri memelilerde görülen deri bezleridir. 

Duyu Organ› Olarak Deri
Deride dokunma, a¤r›, ›s›, bas›nç ve titreflimlerin alg›lanmas›n› sa¤layan reseptör-
ler bulunmaktad›r. Reseptör hücreleri derinin dermis tabakas› içinde yer al›r. An-
cak nadir de olsa epidermis içine kadar giren sinir hücreleri de bulunmaktad›r. Ha-
fif dokunmaya duyarl› olan reseptörler deri yüzeyine daha yak›nd›r. Güçlü bas›nç
ve titreflimleri alg›layan reseptörler ise daha iç k›s›mlarda yer almaktad›r. Memeli
hayvan gruplar›nda k›l kökleri etraf›nda da almaçlar bulunmaktad›r. Örne¤in kedi-
lerin b›y›klar›ndaki en ufak bir hareket hemen köklerindeki reseptörlerin uyar›lma-
s›na neden olur. 

SOLUNUM S‹STEM‹
Canl›lar tüm yap›sal faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi, enzimlerin de yard›m› ile
hücrelerindeki organik moleküllerin oksidasyonu sonucunda elde ederler. Bu
olayda oksijen kullan›l›r. Canl›larda hücreler için gerekli olan oksijenin al›nmas› ve
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bu olay sonucu oluflan karbondioksitin d›fl ortama verilmesi Solunum Sistemi
arac›l›¤› ile gerçeklefltirilir. 

Çok hücreli hayvanlarda, canl› ile d›fl ortam aras›nda do¤rudan yap›lan gaz al›fl-
verifline d›fl solunum denir. Bu olay trakelerde, akci¤erlerde veya solungaçlarda-
ki kan ile ortamdan al›nan oksijenin al›flveriflidir. Al›nan oksijen kana geçer ve tüm
vücut dokular›na kadar ulaflt›r›l›r. Gazlar›n kan ile doku hücreleri aras›nda yapt›¤›
al›flverifl ifllemine ise iç solunum denir. Bu ifllemde dolafl›m sistemi de önemli rol
oynar. Solunumda son aflama ise doku hücrelerinde oksijeni kullanarak, organik
moleküllerin yak›lmas› ile enerji elde edilmesidir. Bu olay sonucunda ise karbon-
dioksit ve su ortaya ç›kar. Bu olaya da hücre solunumu ad› verilir. Hücre solunu-
mu sonucunda oluflan karbondioksitin hücrelerden uzaklaflt›r›l›p d›flar›ya at›lmas›
gerekir.

Solunum sistemleri hayvanlar›n yaflam ortamlar›na, yaflam biçimlerine ve gelifl-
mifllik derecelerine göre farkl›l›klar gösterir. Öncelikle karada yaflayan hayvanlar
atmosferik oksijenden yaralan›rken, suda yaflayan hayvanlar sudaki eriyik halinde-
ki oksijenle solunum yaparlar. Az geliflmifl hayvanlarda, örne¤in süngerlerde, hid-
ralarda, medüzlerde, yass› kurtlarda vb. solunum, gazlar›n genellikle ince olan vü-
cut yüzeyleri ile vücut s›v›s›na ya da canl›n›n yaflam›n› sürdürdü¤ü sucul ortama
serbestçe verilip, al›nmas› ile olur. Kurba¤alar, semenderler, baz› bal›klar ve hatta
insanlarda da deri solunumu görülebilir. Deri solunumu yapan karasal canl›larda
derinin nemli tutulmas› ve genifl bir solunum yüzeyinin oluflturulmas› zorunludur. 

Suda yaflayan hayvanlarda, örne¤in kabuklularda, yumuflakçalarda, baz› solu-
canlarda, bal›klarda, kurba¤a larvalar›nda, tulumlularda vb. gaz de¤iflimi solungaç-
lar ile yap›l›r (fiekil 6.14). Bunlarda solungaçlar›n genellikle dallanmas› ve tüy flek-
linde ç›k›nt›lar içermesi, solunum yüzeyini büyütmesi ve genellikle zengin kan da-
marlar› da içermeleri nedeni ile d›fl ortamla, iç ortam aras›nda deriflim fark›n›n yük-
sek olmas› ve böylece etkin bir gaz al›flveriflinin yap›lmas› mümkün olur.

Bal›klarda solunum için su a¤za al›nd›¤›nda, solungaç kapaklar› kapal›d›r. Da-
ha sonra a¤›z kapat›l›r ve solungaç kapa¤› aç›larak suyun solungaç yapraklar›ndan
geçirilerek oksijeni al›n›r.

Bal›klar sudan ç›kar›ld›klar›nda solungaçlar› nemli kalsayd›, yaflamlar› devam eder miydi?

Solunumda oksijen etkin bir biçimde ancak, nemli zarlardan difüzyon ile geçe-
bilece¤inden, solunum zar›n›n sürekli nemli kalmas› ve kuruyup, büzüflerek yüze-
yinin küçülmemesi gerekir. Suda yaflayan hayvanlarda böyle bir sorun olmamas›-
na ra¤men, karada yaflayan hayvanlarda solunum zar›n›n kuruma tehlikesi her za-
man söz konusudur. Bu nedenle karada yaflayan hayvanlarda k›smi deri solunu-
munun yan› s›ra tüm solunum organlar› vücut içine çekilerek, özellikle kurumaya
karfl› korunmaya çal›fl›lm›flt›r.

Böcekler, k›rkayaklar gibi eklembacakl›larda baz› vücut segmentlerinden stigma
ad› verilen bir delikle d›flar› aç›lan trake sistemi ile solunum yap›l›r (fiekil 6.14).
Trake sisteminde her bir stigmadan içeriye do¤ru bir hava borusu uzan›r. Bu boru-
lar gittikçe incelen dallar› ve nihayet uç k›s›mda mikroskobik derecede incelerek
vücut içerisine bir a¤ gibi da¤›lan trakeolleri olufltururlar. Trakeollerin ucu bir s›v›y-
la doludur. Bu s›v› dokular ile trakeoller içerisinde oksijen ve karbondioksit difüz-
yonu gerçeklefltirilir. Trake sisteminde vücuttaki bütün organlar›n her birine trake-
oller sayesinde oksijen do¤rudan ulaflabildi¤inden, oksijenin ayr›ca kanla tafl›nma-
s›na gerek kalmam›flt›r. Kitap trakeleri veya boru trakeleri ad› verilen solunum
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organlar› da örümcek, akrep gibi eklembacakl›larda görülür. Kitap trakeleri, trake
sisteminde oldu¤u gibi bir solunum deli¤i (stigma) ile d›flar› aç›lan bir kese fleklin-
dedir. Kesenin içinde solunum yüzeyini geniflletmek amac› ile birbirine paralel,
adeta bir kitab›n yapraklar› gibi s›ralanm›fl trake yapraklar› içerdi¤inden, kirli kan
bu trakelerin genifl yüzeylerinde kolayl›kla gaz al›flverifli yaparak temizlenir.

Karada yaflayan omurgal› hayvanlarda solunum, genellikle akci¤erler ile ger-
çeklefltirilir. Amfibilerden kuyruklu kurba¤alarda ve kuyruksuz kurba¤alar›n ergin-
lerinde akci¤erler basit hava keseleri halinde iken, kurba¤alarda akci¤erlerin iç
k›sm›ndaki k›vr›mlarla yüzeyi büyütülmüfltür. Kurba¤alarda daha önce de belirtil-
di¤i gibi bir de deri solunumu görülür. Kurba¤alarda nostril denilen burun delik-
lerinden giren hava, kapal› olan a¤z›n yutma hareketleri ile akci¤erlere gönderilir.
Bu nedenle kurba¤alar a¤›zlar› aç›kken solunum yapamazlar. Su y›lanlar›, timsah-
lar da dahil olmak üzere gaz de¤iflimi buna benzer flekilde gerçekleflir.

Kufllarda solunum organ›, memeliler de dahil di¤er omurgal› hayvanlardan da-
ha geliflmifltir ve farkl›d›r. Kufllarda iki akci¤er de küçülmüfl olmalar›na ra¤men, in-
ce kanallarla bunlara has hava keselerine ba¤lanm›fllard›r. Bu keselerin baz›lar› bü-
yük kemiklerin içlerine kadar uzand›klar›ndan, uçma s›ras›nda kufllar›n vücut a¤›r-
l›klar›n›n azalt›lmas›nda da rol oynarlar. 

‹nsanlar da dahil di¤er memelilerin solunum sistemleri, burun delikleri, burun
bofllu¤u, g›rtlak, soluk borusu, bronfllar, bronflçuklar ve hava keseleri bölümlerin-
den oluflmufltur. 

‹nsanlarda bir çift olan akci¤erler gö¤üs bofllu¤unda birbirlerine bronflla ba¤-
lanm›fl olarak serbest bir flekilde bulunur. Sa¤ akci¤er daha büyük ve üç parçal›-
d›r; sol akci¤er ise kalbin yerleflimi nedeni ile %10 oran›nda daha küçülmüfl ve iki
parçal›d›r (fiekil 6.14).

A¤›z ile birlikte burun delikleri havan›n girifl yeridir. Burun deliklerinden al›nan
hava k›llarla ve mukus salg›s› ile toz vb. zararl› maddelerden k›smen temizlenerek
burun bofllu¤una girer. Bu s›rada havadaki kokulu maddeler burun bofllu¤unda
bulunan özelleflmifl koku reseptörleri taraf›ndan alg›lanarak beyine gönderilir. Yu-
tak bölgesi, solunum sistemi ile sindirim sisteminin birbirinden ayr›ld›¤› yerdir. Be-
sin maddeleri buradan yemek borusuna, hava da burun bofllu¤undan g›rtla¤a ge-
çer. G›rtlak, al›nan havan›n solunum yoluna gönderildi¤i bölgedir. G›rtla¤›n iç yü-
zeyinde havan›n girifl ve ç›k›fl›nda gerilime göre titreflimler yapan ses telleri yer al-
m›flt›r. G›rtla¤›n devam› olan soluk borusu, gö¤üs bofllu¤unda sa¤ ve sol olmak
üzere iki bronfla ayr›l›r. Bronfllar akci¤erlerin içinde dallanarak ve incelerek bron-
fliollere ayr›l›rlar. Bronfl ve bronfliollerin görevi, havay› akci¤erlerde gaz de¤iflimi-
ni yapan alveollere ulaflt›rmakt›r. Alveoller, gaz de¤ifliminin yap›ld›¤› hava kesecik-
leridir. 

Nefes al›p verme ifllemi de gö¤üs bofllu¤unun genifllemesi s›ras›nda akci¤erle-
re havan›n girmesi, daralmas› s›ras›nda da havan›n ç›kmas› ile gerçekleflir.Gö¤üs
bofllu¤unun genifllemesi s›ras›nda hava bas›nc› düfltü¤ü için daha yüksek olan ha-
va bas›nc›ndan dolay› d›flar›daki hava akci¤erlere girer ve böylece nefes alma iflle-
vi gerçekleflmifl olur. Gö¤üs bofllu¤unun kas›lmas› ile artan iç bas›nçtan dolay› bir
miktar hava d›flar›ya verilerek nefes verme ifllevi gerçekleflmifl olur.
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BOfiALTIM S‹STEM‹
Hayvanlarda metabolizma faaliyetleri sonucunda oluflan karbondioksit, çeflitli
tuzlar, su ve suda erimifl halde bulunan zararl› ya da gere¤inden fazla bulunan
maddelerin hücrelerden ve vücut s›v›s›ndan uzaklaflt›r›lmas› olay›na Boflalt›m
ad› verilir. Bunun için birçok sistem birlikte çal›fl›r. Bu sistemlerden en önemlisi
olan böbrekler ve bunlara yard›mc› olan organlar›n tümü Boflalt›m Sistemini
olufltururlar.

Hayvansal organizmalar›n boflalt›m› yap›lan maddelerin bafl›nda proteinlerin
parçalanmas› ile ortaya ç›kan amonyak, üre ve ürik asit gelmektedir. Bu madde-
ler hücreler için çok zehirlidirler. Amonyak vücut s›v›lar›nda birikti¤inde ölüm or-
taya ç›kar. Su, vücuttaki amonya¤›n derifliminin düflmesini ve h›zla vücuttan at›l-
mas›n› sa¤lar. Bu nedenle amonyak suda yaflayan süngerler, yass›solucanlar, bal›k-
lar, sucul eklembacakl›lar, kurba¤alar vb. hayvanlar›n boflalt›m ürünüdür.

Su s›k›nt›s›n›n görüldü¤ü karasal ortamda yaflayan canl›larda, örne¤in insanlar
da dahil olmak üzere memelilerde amonyak h›zla üreye dönüfltürülür. Çünkü üre
amonya¤a göre daha az toksiktir ve at›lmadan önce vücut içerisinde bir süre kala-
bilir. Ancak, üre çok yüksek çözünürlü¤e sahip oldu¤u için bir miktar su ile at›l-
mas› gerekir. Bu da boflalt›m sistemi ile bir miktar suyun kaybedilmesine neden
olur. Ürenin yerine çözünürlü¤ü çok daha az bir bileflik olan ürik asit at›l›rsa su
kayb› minimum seviyeye iner. Bu nedenle karada yaflayan ve her zaman yeterli su
bulamama riski tafl›yan kufllar, sürüngenlerin ço¤u, böcekler, kara salyangozlar›
vb. birçok hayvan grubunda boflalt›m ürünü ürik asittir.

Canl›larda at›klar›n vücuttan at›lmas› canl›lar›n yaflam ortamlar›na ve geliflme
derecelerine göre farkl›l›klar gösterir. Süngerler ve Sölentereler de boflalt›m organ-
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fiekil 6.14
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lar› bulunmaz. Bu canl›larda amonyak, karbondioksit vb. maddeler yaflad›klar› su
ortam›na difüzyon yolu ile at›l›rken, yass›solucanlarda yuvarlak solucanlarda bo-
flalt›m organ› olarak Protonefridum görev yapar. Protonefridum, borucuklar ve
bunlar›n uçlar›ndaki sillere sahip alev hücrelerinden oluflmufltur. Alev hücrelerine
giren su ve at›k maddeler sil hareketleri ile boflalt›m borular›na iletilerek d›flar› at›-
l›rlar. Halkal› solucanlarda her halkada sa¤l›, sollu bir çift olmak üzere bulunan
nefridiumlar boflalt›m organ› olarak görev yaparlar. Bu yap› kirpikli bir huni,
bundan ç›kan kanallar ve nefridium aç›kl›¤›ndan oluflmufltur. Nefridiumlar›n kir-
pikli uçlar› ile al›nan at›k maddeler kanallar arc›l›¤› ile d›flar› verilir. Yumuflakçala-
r›n da boflalt›m organlar› nefridiumlard›r.

Eklembacakl›lar›n karasal türlerinde boflalt›m ürünlerinin at›lmas›nda ise mal-
pigi tüpleri sayesinde vücut bofllu¤undan al›nan azotlu at›klar, sindirim kanal›n›n
son k›sm›na getirilir ve ürik asit olarak d›flk› ile birlikte d›flar› at›l›r.

‹nsan dahil omurgal› hayvanlarda boflalt›m, temelde böbreklerde gerçeklefltiri-
lir. Böbrekler vücutta bütün doku s›v›lar›n›n dolayl› olarak PH dengesinde, su ve
tuzlar baflta olmak üzere çeflitli maddelerin kanda dengeli olarak düzenlenmesin-
de (Homeostasi) önemli rol oynar.

Omurgal›larda pronefroz, mezonefroz ve metanefroz olmak üzere üç tip böb-
re¤e rastlan›l›r. Bu canl›lardan köpek bal›klar› ve omurgal›lar›n embriyolar›nda
pronefroz, kemikli bal›klar›n ve kurba¤alar›n erginlerinde mezonefroz, sürüngen,
kufl ve insanlar›n da dahil oldu¤u memelilerin erginlerinde ise metanefroz tip böb-
rekler bulunur.

‹nsanlarda böbrekler fasulye biçiminde 9-10 cm uzunlukta olup, kar›n bofllu-
¤unun bel k›sm›nda bir çift olarak çevrelerini saran ba¤ ve ya¤ dokular›n›n içine
yerleflmifl durumdad›rlar. Böbreklerde süzme ifllemi nefron ad› verilen yap›larla
gerçeklefltirilir. Her böbrekte yaklafl›k bir milyon kadar nefron vard›r. Nefronlar-
dan bir günde yaklafl›k 180 litre s›v› süzülerek 1.5 litre kadar idrar ç›kart›l›r. ‹d-
rar›n % 95’i su, % 5’i de zararl› madde at›klar›ndan (üre, ürik asit, glikoz, hor-
monlar, vücutta kullan›lmam›fl ilaç kal›nt›lar›, zehirler, sodyum, potasyum, klorid
vb.) oluflmaktad›r. Her böbrekten birer idrar kanal› (üreter) ç›kar. Bu kanallar
afla¤› do¤ru uzayarak idrar kesesinde son bulurlar. ‹drar kesesi üretra ile d›flar›-
ya aç›l›r (fiekil 6.15).

Boflalt›mda böbreklere akci¤erler, deri, ba¤›rsaklar vb. yap›lar da yard›mc› olur.
Örne¤in akci¤erlerin karbondioksitin ve suyun, derideki ter bezlerinin baz› tuzla-
r›n ve suyun, ba¤›rsaklar›n ise safran›n, suyun at›lmas›nda önemli rolleri vard›r. 

Baz› hastal›klar›n teflhisinde idrar tahlilinin önemi nedir?

Omurgal› canl›larda boflalt›m ve üreme sistemleri birbiri ile iliflkilidir. Bundan
dolay› her ikisi birlikte Ürogenital Sistem olarak adland›r›l›r. Çünkü, boflalt›m, üre-
me ve sindirim kanallar› memeliler hariç di¤er omurgal›larda kloak ad› verilen tek
bir aç›kl›kla, memelilerde ise sindirim kanal› ve ürogenital kanal olmak üzere ayr›
iki kanal olarak d›flar› aç›l›rlar.
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organizman›n iç ortam›n›n
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Omurgas›z ve Omurgal› tüm çok hücreli hayvan-
lar›n oluflturan hücreler özelliklerine göre grup-
laflarak dokular›, dokular birleflerek daha büyük
ve daha karmafl›k birimler olan böbrek, karaci-
¤er, kalp vb. organlar›, organlar›n birleflmesi ise
organ sistemlerini oluflturur. Organizman›n des-
teklenmesi ve hareketi iskelet ve kas sistemi ile,
kontrol, koordinasyon ve iletiflimi sinir, duyu ve
endokrin sistemleri ile, tafl›ma ve iç dengenin
sa¤lanmas› dolafl›m, solunum, sindirim ve boflal-
t›m sistemleri ile yeni bireylerin oluflturulmas› ise
üreme sistemleri ile sa¤lanmaktad›r. Bu sistemle-
rin birlikte ve düzenli çal›flmalar› ile canl› yafla-
m›n› sürdürebilmktedir.
Örne¤in soluk al›p verme s›ras›nda, nefes ald›¤›-
m›zda burundaki k›llar sayesinde havadaki ya-
banc› maddeler süzülürken, salg›lanan mukus
sayesinde tutulup fagositoz yoluyla yok edilirler
(ba¤›fl›kl›k sistemi). Ayn› zamanda burunda yer
alan koku almaçlar› havadaki koku molekülleri-
ni yakalayarak bilginin beyne iletilmesini ve ko-
kunun alg›lanmas›n› sa¤larlar (duyu organlar› ve
sinir sistemi). Al›nan hava g›rtlaktan geçerken
ses oluflturulur. Hava akci¤erlere ulaflt›¤›nda ise
alveoller yoluyla CO2 ve su d›flar› verilirken O2

ise gerekli organlara iletilmek üzere kana iletilir
(solunum ve dolafl›m sistemi). 

Özet
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1. Afla¤›daki hormonlardan hangisi karfl›s›ndaki salg›
bezi taraf›ndan oluflturulmaz?

a. Büyüme hormonu - Hipofiz
b. Androjen - Testis
c. ‹nsülün - Pankreas
d. Estrojen - Yumurtal›k
e. Epinefrin - Tiroyit

2. Afla¤›daki yap›lardan hangisi göze giren ›fl›k miktar›-
n› kontrol edebilir?

a. Retina
b. ‹ris
c. Timpanel organ
d. Kornea
e. Stapes

3. Afla¤›dakilerden hangisi iskelet sisteminin görevi de-

¤ildir?

a. Mineral depolamak
b. Destek sa¤lamak
c. Madde salg›lamak
d. Hareketi sa¤lamak
e. ‹ç organlar› korumak

4. Hayvan gruplar› içinde çizgili kas ilk defa afla¤›daki-
lerden hangisinde ortaya ç›km›flt›r?

a. Yumuflakçalar
b. Sölentereler
c. Omurgal› Hayvanlar
d. Yass› Kurtlar
e. Süngerler

5. Sinir hücresinden impuls iletimi ile ilgili olarak afla¤›-
daki bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

a. K+ iyonlar› içeri Na+ iyonlar› ise d›flar› hareket
ederler.

b. Nörotransmitter madde salg›lan›r
c. Hücre zar›n›n d›fl› eksi içi ise pozitif yüklü hale

geçer.
d. ‹letim h›z› de¤iflir.
e. ‹letim yönü aksondan dentrite do¤rudur.

6. Afla¤›dakilerden hangisi deriden oluflan boynuzumsu
yap›lardan de¤ildir?

a. Kufllar›n gagas›
b. Plakoid pul
c. Sürüngenlerde vücudu kaplayan pullar
d. Kaplumba¤ada görülen ba¤a
e. Kufllar›n tüyleri

7. Afla¤›daki solunum sistemlerinin hangisinde gazlar›n
tafl›nmas› yap›lmaz?

e. Bal›klarda solungaç solunumunda.
e. Timsahlarda akci¤er solunumunda.
e. Kuyruksuz kurba¤alar›n hava keselerinde.
e. Böceklerde trake solunumunda.
e. Kurba¤alarda deri solunumunda.

8. Kan ve doku s›v›s› aras›ndaki madde ve metabolik
at›klar›n al›flverifli afla¤›daki bölgelerin hangisinde ger-
çeklefltirilir?

a. Arterlerde.
b. Kalbin sol kulakç›¤›nda.
c. Kapillerde.
d. Kalbin sa¤ kar›nc›¤›nda.
e. Venlerde.

9. Suda yaflayan hayvanlarda boflalt›m ürünü afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Ürik asit
b. Hemolenf
c. Üre
d. Lenf s›v›s›
e. Amonyak

10. Afla¤›daki yap›lardan hangisinin ba¤›fl›kl›k sistemi
ile ilgisi yoktur?

a. Dalak
b. Kloak
c. Bademcik
d. Timus bezi
e. Lenf dü¤ümleri

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Omurgal› Hayvanlarda En-
dokrin Bezler” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Omurgal› hayvanlarda ›fl›k
almaçlar›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹skelet Sistemi” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Omurgas›z Hayvanlarda
Kas” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sinir ‹mpulsu Oluflumu ve
‹letimi” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deriden Oluflan Yap›lar”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Trake solunumu ve aç›k dola-
fl›m sistemi konular›n› yeniden gözden geçiriniz. 

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise omurgal› hayvanlarda kapa-
l› dolafl›m sistemi ve besinlerin sindirilmesi ko-
nular›n› yeniden gözden geçiriniz. 

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise hayvanlarda boflalt›m siste-
mi konular›n› yeniden gözden geçiriniz. 

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise ba¤›fl›kl›k sistemi konular›n›
yeniden gözden geçiriniz. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Koku ve tat reseptörlerinin sinir sistemi içinde izledi¤i
yollar ayr› olmas›na ra¤men bu iki duyunun etkileflimi
vard›r. Tat olarak de¤erlendirilen uyart›lar›n büyük bir
k›sm› asl›nda kokudur. Bu nedenle koku alma engelle-
nirse tat alma da önemli oranda engellenmifl olur.

S›ra Sizde 2

Hücre içi sindirimde besinler hücre zar›nda oluflturulan
yalanc› ayak ya da içeriye çöken bir kesecik meydana
getirilerek hücre içersine al›n›rlar. Bu yolla s›v› madde-
lerin hücre içine al›nmas›na pinositoz, kat› maddelerin
al›nmas›na fagositoz denir. Hücrede bir sindirim kofulu
içersine al›nan besinler lizozom enzimlerinin yard›m›
ile sindirilir.Sindirim art›klar›da hücre zar›nda oluflturu-
lan bir delikle d›flar›ya at›l›r.

S›ra Sizde 3

Bu hayvanlar›n mide ve ba¤›rsaklar›nda simbiyotik ola-
rak yaflayan bakteriler selülozu parçalayarak olufltur-
duklar› proteinleri ve karbonhidratlar› kullanarak ya-
flamlar›n› sürdürürler. Gevifl getiren memeliler, sindirim
sistemlerinde hem bu mikroorganizmalar›n oluflturduk-
lar› ürünleri hem de mide ve ba¤›rsak kanallar›nda sa-
y›lamayacak kadar ço¤alan bu mikroorganizmalar› sin-
direrek dolayl› olarak selülozdan kendileri için gerekli
proteinleri elde ederler.

S›ra Sizde 4

Her canl› kendi hücrelerini veya kendisi için yabanc›
hücreleri, bunlar›n sahip olduklar› protein özelliklerin-
den dolay› tan›y›p, tepki göstermektedir. Bu nedenle
kendisine yabanc› bir baflka bireyin organ›na (hücresi-
ne) karfl› antijen üreterek savunmaya geçer. Dokunun
uyumu bireylerin genetik yak›nl›¤› ile do¤ru orant›l›d›r.
Bu yüzden tek yumurta ikizleri d›fl›nda, en yak›n doku
uyumu kardefller aras›nda görülür.

S›ra Sizde 5

Kufllar›n vücutlar› tüyler ile kapl› oldu¤undan karasal
di¤er karasal ortama uyum göstermifl hayvan gruplar›n-
daki gibi kal›nlaflm›fl bir Stratum corneum tabakas›na
ihtiyaç yoktur. Bu nedenle, sürüngenlere göre daha in-
cedir. 

S›ra Sizde 6

Solunumda oksijen etkin bir biçimde, ancak nemli zar-
lardan difüzyon ile geçebilmektedir. Bu nedenle bal›k-
lar da sudan ç›kar›ld›klar›nda solungaçlar›nda kuruma
ve büzüflme oluflmasayd›, atmosferik oksijeni kullana-
rak solunum yapabilirlerdi. 

S›ra Sizde 7

‹nsanlarda metabolik faaliyetlerdeki baz› düzensizlikler
sonucunda çeflitli maddeler idrarda normal düzeylerin-
den farkl› miktarlarda bulunabilirler. Örne¤in, idrarda
glikozun normal de¤erin üzerinde ç›kmas› ve s›k s›k id-
rara ç›kmak, fleker hastal›¤›n›n teflhisinde önemli bir
kriter olarak kabul edilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bitkilerde görülen üreme tiplerini tan›mlayabilecek,
Bitkilerde efleyli ve efleysiz üremenin önemini aç›klayabilecek
Çeflitli bitki gruplar›nda görülen yaflam döngülerini s›ralayabilecek,
Bitki büyüme ve geliflimi kontrol eden önemli maddelerin ifllevlerini tan›m-
layabilecek, 
Bitki organlar›ndaki büyüme ve geliflme olaylar›n› tan›mlayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Efleysiz ve Efleysiz Üreme
• Mitoz Bölünme
• Mayoz Bölünme
• Yaflam Döngüsü
• Döl Almafl›

• Bitki Büyüme Maddeleri
• Tohum Çimlenmesi
• Sürgün Sisteminin Geliflimi
• Kökün Geliflimi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

N

Genel B‹yoloji Bitkilerde Üreme
ve Geliflme

• G‹R‹fi
• EfiEYS‹Z ÜREME
• EfiEYL‹ ÜREME
• YAfiAM DÖNGÜLER‹
• B‹TK‹LERDE GEL‹fi‹M
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G‹R‹fi 
Bitkilerde üreme tiplerinin anlafl›lmas›, insano¤lunun çevresindeki yararl› bitkilerin
etkin biçimde kullanmas› ve zararl› bitkilerle savaflma aç›s›ndan son derece önem-
lidir. Bu nedenle bitkilerde üreme çok eski ça¤lardan bu yana önceleri sadece be-
sin olarak kullan›m içgüdüsüyle ve ilkel yöntemlerle izlenmifl ve anlafl›lmaya çal›-
fl›lm›flt›r. Bilgi birikiminin giderek artmas›yla ›slah ve etkin tüketim faaliyetleri bafl-
lat›lm›flt›r. Günümüzde, bu konu s›n›rl› kaynaklar›n en ekonomik biçimde tüketil-
mesi zorunlulu¤u karfl›s›nda daha da çok önem kazanm›flt›r. 

Bitkilerde üreme, efleysiz ve efleyli olmak üzere iki flekilde gerçekleflir. Bu
üreme  flekillerinin hem bitkiler hem de insanlar›n kullan›m› aç›s›ndan avantaj ve
dezavantajlar› vard›r. Efleysiz üreme sayesinde bitkiler, çevre koflullar› uygun ol-
du¤u sürece daha h›zl› yay›lma flans›na sahip olur. Üreme ile ilgili özelleflmifl
hücreler ve organlar oluflturulmad›¤› için organizma daha az enerji sarf ederek
üreme aflamas›n› tamamlar. Efleyli üreme ise, iki farkl› efleydeki gametin birleflip
döllenerek zigotu oluflturmas› ve yeni bir bitkinin geliflmesi aflamalar›n› kapsad›-
¤› için daha uzun bir süreçtir. Oluflturulan efleyli üreme hücreleri döllenme ger-
çekleflmezse ölürler. Gametlerin oluflum aflamas›ndaki mayoz bölünme s›ras›n-
da ebeveynlerden gelen kromozomlar aras›nda parça de¤iflimi olur. Efleyli üre-
yen bitkiler, bu nedenle de¤iflken çevre koflullar›na daha kolay uyum sa¤lama
yetene¤ine sahiptir. Buna karfl›n, efleysiz üremede genetik çeflitlili¤in zenginlefl-
tirilmesi mümkün de¤ildir.

Ancak bitkiler genellikle her iki üreme fleklini kullanarak türlerinin devam›n›
sa¤lamaya çal›fl›rlar. Örne¤in efleysiz üreyerek belli bir yeri kaplayan otsular›n he-
men yak›na düflen tohumlar› rekabet nedeniyle çimlenemez ve bofluna üretilmifl
gibi görünürler.  Oysa ortamlar› herhangi bir nedenle tahrip edildi¤inde bu tohum-
lar hemen çimlenmeye bafllar. Bu s›rada kaynaklar›n kullan›m› aç›s›ndan geliflen
rekabet sonucunda baflar›l› olan fideler geliflir ve bofl alan tekrar yeflerir. K›sacas›
di¤er canl›larda oldu¤u gibi bitkilerde de üreme; hem do¤al hayat›n sürdürülmesi
hem de insanlar›n yararlanmas› aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir. Efleyli ve efley-
siz üreme tiplerini, mitoz ve mayoz bölünme aflamalar›n› inceleyerek tan›mlayal›m.

EfiEYS‹Z ÜREME 
Efleysiz üremede bitki, efley hücreleri olarak adland›r›lan sperm, yumurta ile onla-
r›n birleflmesinden oluflan  zigotu oluflturmaz. ‹lk bak›flta dikkat çekmemekle bir-

Bitkilerde Üreme ve
Geliflme



likte bitkiler, do¤ada çok yayg›n olarak efleysiz üreme yöntemini kullan›rlar. Örne-
¤in çilek bitkisi, toprak üzerinde uzanan ve stolon ad› verilen kollarla etrafa yay›-
l›r ve yeni bireyler oluflturur. Pek çok a¤aç türü, kavakta oldu¤u gibi çok say›da
sürgün vererek topluluklar oluflturur.

Efleysiz üreyen bireylerden oluflan yavrular ba¤›ms›z birer birey olmakla birlikte, ana bit-
kinin genetik yap›s›na sahiptir. Bu durumdaki bitki topluluklar›na klon ad› verilir. 

Efleysiz olarak üreyen bitkilere örnekler veriniz.

Bitkilerdeki efleysiz üreme çeflitleri insanlar taraf›ndan çok eski ça¤lardan bu
yana çeflitli amaçlarla kullan›lm›fllard›r. Çelikle üretim bunlar›n bafl›nda gelir. Bu
üretim fleklinde bitkinin yaprak, kök, veya gövde parçalar› al›narak köklenmesi
sa¤lan›r ve yeni bir bitki elde edilir. Örne¤in, Kalanchoe bitkisinin yapra¤›n›n
kenar›nda üretilen küçük bitkicikler ana bitkiden ayr›l›p topra¤a düfltü¤ünde ye-

ni bir birey geliflir.
Efleysiz üreme sayesinde günümüzde

modern yöntemlerle istenilen ticari özellik-
lere sahip bitkiler yetifltirilmektedir. Bunun
için somatik (vücut) hücreleri laboratuvar
koflullar›nda çeflitli ifllemlerden geçirilip em-
briyoya dönüfltürülmekte ve ondan yeni bi-
reyler gelifltirilmektedir. Bu tip üretimin en
büyük avantaj› hastal›k ve zararl›lara karfl›
dayan›kl›, istenilen ticari özelliklere sahip
çok miktardaki bitkinin yetifltirilebilmesidir.

‹lkbaharda çevremizde çok yayg›n ola-
rak gördü¤ümüz karahindiba bitkisinde ise
farkl› bir efleysiz üreme flekli görülür. kara-
hindiba’n›n tohum tasla¤›ndaki hücrelerden
biri döllenme olmaks›z›n embriyoyu olufltu-
rur ve tohum taslaklar› tohuma dönüflür. Bu
bitki, tohumlar›n›n ucunda bulunan tüyler
sayesinde rüzgarla genifl alanlara yay›lma
yetene¤ine sahiptir (fiekil 7.1).

Mitoz Bölünme 
Efleysiz üreme ve bitkilerde büyüme, bitkinin hücrelerinin mitoz bölünmeleriyle ger-
çekleflir (fiekil 7.2). Mitoz bölünmede dört evre vard›r: 

Profaz: Kromozomlar›n iplik fleklini almas›yla bafllar. Bu s›rada daha önceden
DNA’s› kendini efllemifl olan kromozomlar, sentromer ad› verilen bo¤um yerlerin-
den birbirine ba¤l› iki kardefl kromatit görünümünü alm›flt›r. Bu k›sal›p kal›nlaflma
süreci, kromozomlar›n ilerideki evrelerde k›r›lmas› gibi anormal durumlar› önler.
Profazda ayr›ca mikrotübüller ileride i¤ ipliklerinin yer alaca¤› eksene dizilirler.
Profaz sonunda, çekirdek zar›, çekirdekçik ve profaz öncesi bant  kaybolur.

Metafaz: Bu evrede kromozomlar ekvator boyunca dizilmifllerdir.  Bu s›rada kar-
defl kromatitlerin her iki kutba do¤ru i¤ iplikleri taraf›ndan ba¤land›¤› görülür. ‹¤ ip-
likleri, kromozomlara, sentromerlerinden bir protein kompleksi sayesinde ba¤la-
n›r.Art›k kardefl kromatitler karfl›l›kl› kutuplara çekilmeye haz›rd›r.
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fiekil 7.1

Karahindiba Bitkisi
ve tohumlar› 



Anafaz: Tüm kromozomlar›n kardefl kromatidleri, sentromer bölgelerinden bafl-
layacak flekilde karfl› kutuplara do¤ru çekilmeye bafllar. Bu aflamada art›k kardefl
kromatidlerin birer yavru kromozom oldu¤u kabul edilir. Tafl›nma ifllemi h›zl›d›r.

Telofaz: Art›k her iki uçta birer kromozom tak›m› yer almaktad›r. Her bir tak›-
m›n etraf›nda ise yeni bir çekirdek zar› oluflturulur. Çekirdekçik yeniden oluflur.

Sitokinez: Art›k mitoz bölünme tamamlanm›fl, s›ra yavru hücrelerin sitoplaz-
mas›n›n paylafl›lmas›na gelmifltir. Hayvan hücrelerinde sitoplazma iki taraftan
karfl›l›kl› bo¤ulma ile bölünür. Bitki hücrelerinde ise, ana hücrenin ortas›nda
hücre levhas› ad› verilen bir yap› oluflturulur ve sitoplazma bölünmesiyle mitoz
tamamlanm›fl olur.Normal flartlarda, mitoz bölünme sonucunda ana hücredeki

genetik materyal yavru hücreye oldu¤u gibi aktar›l›r. Kromozom say›s› aç›s›ndan
ana ve yavru hücreler aras›nda bir fark yoktur.

EfiEYL‹ ÜREME 
‹ki farkl› cinsiyetten gelen efley hücrelerinin birleflmesi ile gerçekleflen üreme,
efleyli üreme olarak adland›r›l›r. Efleyli üremede gamet olarak adland›r›lan özel-
leflmifl efley hücreleri oluflturulur. Bu hücrelerin birleflmesiyle oluflan zigot yeni bir
bitkiyi meydana getirir.

Bitkiler aleminde hayat devresi; gametofit ve sporofit olarak adland›r›lan iki
farkl› neslin birbirini izlemesi ile tamamlan›r. Gametofit nesil, haploid (n) safha-
y› temsil eder. Sporofit nesil ise diploid (2n) safhad›r. Haploid ve diploid nesille-
rin geliflimi ve görüntüsü farkl› bitki gruplar›nda de¤iflik flekillerde olabilir. Baflka
bir deyiflle, gametofit ya da sporofit safha bitkinin hayat devresinde bask›n durum-
da olabilir. Bu nesillerin bitkinin hayat devresindeki bask›nl›¤› ilkel ya da geliflmifl
gruba ait oldu¤unun göstergesidir. ‹lkel bitkilerde gametofit safha bask›n iken ge-
liflmifl olanlarda sporofit safha daha bask›n olarak izlenir.

Bitkilerin üreme ve geliflmesinde hücrelerin bölünmesi en temel aflamad›r.
Bitkinin vücut (somatik) hücreleri mitoz bölünme ile ço¤al›rlar.

Canl›lar›n somatik (vücut) hücrelerinde biri anneden di¤eri babadan olmak üzere her iki
ebeveynden gelen iki tak›m kromozom bulunur. Bu nedenle vücut hücreleri 2n kromozo-
ma sahiptir, yani diploiddir. Gametler ise haploidtir, bir tak›m (n) kromozoma sahiptir.

Efleyli üremede ise, efley hücrelerinin oluflturulmas› s›ras›nda kromozom say›s›-
n› yar›ya indiren farkl› bir bölünme yöntemi uygulan›r. Aksi taktirde, gametler bir-
leflti¤inde oluflan zigotun ve ondan geliflen neslin kromozom say›s› her yeni nesil-
de iki kat›na ç›kar.
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Mayoz Bölünme 
Hayat devrelerini incelemeye bafllamadan önce efley hücrelerinin oluflumu s›ras›n-
da gerçekleflen mayoz bölünme safhalar›n› k›saca gözden geçirelim (fiekil 7.3).
Mayoz bölünmeden önce, mitozda oldu¤u gibi, hücre döngüsünün interfaz safha-
s›nda kromozom replikasyonu gerçekleflir. 

Gametleri verecek her hücrede ebeveynlerden birer tak›m halinde gelen iki tak›m kromo-
zom, her bir kromozomda ise iki özdefl kardefl kromatit bulunur.

Mayoz bölünmede iki temel safha vard›r. Bunlardan birincisi kromozom say›s›-
n›n yar›ya indi¤i I. Mayoz safhas›d›r ve afla¤›daki flekilde gerçekleflir:

Profaz I: Kromozomlar yo¤unlafl›r ve her biri iki kardefl kromatitden oluflan
homolog kromozomlar, çiftler oluflturur. Homolog kromozomlar›n kromatitleri ki-
azma ad› verilen noktalarda ba¤lant›lar kurarlar. Bu k›s›mlarda gerçekleflen parça
al›flverifline ise krossing-over denir. Krossing-over’in ard›ndan homolog kromo-
zomlar›n her biri di¤erinden ald›¤› parçalar› içermektedir. Böylece yeni bir gene-
tik düzenleme oluflur. Bu s›rada çekirdek zar› ve çekirdekçikler de kaybolmufltur.
Profaz I Mayozun en uzun evresidir.

Metafaz I: Homolog kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde dizilirler.
Hücrenin iki kutbunda oluflan i¤ iplikleri homolog kromozomlara ba¤lan›r.

Anafaz : Her bir homolog kromozom i¤ ipliklerinin rehberli¤inde z›t kutba
do¤ru çekilir.

Mitoz bölünmede kromozomlar›n kromatitleri kutuplara do¤ru çekilirken mayozda ise
homolog kromozomlar ayr›larak her biri z›t kutba do¤ru yöneliyor.

Telofaz I ve Sitokinez: Homolog kromozomlar›n her biri art›k karfl›t kutupla-
ra göç etmifltir. Kromozomlar ikifler kromatitden ibarettir. Art›k her iki kutupta hap-
loid (n) kromozom tak›m› bulunur. Bu evrenin sonunda hayvan ve bitkisel hücre-
ler farkl› davran›fllar sergiler. Hayvan hücreleri orta k›s›mda bo¤umlan›r. Bitki hüc-
relerinin ortas›nda ise hücre plakas› oluflur. Burada mayoz I evresi tamamlanm›flt›r.
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Mayoz II evresinde asl›nda daha önceden bildi¤imiz normal bir mitoz bölünme
gerçekleflir:

Profaz II: Bu evrede i¤ iplikleri oluflur, kromozomlar ortaya do¤ru ilerler.
Metafaz II: Kromozomlar metafaz plakas› olarak adland›rabilece¤imiz ekvator-

da dizilmifllerdir.
Anafaz II: Kromozomlar›n kardefl kromatitleri birbirinden ayr›l›r, kutuplara

do¤ru yönelir. Böylece her biri birer kromozom oluflturur. 
Telofaz II ve Sitokinez: Mayoz I’in sonunda oluflan iki yavru hücreden haplo-

id say›da kromozom içeren dört gametin oluflumu tamamlan›r.

Mitoz ve mayoz bölünmeyi karfl›laflt›r›n›z.

Görüldü¤ü gibi mayoz bölünme, kromozom say›s›n›n yar›ya inmesinin yan›n-
da, kromozomlar aras›ndaki parça de¤iflimleri ile ebeveynlerden gelen genetik ya-
p›n›n farkl› kombinasyonlar halinde gametlere iletilmesini sa¤lar. Bu genetik yap›
zenginli¤i, canl› türlerinin çevrelerindeki fark› koflullara uyum sa¤lama becerileri-
ni art›r›r. Mayoz bölünme, bu nedenle canl› türlerinin nesillerini devam ettirebil-
melerindeki en önemli olaylardan biridir.

YAfiAM DÖNGÜLER‹ 
Canl›lar yaflamlar›n›, vücut yap›lar›n›n büyüme ve geliflmesi ile üreme olmak üze-
re bafll›ca iki evrede sürdürürler. Genellikle yaflam döngüsü olarak adland›r›lan bu
faaliyetler birbirini izleyen periyotlar halinde sürer. Sadece efleysiz üreyen canl›lar-
da efleysiz üreme yap›lar›ndan yeni bireyler oluflturulur. Bu bireyler belli bir süre
sonra tekrar efleysiz üreme yap›lar›n› verir. Baz› suyosunlar› ve mantarlar hayatla-
r›n› böyle sürdürürler. 

Efleyli üreyen canl›larda ise diploid ve haploid evrelerle gamet, zigot gibi
özelleflmifl yap›lar daha kar›fl›k bir yaflam döngüsü sunar. fiimdi k›saca bu yaflam
döngülerini tan›mlayal›m ve bitkilerde görülenleri inceleyelim:

Hayvanlarda, mayozun sadece gamet oluflumunda görüldü¤ü yaflam döngü-
sü vard›r. Gametlerin birleflip zigotu oluflturdu¤u andan itibaren diploid evre
bafllar. Baz› Protistler, baz› yeflil ve kahverengi alglerde de bu tip yaflam döngü-
sü vard›r. Di¤er bir yaflam döngüsü tipinde ise diploid evre sadece gametlerin
birleflip zigotu oluflturdu¤u dönemle s›n›rl›d›r. Zigot pek çok Protist’te oldu¤u gi-
bi kal›n çeperlidir, olumsuz çevre koflullar›n› atlatmak üzere dinlendikten sonra
mayoz geçirir ve yeni bireyi verir. Bitkiler Alemi’nde ise daha farkl› bir yaflam
döngüsü izlenir. Sporik döngü ya da döl almafl› olarak da adland›r›lan bu tipte,
Haploid gametofit ve diploid sporofit nesiller birbirini izleyerek yaflam döngü-
sü tamamlan›r. 

Baz› istisnalar› olmakla birlikte, bitkiler aleminde görülen döl almafllar› ile ilgili olarak
bilmemiz gereken önemli bir kural vard›r: Gametofit nesil, mitoz bölünme ile gametleri,
sporofit nesil ise mayoz bölünme ile sporlar› verir. 

Gametofit ve sporofit nesillerin birbirini izlemesiyle oluflan döl almafllar›, ayr›n-
t›lar ve oluflan nesillerin gösterdi¤i özellikler aç›s›ndan farkl›l›klar gösterir. fiimdi,
çeflitli bitki gruplar›na ait örneklerle döl almafllar›n› inceleyelim. 
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Ulva’da Hayat Devresi
Ulva (Deniz marulu)’da hayat devresi, gametofit ve sporofit evreler morfolojik ola-
rak birbirinden ay›rt edilemedi¤i için izomorf döl almafl› olarak isimlendirilir.
Algler, son s›n›fland›rma sistemlerinde bitkiler alemine yerlefltirilmemekle birlikte,
Yeflil algler bitkilere yak›n bir grup olarak nitelendirilir. Di¤er gruplardaki döl al-
mafl› evrelerinin daha iyi anlafl›labilmesi için burada Ulva cinsinin örnek olarak ve-
rilmesi uygun görülmüfltür:

Ulva’da diploid sporofit neslin kenar k›sm›ndaki baz› hücreler mayoz bölünme
geçirerek dört kamç›l› sporlar› olufltururlar. Bu sporlar suya sal›n›rlar ve çimlene-
rek haploid gametofit nesle ait talluslar› olufltururlar. Gametofit nesildeki tallus
hücrelerinden baz›lar›n›n içeri¤i mitozla bölünerek iki kamç›l› gametleri verir.
Farkl› talluslardan gelen gametlerin birleflmesi ile zigot oluflur. Zigotun çimlenme-
siyle yeni diploid sporofit nesil geliflir ve döl almafl› tamamlanm›fl olur (fiekil 7.4). 

Karayosunlar›nda Hayat Devresi
Bitkiler Alemi’nde genellikle heteromorf döl almafl› ad› verilen ve nesillerin bir-
birine benzemedi¤i hayat devreleri görülür. Burada, Ulva’dan farkl› olarak nesiller-
den biri mikroskopik, di¤eri ise gözle görülebilir büyüklükte olabilir ya da iki ne-
sil farkl› bitkiler olarak düflünebilece¤imiz formlardad›r.

En ilkel karasal bitkiler olarak nitelendirdi¤imiz Karayosunlar› (Bryophyta),
hem daha karmafl›k, hem de gamet ve sporlar›n üretildi¤i özel yap›lar içeren hayat
devrelerine sahiptir. Karayosunlar›nda genel olarak izlenen döl almafl›n›n ayr›nt›-
lar›n› görelim:

Bu kitab›n 3. Ünitesi’nden hat›rlayaca¤›n›z gibi, Karayosunlar› (Byrophyta)’n›n içinde üç
farkl› grup bulunur, bu gruplarda döl almafl› da genel hatlar›yla benzemekle birlikte baz›
farkl›l›klar gösterir.
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Sporlar›n çimlenmesini döngünün bafllang›c› olarak kabul edersek; sporofit bit-
kinin üretti¤i sporlar, çimlenerek protonema ad› verilen ipliksi bir yap› oluflturur.
Bu evre, gametofit neslin bafllang›c›d›r. Baflka bir deyiflle, Karayosunlar›nda hemen
hemen tüm y›l boyunca dikkatimizi çeken yeflil, küçük yaprakl› yap› gametofit ne-
sildir. Gametofit nesil alt k›sm›ndan rizoid ad› verilen kök benzeri yap›larla üzerin-
de geliflti¤i substrata ba¤lan›r. Bu nesil üzerindeki özelleflmifl yap›lar›n içinde ga-
metler üretilir. Anteridyum, spermatozoid ad› verilen kamç›l› erkek gametleri verir.
Arkegonyum ise, sadece bir yumurta hücresi oluflturur. 

Döllenme için spermatozoidlerin ince bir su tabakas› içinde arkegonyumdaki
yumurta hücresine ulaflmas› gerekir. Bu yolculuk yumurta taraf›ndan üretilen özel
bir madde yard›m›yla yönlendirilir ve kemotaktik döllenme gerçekleflir. Sperma-
tozoidlerin yumurta hücresine ulaflmas› ile diploid zigot oluflur. Zigot bölünerek
embriyo ve sporofit nesil geliflir. Sporofit nesil, ci¤erotlar›nda gametofitin üzerinde
ve mikroskopik yap›da olup besin aç›s›ndan ona tamamen ba¤l›d›r. Yaprakl› kara-
yosunlar›nda ise, sporofit gametofite bir miktar ba¤l› olmakla birlikte genellikle
kendi besinini üretme yetene¤ine sahiptir ve gözle görünen spor kapsülleri fleklin-
dedir.

A¤aç kabuklar›, duvarlar, orman altlar› gibi çok farkl› substratlarda geliflen yap-
rakl› karayosunlar›n›n üzerinde ilkbahar ve sonbaharda görülen küçük kapsüller
döl almafl›ndaki sporofit nesildir (fiekil 7.5). Sporofit nesilller karayosunlar›, ci¤e-
rotlar› ve boynuzlu ci¤erotlar›nda farkl› geliflmesine ra¤men sonuçta sporogen
(spor üreten) dokular içeren sporangiyumlar üretirler. Sporangiyumlarda mayoz
bölünme ile sporlar oluflturulur ve çevreye yay›l›rlar. Uygun koflullar bulan sporun
çimlenmesiyle döngü tamamlanm›fl olur.
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E¤reltilerde Hayat Devresi
E¤reltilerde de heteromorf döl almafl› görülür. Ancak karayosunlar›ndan farkl›
olarak sporofit nesil hayat devresinde daha bask›nd›r. Gametofit nesil ise küçük,
algsi bir yap› ile temsil edilir. E¤reltilerdeki hayat devresini yine sporun çimlenme-
si aflamas›ndan bafllayarak inceleyelim:

Spor çimlenerek yaklafl›k bir santimetre boyunda yapraks› ve protalyum ola-
rak adland›r›lan gametofit nesli oluflturur. Gametofit nesil besinini fotosentezle
üretir ve ba¤›ms›z yaflar. Gametofit üzerindeki arkegonyum ve anteridyumlarda
yumurta hücresi ve spermatozoidler üretilir. Spermatozoidler su damlac›klar›yla ve
yine özel kimyasal maddelerin yard›m›yla (kemotaktik döllenme) arkegonyumda-
ki yumurta hücresine ulafl›r ve döllenmeyle zigot meydana gelir. Böylece haploid
gametofit evre sona erer. Zigottan ardarda mitoz bölünmelerle önce embriyo, ar-
d›ndan diploid sporofit evre geliflir. Sporofit evrede toprak alt›nda yatay olarak ge-
liflen bir gövde (rizom) ve ondan ç›kan yapraklar bulunur. Orman altlar›nda gör-
dü¤ümüz ya da evlerimizde süs bitkisi olarak yetifltirdi¤imiz e¤reltiler sporofit nes-
le ait bitkilerdir. Yapraklar›n alt yüzlerinde gözle görülebilen küçük noktalar ise
sporangiyum ad› verilen spor keselerinin oluflturdu¤u topluluklard›r (fiekil 7.6).
Spor keselerinde mayoz bölünme ile üretilen sporlar olgunlaflt›¤›nda etrafa da¤›l›r
ve çimlenerek hayat döngüsü tamamlanm›fl olur.

E¤reltilerdeki hayat devresinde gametofit ve sporofit nesiller gözle görülebilir büyüklük-
tedir. Ancak sporofit nesil bask›nd›r ve karasal hayat uyumla ilgili olarak iletim demetle-
ri, kök, gövde yaprak vb. organ farkl›laflmas› göstermesi gibi pek çok özellik tafl›r. 

Tohumlu Bitkilerde Hayat Devresi 
Tohumlu bitkilerde hayat devresi sporofit neslin bask›nl›¤› aç›s›ndan en üst seviye-
ye ulafl›r. Gametofit nesil, çiçe¤in içinde bulunan birkaç hücreye indirgenmifltir ve
sporofit nesle ba¤l›d›r. Sporofit nesil ise ola¤anüstü bir çeflitlilik gösterir. Örne¤in
sumercime¤inin birkaç cm’lik boyutuna karfl›n sekoya 135 metreye kadar boylana-
bilen bir a¤açt›r. K›sacas›, çevremizde gördü¤ümüz bitkiler sporofit nesli simgeler-
ken, gametofit nesil onlar›n çiçeklerinde oluflturulan birkaç hücreden ibarettir. 
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Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta), tohumlar›n› çevreleyen kapal› bir dokunun
olup olmay›fl› ile Aç›k ve Kapal› Tohumlu Bitkiler olarak ikiye ayr›l›r. Burada Ka-
pal› Tohumlu Bitkilerin hayat devresini inceleyece¤iz.

Bitkilerin hayat devresinde vejetatif ve generatif olmak üzere iki evre vard›r. Vejetatif ev-
rede büyüme ve geliflme olaylar› sürerken generatif evrede çiçeklenme ve efleyli üreme
olaylar› görülür.

Kapal› Tohumlu bitkilerde generatif evre, çiçe¤in oluflumu ile bafllar. Kaliks ve
korolla halkalar› çiçe¤in d›fl k›sm›ndad›r ve daha çok efleyli üremeyi sa¤layacak
olan difli ve erkek organ toplulu¤unun korunmas› ve tozlaflman›n kolaylaflt›r›lma-
s›na yönelik görevler üstlenmifltir. Çiçek erkek ve difli gametlerin oluflturulma afla-
malar› afla¤›daki gibi özetlenebilir:

Erkek organ toplulu¤unu oluflturan stamenlerin anter (baflç›k) k›sm›nda bulu-
nan bölmelerin içinde mikrospor ana hücreleri vard›r. Bu hücreler mayoz bö-
lünme ile mikrosporlar› verir. Mikrosporlar mitoz bölünme ile önce bir generatif ve
bir vejetatif hücreyi içeren polen tanelerini oluflturur. Daha sonra generatif hücre
tekrar mitozla bölünerek iki sperm hücresini oluflturur. Bu evrede erkek gameto-
fit oluflmufltur. Bu iki sperm hücresini ise erkek gamet olarak adland›rabiliriz. 

Difli organ toplulu¤unu oluflturan karpel ya da pistil ad›n› verdi¤imiz yap›lar›
hat›rlayal›m: Karpelin fliflkin olan ovaryum bölümünde tohum taslaklar› bulunur.
Tohum taslaklar›n›n iç k›sm›nda yer alan makrospor ana hücresi, mayoz bölün-
me geçirir. Oluflan hücrelerden üçü körelir, biri makrosporu verir. Makrospor
hücresi ardarda üç mitoz bölünme geçirerek yedi hücreli, sekiz nukleuslu embri-
yo kesesini oluflturur. Bu hücrelerden biri yumurta hücresi, ikisi sinergit, üçü
antipod hücresidir, kutup hücresinin ise iki nukleusu vard›r. 

Polen tanesi ve embriyo kesesi, Kapal› Tohumlu Bitkilerde erkek ve difli gametleri veren
gametofit neslin temsilcisidir.

Döllenmenin gerçekleflebilmesi için ilk aflama polen tanesinin pistil (difli organ)
üzerine ulaflmas› gerekir. Anter çeperinin aç›lmas›yla polen tanesinin yolculu¤u
bafllar. Rüzgar, böcekler, kufllarn ve su gibi tafl›y›c›lar polenin pistile ulaflmas›na
yard›mc› olur. Stigma, bir tak›m kimyasal maddelerin yan›nda küçük ç›k›nt›lar
oluflturarak polenin tutunabilmesini sa¤lar. Kimyasal maddelerin görevi; polenin
çimlenmesine yard›mc› olman›n yan›nda, ayn› bireyin polenini tan›yarak çimlen-
mesine engel olmakt›r. Polen tanesi stigmaya ulaflt›¤›nda tozlaflma ad› verilen yol-
culuk tamamlanm›fl olur. 

Baz› türlerde polen tübü oluflumu daha erken olmakla birlikte, tozlaflman›n ar-
d›ndan polen su alarak flifler ve polen tübü oluflur. Polen tübünde generatif hücre-
nin bölünmesiyle oluflan iki sperm nukleusu yani gamet vard›r. Stigman›n üze-
rinden stilusa ve oradan ovaryuma yönlenen polen tübü, tohum tasla¤›na girer ve
embriyo kesesine ulafl›r. Polen tübündeki sperm nukleuslar›ndan biri yumurta
hücresi, di¤eri ise kutup nukleusu ile birleflir. Bu döllenmenin ürünleri s›ras›yla
diploid zigot ve triploid endospermdir. Zigotun bölünmesi ile embriyo oluflurken
endosperm de tohumun besinini sa¤lamak üzere geliflir. 

Çifte döllenme olay›n›n ard›ndan tohum tasla¤›ndaki integümentler, endos-
perm ve embriyonun etraf›n› saran testa (tohum gömle¤i)y› oluflturur. Böylece to-
hum meydana gelir. Ovaryum, çiçek tablas› gibi yap›lar da tohumun etraf›n› sara-
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‹ki sperm nukleusundan
birinin yumurta hücresi,
di¤erinin kutup
nukleulsar›yla birleflmesi
çifte döllenme olarak
isimlendirilir. 



rak meyveyi oluflturur. Meyveler olgunlaflt›¤›nda ana bitkiden ayr›l›r ve tohumlar
çevreye yay›l›r. Meyve ve tohumlar, çevreye da¤›lma mekanizmalar›na göre farkl›
yap›lardad›r. Tohum çimlendikten sonra sporofit nesil tekrar geliflir ve hayat dev-
resi tamamlanm›fl olur (fiekil 7.7).

Okudu¤unuz bilgilerin ›fl›¤›nda, tohum ve meyvede döllenme sonucu oluflan ve sporofit
kökenli k›s›mlar›n hangileri oldu¤unu söyleyebilir misiniz?

B‹TK‹LERDE GEL‹fi‹M 
Bitkilerde geliflim, hücre bölünmesi, büyümesi ve farkl›laflmas› aflamalar› ile ger-
çekleflir. Bu olaylar hem hücre, hem doku hem de organlarda sürdürülür. Hücre
büyümesi, bölünmenin ard›ndan organellerin kendini kopyalamas› ve protein
sentezi sonucunda sitoplazma miktar›n›n artmas›yla sa¤lan›r. Bitki hücrelerinde
büyükçe bir vakuol oldu¤unu biliyorsunuz. Vakuole bol miktarda su al›nd›¤›nda,
belli proteinlerin yard›m›yla hücre çeperinin yap›s› gevfletilir. Çeperin böylece ge-
rilerek hücrenin büyümesi, bitki hücrelerine özgü bir büyüme fleklidir. Bu arada
hücrelerin bulunduklar› bitki k›s›mlar›ndaki ifllevlerine göre farkl›laflmalar› gerekir.

Bitkilerin çeflitli organlar›nda fotosentez, depo, iletim, destek vb. ifllerle görevli farkl› do-
kular›n yer ald›¤›n› hat›rlay›n›z!

Bitkilerde organlar flekillenirken özelleflmifl hücrelere ihtiyaç duyulur, hatta ile-
tim dokusunda oldu¤u gibi ayn› dokunun içinde birden fazla özelleflmifl hücre çe-
flidi görülebilir. Asl›nda bireyin bütün hücreleri ayn› genetik materyale sahip ol-
makla birlikte çeflitli görevler için devrede olan genler aç›s›ndan farkl›l›k gösterir-
ler. ‹flte, bitki hücrelerinin özel görevleri yapabilmesi için geçirilen süreç, farkl›-
laflma olarak adland›r›l›r. Farkl›laflma, bitki hücrelerinde bafll›ca iki yolla gerçekle-
flir. Bunlardan birincisi, eflit olmayan hücre bölünmesidir. Hücre bölünmesi s›ras›n-
da sitoplazmik elemanlar asimetrik da¤›l›r. Sonuçta meydana gelen iki yavru hüc-
re, farkl›lafl›r. ‹kinci yöntem ise hücrelerin bulunduklar› konum nedeniyle farkl›
kimyasal veya fiziksel etmenle karfl›laflmas›na dayan›r. Böylece yanyana iki hücre
farkl›laflma sürecine girer. 
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da Hayat Devresi
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Küçük bir tohumdan metrelerce uzunlu¤a ulaflan bitkilerin meydana gelmesi,
temelde meristemlerin yeni hücre ve dokular› üretmesi ile oluflan hücrelerin büyü-
yüp genifllemesine dayan›r. Bitkiler, yaflamlar› boyunca çok çeflitli ve çok say›da
organ üretme yetene¤ine sahiptir. Hayvanlardan farkl› olarak bu organlar›n say›s›
embriyonik sahfada belirlenmez. Çevre koflullar› çeflitli organlar›n oluflumunda
çok büyük öneme sahiptir. Örne¤in tar›m› yap›lan bitkilerde çiçek, meyve say›s›
veya büyümeyle ilgili olaylar y›llar içinde de¤iflti¤ini çok yak›ndan izlemiflsinizdir.
Bitkilerde büyümenin s›n›rs›z oldu¤u kabul edilmekle birlikte, genetik kontrol al-
t›nda oldu¤unu unutmamak gerekir. Örne¤in normal koflullar alt›nda bir domates
bitkisinin befl metre boya ulaflmas› beklenemez.

Bu bölümde son olarak primer ve sekonder büyümeden bahsetmek gerekir.
Atkuyru¤u, E¤relti otu ve birçok otsu Kapal› Tohumlularda organlar apikal meris-
temden flekillenir, primer büyüme olarak adland›r›lan bu olay sonucunda primer
bitki yap›s› oluflur. Aç›k Tohumlular ve Çift Çenekliler ve baz› Tek Çenekliler ise
iki farkl› tipte tan›mlayabilece¤imiz sekonder büyüme gösterirler. Birincisi, özel
bir bölgede yerleflmeyen temel doku hücreleri yard›m›yla olur. Palmiyeler ve baz›
yumrulularda görülen bu yöntemde primer meristem gövde uzmaya bafllamadan
önce gövdenin taban›n› kal›nlaflt›ran bir doku üretir. Bu doku birikip gövde kal›n-
laflt›ktan sonra boyuna uzama bafllar. Yapraklar›n genifl tabanlar› da üst üste gele-
rek gövdeye d›fltan destek sa¤lar. Çevrenizdeki palmiye ve hurma a¤açlar›n›n dö-
külen yapraklar›n›n tabanlar› gövdeye destek vermek üzere kal›rlar. Bu tip bitki-
ler, di¤erleri gibi yan dallara sahip olmad›klar›ndan yüzey alanlar› küçüktür ve rüz-
garda sürüklenmeye daha dayan›kl›d›r. ‹kinci sekonder büyüme yöntemi kambi-
yum dokusu yoluyla gerçekleflir. Çevremizdeki odunlu bitkilerin ço¤u sekonder
büyümelerini bu yolla sa¤lar. Bu konuya iliflkin bilgi Ünite 5 de verilmiflti.

Bitki Büyüme ve Geliflimi Kontrol Eden Önemli Maddeler 
Bitkiler, hayvanlar, algler ve funguslarda büyüme ve geliflme olaylar›n› düzenleyen
özel kimyasal bileflikler bulunur. Bu bileflikler çok düflük deriflimlerde üretilmele-
rine ra¤men son derece öenmli görevler üstlenirler. 

Bitki büyüme maddesi ya da bitkisel hormon olarak adland›r›lan bu bile-
flikler, bu kapsamda de¤erlendirilir. Bitkilerin belli bölgelerinde üretilir, gerekli
bölgelere tafl›n›r ve çeflitli metabolik olaylar› etkiler. Oksinler, sitokininler, gibbe-
rellinler, absisik asit, etilen, çok eski y›llardan bu yana bilinen bitkisel hormonlard›r.
Son y›llarda bunlara bitkileri çeflitli d›fl etkenlere karfl› savunma ifllevi olan salisilik
asit, brassinosteroid ve jasmonik asit gibi maddeler de eklenmifltir. Baz› bitkisel
hormonlar› ifllevleriyle birlikte k›saca gözden geçirelim:

Oksinler: Apikal tomurcu¤un yan tomurcuklar›n geliflmesine engel olmas›n›,
›fl›¤a yönelimi, iletim demeti geliflimini, meyve geliflimini sa¤lar. Etilen sentezini
teflvik eder; yaprak ve meyve dökülmesini önler. 

Sitokininler: Kök ve sürgün meristemlerinde hücre bölünmesini art›r›r. Yap-
rak yafllanmas›n› geciktirir.

Etilen: Yaprak, meyve ve çiçekte yafllanma ve dökülmeyi teflvik eder. Tohum
çimlenmesi ve hücre uzamas›nda etkilidir.

Absisik asit: Tohum ve tomurcuk dormansisini teflvik eder. Tohumlara yap-
raklardan besin tafl›n›m›n› düzenler. Su stresine tepkiyi düzenler.

Gibberellinler: Hücre bölünme ve uzamas›n› teflvik ederek sürgünün uzama-
s›n› sa¤lar. Tohum çimlenmesini ve baz› bitkilerde çiçeklenmeyi teflvik eder.
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Bitki hormonlar›, do¤al ifllevleri anlafl›ld›kça bitki yetifltiricili¤inde kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Son y›llarda embriyo veya doku kültürü yöntemiyle daha verimli ve
hastal›klara dayan›kl› fide ve fidanlar›n yetifltirilmesi için bitki hormonlar› yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Bu s›rada hücre bölünmesi, uzamas› gibi olaylar› kontrol
eden hormonlar uygun deriflimlerde uygulanarak bitkinin geliflimi sa¤lan›r. Ayr›ca
meyve veriminin art›r›lmas› için de hormon uygulamalar› yap›lmaktad›r.

Bitki hormonlar›n›n d›fl›nda, çimlenme ve çiçeklenme gibi aflamalarda ›fl›¤›n al-
g›lanmas›n› sa¤layan moleküllerin de önemli rolü vard›r. Fitokrom ve kriptok-
rom adl› moleküllerin pigment bileflenleri farkl› dalga boylar›ndaki ›fl›¤› emebilir.
Ifl›k emildikten sonra bafllat›lan sinyal iletimini sonunda hücre tepkisi bafllar. Ör-
ne¤in karanl›kta depolanan veya toprak içindeki tohumlar, fitokromu aktiflefltire-
cek ›fl›¤a maruz kald›klar›nda çimlenmeyi uyaran genleri çal›fl›r hale geçer.

Dormansi 
Bitkiler tek, iki ya da çok y›ll›k yaflam sürelerine sahip olabilirler. Tek y›ll›k bir bit-
ki, tohumun çimlenmesiyle bafllad›¤› vejetatif ve ard›ndan gelen generatif evresini
ayn› y›l›n içinde tamamlar. ‹ki y›ll›klar, ilk y›l vejetatif evreyle geçirirken ikinci y›l
generatif evreye girer ve hayat›n› tamamlar. Çok y›ll›k bitkiler ise tohumun çimlen-
mesinin ard›ndan belli bir vejetatif olgunlu¤a geldikten sonra her y›l çiçeklenerek
hem vejetatif hem de tekrarlayan generatif evrelerini bir arada sürdürürler. 

Çevrenizden tek, iki ve çok y›ll›k bitki örnekleri veriniz.

Bitkiler, yaflam süreleri ne olursa olsun çevre koflullar›n›n uygun olmad›¤› dö-
nemlerde büyüme ve geliflme olaylar›n› çok yavafllatt›klar› dormansi dönemine
girerler. Örne¤in tek y›ll›klarda dormansi tohum aflamas›na karfl›l›k gelir. ‹ki veya
çok y›ll›klar, k›fl koflullar›n› güvenle atlatmak için toprak üstü organlar›n› kaybede-
rek yumru ya da rizomlar›yla dormansi periyodunu geçirirler. Çok y›ll›klarda, özel-
likle de a¤açlarda gördü¤ümüz yapraklar›n dökülmesi de bir çeflit dormansi döne-
midir. A¤açlarda yapraklar›n yeflerece¤i meristematik dokular› içeren tomurcuklar
k›fl›n geçirimsiz pullarla sar›l›r. ‹lkbaharda bu pullar aç›larak yeni yapraklar flekil-
lenir (fiekil 7.8). Çamlarda oldu¤u gibi herdemyeflil bitkilerde ise, yaprak yüzeyi
küçültülerek ve k›fl aylar›nda metabolik faaliyetler oldukça azalt›larak olumsuz k›fl
koflullar›na karfl› koyulur.

Dormansi döneminin baflla-
mas› ve sona ermesi baz› içsel ve
ortamsal etmenlerin birlikte ça-
l›flmas› ile belirlenir. Örne¤in gün
uzunlu¤u, ›fl›k, karanl›k, s›cakl›k
de¤iflimleri ve ortamda suyun
varl›¤› en etkili ortamsal faktörle-
ri oluflturur. D›fl uyaranlar›n etki-
siyle üretilen bitki hormonlar› çe-
flitli metabolik faaliyetlerin dur-
mas› veya bafllat›lmas›na yönelik
olarak ifllevlerini sürdürmeye
bafllar. 
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fiekil 7.8

‹lkbaharda Aç›lm›fl
a. Tomurcuk
Pullar› ve b. Genç
Yapraklar



Embriyo Geliflimi ve Tohum Çimlenmesi 
Angiospermlerde, döllenmenin ard›ndan oluflan zigot önce mitozla ikiye bölünür.
Oluflan hücrelerden biri embriyoyu endospermin içine do¤ru itmekle görevli oldu-
¤u düflünülen suspensoru meydana getirmek üzere bölünür. Di¤er hücre ise ter-
minal hücre ad›n› al›r ve embriyoyu oluflturmak üzere bölünür. Terminal hücre bö-
lünürken en d›flta epidermis dokusunu verecek olan protoderm, alt›nda kambi-
yum ve iletim dokular›n› verecek olan provasküler doku, ortada ise korteksi
oluflturacak temel doku geliflir. Ard›ndan kotiledonlar›n geliflmeye bafllad›¤› gö-
rülür. Kotiledonlar›n ba¤land›¤› noktan›n hemen arkas›ndaki bölge gövde apikal
meristemini, suspensora yak›n olan bölüm ise kök apikal meristemini verir.

Olgun bir embriyonun, altta radikula (embriyonik kök), onun üzerinde hipo-
kotil ad› verilen eksen ve kotiledonlar›n hemen üzerinde yer alan epikotil bölüm-
lerinden olufltu¤unu hat›rlayacaks›n›z. Bu yap›lar olufltuktan sonra embriyo çimlen-
me aflamas›na kadar dinlenme evresine girer. Etraf›n› saran endosperm tabakas›n›n
ifllevi ise embriyoya besin sa¤lamakt›r. Ancak baklagillerdeki iki ya da m›s›rdaki tek
kotiledonda oldu¤u gibi kotiledonlar besin depo ederek bu görevi üstlenebilirler.

Tohumun çimlenebilmesi için baz› iç ve d›fl koflullar birlikte ifl görür. Örne¤in
testa (tohum gömle¤i) tohumu asl›nda çevredeki olumsuz koflullardan korumak
üzere oluflturulmufl geçirimsiz bir tabakad›r. Çimlenmenin bafllayabilmesi için bu
tabakan›n afl›nmas› veya ›fl›k uyar›s› almas› gerekebilir. Baz› bitkilerin deney orta-
m›nda ya da tar›m amaçl› çimlendirilebilmesi için testay› afl›nd›rmak üzere asit mu-
amelesine tabi tutulmas› gerekir. Tohum çimlenmesinin bafllayabilmesi için en
önemli flart ise suyun testadan giriflidir.

‹lkbaharda topra¤› belledikten sonra bahçelerinizde çok miktarda otsu bitkinin çimlen-
meye bafllamas›n› nas›l aç›klars›n›z?

Tohum gömle¤inden içeriye su girifliyle birlikte tohumun içinde metabolik ak-
tivite bafllar. ‹lk ad›m, giberellinlerin embriyodan alevron tabakas›na göç etmesi-
dir. Bu hormon uyar›s›yla baz› enzimler sentezlenir ve endosperme do¤ru tafl›n›r-
lar. Endospermde ise karbohidrat, lipid, protein gibi depo maddelerinin parçalan-
d›¤›, protein ve RNA sentezinin bafllad›¤› bir evreye geçilir. Bu s›rada hücre bölün-
mesi ve uzamas›n› h›zland›ran oksinler ve sitokininler sentezlenir. Gaz al›flverifli de
çimlenmenin bafllamas›yla belirgin olarak artan bir etkinliktir. Çimlenme s›ras›nda
embriyodaki hücrelerin bölünmesi ve uzamalar› sonucunda embriyo testay› parça-
layarak fidecik geliflmeye bafllar.

Fasulyede oldu¤u gibi radikulan›n ç›k›fl›n› hipokotili uzamas› ve kotiledonlar›n
toprak yüzeyine ç›kmas›n› epikotilin ucundan gövde ve yapraklar›n ç›k›fl› izleyebi-
lir. Bu durum epigeik çimlenme olarak adland›r›l›r. 

Bezelye ve m›s›r gibi hipogeik çimlenme gösteren bitkilerde ise fide oluflu-
mu s›ras›nda yaln›z kök ve epikotil uzayarak sürgün sistemini gelifltirmek üzere
topra¤›n üzerine do¤ru ç›kar.

Çimlenme ve fide geliflimi ile birlikte bitkilerde görülen tropizma (yönelme)
olay›na k›saca de¤inelim: Radikula geliflmeye bafllad›ktan sonra hemen yerçekimi-
nin etkisiyle afla¤›ya do¤ru yönelir. Bu olaya pozitif geotropizma denir. Tersine,
gövde ekseni ise negatif geotropizma göstererek yukar› do¤ru büyür ve toprak-
tan d›flar›ya ç›kar. Bitkilerde görülen baflka bir tropizma flekli ise günefl ›fl›¤›ndan
daha çok yararlanmay› sa¤layan fototropizmad›r. Evinizdeki süs bitkilerinin uzun
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Epigeik çimlenme:
Kotiledonlar›n toprak üzerine
ç›kmas›yla oluflan çimlenme
fleklidir. 

Hipogeik çimlenme:
Kotiledonlar›n toprak alt›nda
kald›¤› çimlenme fleklidir. 



süre ayn› konumda b›rak›ld›klar›nda pencereden gelen ›fl›¤a do¤ru yöneldi¤ini iz-
lemiflsinizdir. Belli zamanlarda çevirerek onlar›n orant›l› biçimde büyümelerini
sa¤lamak mümkün olur. Tropizma asl›nda bitki hormonlar›n›n uyar›s›yla gerçekle-
flen ve genellikle bir yöne do¤ru asimetrik büyümeyle sonuçlanan bir olayd›r. Bafl-
ka bir deyiflle, hormonlar bitkinin belli bir bölgesindeki bölünme ve uzamay› art›-
rarak ›fl›¤a veya yerçekimine yönelmesini sa¤lar.

Sürgün Sistemi 
Çimlenmenin ard›ndan oluflan fide fotosentez yapmaya bafllad›ktan sonra bütün
organlar› h›zla flekillenir ve olgun bitkiyi vermek üzere yo¤un bir metabolik faali-
yet içine girer. Topraktan al›nan suyun iletimi, fotosentez ürünlerinin gerekli k›-
s›mlara tafl›nmas› ve kullan›m› için gerekli doku ve organlar çimlenme aflamas›n-
dan itibaren oluflturulur.

Sürgün sistemi ve köklerin büyümesi, apikal meristem ve onun hemen alt›nda-
ki hücrelerin bölünüp uzamas›yla sa¤lan›r. Ünite 5 den bitkide primer meristem
dokular›n›n sürgün uçlar›ndaki tepe tomurcuklar›, koltuk alt› tomurcuklar› ve kök
ucunda yerlefltiklerini biliyorsunuz. 

Gövde, yapraklar› veren nodyum ve yapraks›z internodyum bölgelerini içerir.
Sürgün apikal meristemi, yaprak tomurcuklar›n›n (primordiyum) hemen üze-
rindeki bölümde, en uçta yer al›r. Sürgün apikal meristeminden yapraklar›n yan›n-
da çiçek organlar› da geliflir. 

Uç meristemlerin boyu-
na kesitinde görülen farkl›
tabakalar Ünite.. de anlat›l-
m›flt›. Gövdeden enine ke-
sit al›nd›¤›nda ise; büyük,
yavafl bölünen hücrelerin
oldu¤u merkezi zon, daha
küçük ve h›zl› bölünen hüc-
relerin yer ald›¤› periferal
zon (d›fl k›s›m) ay›rt edilir.
Periferal zon; yapraklar,
koltuk alt› tomurcuklar› ve

gövdenin d›fl tabakalar›n› verir. Dikotillerde, merkezi zonun hemen alt›nda h›zl›
bölünen hücrelerin bulundu¤u öz meristemi yer al›r. Bu bölüm sadece gövdenin
öz bölgesini verir (fiekil 7.9). Monokotillerde ise, gövdenin merkez dokular› apikal
meristemin alt›ndaki genifl meristematik zondan geliflir. Monokotil gövdesi böyle-
ce hem uzun hem de dayan›kl› bir yap› kazan›r.

Toprak üstü organlar›n›n geliflimi s›ras›nda oluflturulan iletim, parankima, me-
zofil gibi doku tiplerinin oluflumunda pek çok mekanizma birlikte çal›fl›r. Örne¤in,
prokambiyum hücreleri afla¤›ya do¤ru iletim dokulart›n› vermek üzere farkl›lafl›r.
Sonunda bu hücrelerden olgun floem ve ksilemin elemanlar› oluflturulur. Bildi¤i-
niz gibi iletim dokusunun baz› hücrelerinde, lignin birikimi ile oluflturulan a¤s›,
spiral kal›nlaflmalar bulunur. Prokambiyum hücresinin protoplast›n›n, plazma
membran›n›n d›fl›ndaki bu yap›lar› nas›l oluflturdu¤u uzun y›llar merak edilmifltir.
Çeperdeki bu birikimin, k›smen selüloz mikrofibrilleri düzenleyen mikrotübüllerin
ve hücre çeperi sentezleyen kritik enzimlerin Golgi cisimciklerinin yard›m›yla tafl›-
narak gerçekleflti¤i bulunmufltur. Ayr›ca iletim demetlerindeki cans›z hücrelerin de
programlanm›fl hücre ölümü (apoptozis) ile üretildi¤i düflünülmektedir.
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Sürgün sistemi: Bitkinin
gövde ve yaprak gibi toprak
üstü k›s›mlar›n›n tümünü
kapsar. 

Merkezi zon

Periferal zon

Öz meristemi

fiekil 7.9

Enine Kesitte Apikal
Meristemin
Bölgeleri



Sürgün sistemindeki bütün k›s›mlar›n geliflimi çevre flartlar›ndan etkilenmekle birlikte,
genetik kontrolun temel oldu¤unun bilinmesi gerekir.

Sürgün ucu ya da apikal meristem sa¤lam oldu¤u sürece koltuk alt› (aksillar)
tomurcuklar aktif de¤ildir. Apikal dominansi ad› verilen bu olay oksin grubun-
dan hormonlar›n etkinli¤i ile kontrol edilir ve bitkinin boyunun uzamas› böylece
sa¤lan›r. Meyve a¤açlar› her y›l budanarak apikal dominansi ortadan kald›r›l›r ve
yan tomurcuklar faaliyete bafllar. Böylece çok boylanmalar› engellenir, yana do¤-
ru geliflen dallardan meyve hasat› kolaylafl›r.

Apikal dominansinin günlük hayattaki baflka kullan›m alanlar›ndan bir örnek verebilir
misiniz?

Yapraklar, gövdeden belli bir aç›yla yana do¤ru geliflirler ve apikal meristem-
den köken al›rlar. Yaprak tomurcu¤unun oluflumu, apikal meristemin alt›nda yü-
zeye yak›n tabakalardaki periklinal bölünmelerle bafllar. Yüzey tabakalar›ndaki
antiklinal bölünmelerle ortaya ç›kan kabart› bo¤umlanarak yapra¤›n alt ve üst
k›s›mlar› oluflur. Alt k›s›mdan yaprak k›n› ve stipula; üst k›s›mdan ise petiol ve
aya geliflir. Yaprakta fotosentetik hücre tiplerinin geliflimi ›fl›¤›n etkisiyle yönlen-
dirilir. Meristematik etkinlik erken evrede uçta yo¤undur, daha sonra interkalar
uzama görülür.

Çiçeklerin halkalar› da yapraklara özdefl olarak düflünülür. Çiçeklenmenin bafl-
lamas› için en önemli çevresel etmenlerden biri gün uzunlu¤udur. Bitkiler bu aç›-
dan k›sa gün bitkileri, uzun gün bitkileri ve nötral gün bitkileri olarak ayr›-
l›rlar. K›sa gün bitkileri, gün uzunlu¤unun kritik bir süreden daha k›sa oldu¤u du-
rumda çiçek açabilir. Çilek, patates ve soya fasulyesi bu tip bitkilere örnek olarak
verilebilir. Uzun gün bitkileri ise ilkbahar ve erken yaz mevsimlerinde, gün uzun-
lu¤u kritik süreden daha uzun oldu¤unda çiçeklenebilirler. Ispanak, turp, fleker-
pancar› tipik uzun gün bitkileridir. Gül, domates, salatal›k, karanfil gibi bitkiler ise
gün uzunlu¤una ba¤l› olmaks›z›n çiçeklenebilen nötral gün bitkileridir. Fitokrom
molekülleri karanl›kta inaktif forma geçerek bitkilerdeki çiçeklenme olay›n›n han-
gi tipte olaca¤›n› kontrol eder.

Graham LE, Graham JM, Wilcox LE (2008) Plant Biology. USA: Prentice Hall. (Çeviri Ed.)
Ifl›k K. Bitki Biyolojisi. Ankara: Palme kitab›ndaki okuma Parças› 21.1’de çiçeklerde or-
gan geliflimi hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yapraklar belli mevsimlerde veya çok y›ll›k yapraklarda belli bir sürenin so-
nunda dökülürler. Absisyon (yaprak dökümü) ›l›man iklim bitkilerinde ayn› za-
manda olumsuz çevre flartlar›ndan bitkiyi korumas› aç›s›ndan da önem tafl›r. Yaz
sonunda yapraklar›n renginin yeflilden sar› ve k›rm›z›ya dönmesi asl›nda klorofilin
ayr›flarak ksantofil ve karotinoidlere dönüfltü¤ünü gösterir. Bu s›rada pek çok bü-
yük molekül de parçalanarak yapraktan ana bitkiye geçer. Örne¤in; proteinler
amino asitlere, niflasta flekere dönüfltürülür. Ayr›ca azot ve fosfor gibi mineraller de
ana bitkiye iletilir. Böylece yaprak döküldü¤ünde ziyan olacak bileflikler ana bitkinin
kullanabilece¤i formda geri kazan›lm›fl olur. 
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Periklinal Bölünme: Mitoz
bölünme s›ras›nda oluflan
hücre pla¤›n›n yüzeye
paralel olmas›d›r. 

Antiklinal Bölünme: Mitoz
bölünme s›ras›nda oluflan
hücre pla¤›n›n yüzeye dik
olmas›d›r. 

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T



Anatomik aç›dan incelendi¤inde, yaprak ve çiçeklerin dökülmesi önce birkaç
hücre s›ral› bir ayr›lma zonu oluflturulmas›yla bafllat›l›r. Bu tabakada önce paranki-
matik hücreler parçalan›r. ‹letim dokusundaki canl› hücreler de parçaland›ktan son-
ra dökülmekte olan yapra¤› sadece cans›z elemanlar tutar. D›fltan gelen rüzgar gibi
mekanik etkiler bu bölümü de ay›r›r ve absisyon tamamlan›r. Yaprak dökülmesinin
ard›ndan gövdenin bu bölümünde koruyucu geçirimsiz bir tabaka oluflturulur.

Kök Sistemi 
Angiospermlerde kök embriyodaki radikula k›sm›ndan geliflir. Ana kök geliflimi
s›ras›nda epidermisten kök tüyleri oluflmaya bafllar. Yan kökler ise perisikl tabaka-
s›ndan geliflmeye bafllar, korteksten geçerek d›flar›ya ulafl›r. E¤reltilerde ise yan
kök oluflumu endodermis kökenlidir. Kaz›k köklü bitkilerde ana kök ve ondan ç›-
kan yan kökler bulunur. Saçak köklü bitkilerde ise çok say›da yan kök bir süre
sonra ana kökün yerini al›r. Bu tip kökler genellikle tek çenekli bitkilerde görülür.

Kök boyuna kesitte uçtan yukar›ya do¤ru kök flapkas›, bölünen hücreler böl-
gesi, uzayan hücreler bölgesi ve olgunlaflma bölgesi olmak üzere dört bölüm bu-
lunur. Bu zonlar›n yeri türden türe, büyüme flartlar›na ve doku tabakalar›na göre
farkl›l›k gösterir.

Kök uç meristemi sürgün sisteminden farkl› olarak kaliptra veya kök flapkas›
ad› verilen koruyucu bir tabakan›n arkas›nda yer al›r. Kök flapkas›, uç meristemi
korur ve kökün toprak içindeki hareketini kolaylaflt›r›r. Meristemin kök flapkas›na
yak›n olan bölümü bu dokuyu yenilemek üzere sürekli bölünür. Kökün di¤er bö-
lümlerini oluflturacak olan hücre bölünmeleri daha derinde gerçekleflir.

Kök geliflimi bafllad›¤›nda apikal hücrelerin hepsi ayn› h›zla bölünür. Birçok
türde meristemin merkezdeki hücreleri bir süre sonra inaktif hale geçer. Buradaki
hücreler h›zl› bölünme yeteneklerini uç meristemin zarar görmesi durumunda tek-
rar kazan›rlar.

fiimdi, d›fltan içe do¤ru kök tabakalar›n›n geliflimini gözden geçirelim: Epider-
mis, nispeten tekdüze hücre bölünmeleri ve hücrelerin büyümesiyle oluflur. Kök
tüyleri olgunlaflma zonunda epidermis hücrelerinden türevlenerek oluflturulur.
Epidermisin hemen alt›nda bir veya daha çok say›daki hücre tabakas›ndan oluflan
parankimatik yap›daki korteks bulunur. Korteksin içinde tek hücreli endodermis
tabakas› vard›r. Endodermis tabakas›ndaki kaspari fleridi ad› verilen seçici bölüm
sayesinde sadece tafl›y›c› proteinleri bulunan mineraller içteki iletim demetlerinin
bulundu¤u tabakaya ulaflabilir. En içte ise iletim demetleri yer al›r. 

Köklerde sürgün sistemindeki gibi organ farkl›laflmas› olmamakla birlikte bitki-
nin ihtiyac› olan su ve suda erimifl maddelerin as›l al›nd›¤› yer olmas› aç›s›ndan bu
organ›n metabolik aç›dan önemi çok büyüktür. Ayr›ca bitki hormonlar›ndan sito-
kinin ve giberellinler kökte üretilerek di¤er organlara iletim demetleriyle tafl›n›rlar.
Pek çok depo maddesi ve koruyucu sekonder bileflikler de köklerde üretilir.

164 Genel  Biyo lo j i



1657.  Ünite  -  Bi tk i lerde Üreme ve Gel iflme

Özet

Canl›larda üreme, nesillerinin devam›n› sa¤lama-
lar› aç›s›ndan son derece önemlidir. Bitkiler de
nesillerinin devam›n› sa¤lamak üzere çeflitli efley-
siz ve efleyli üreme stratejileri gelifltirmifltir. Efley-
siz üreme daha çok yay›l›fl alaln›n› geniflletmeye
yönelik olarak kullan›l›r ve bu yöntemle oluflan
bireyler genetik aç›dan özdefltir. Efleyli üreme ise
genetik çeflitlili¤in sa¤lanmas› ya da baflka bir
deyiflle de¤iflen çevre koflullar›na uyum aç›s›n-
dan bitkiye pek çok avantaj sa¤lar.
Bitkilerde yaflam döngüsü diploid sporofit ve
haploid gametofit evrelerin birbirini izlemesiyle
tamamlan›r. ‹lkelden geliflmifl bitki gruplar›na
do¤ru gidildikçe sporofit neslin bask›nl›¤›n›n art-
t›¤› görülür.
Bitkilerde büyüme ve geliflme olaylar› çevresel et-
kilerin yan›nda baz› temel maddelerin etkinli¤i ile
düzenlenir. Tohumun çimlenmesinden bitkinin ol-
gunlaflmas› ve çiçeklenmesine kadar geçen süreç-
te hücreler bölünür, büyür ve farkl›lafl›r. Bu afla-
malar s›ras›nda yeni doku ve organlar flekillenir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki ço¤alma tiplerinden hangisi efleyli üre-
meye örnektir?

a. Çilek bitkisinin stolon ile ço¤almas›
b. Somatik hücrelerden meydana gelen embriyo-

nun çimlenmesi
c. Gametlerin birleflmesi sonucu oluflan zigotun

oluflturdu¤u embriyonun geliflimi
d. Bitki kökünden sürgünle yeni bir bitkinin olufl-

mas›
e. Patates yumrusundan ç›kan tomurcu¤un yeni

bir bitki oluflturmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi bitkilerde efleyli üremenin
özelliklerinden biridir?

a. Bitki toprak alt›ndaki yumrularla ürer.
b. Bitkinin herhangi bir parças›ndan yeni bir birey

üretilebilir.
c. Yavru bireyler genetik olarak ana ve babayla

özdefltir.
d. Gametofit ve sporofit nesillerdeki kromozom

say›s› eflittir.
e. Gametofit ve sporofit evre birbirini izler.

3. I. Sadece efley hücrelerinde meydana gelir.
II. Homolog kromozomlar aras›nda krossing over

oluflur.
III. Mayoz bölünme sonucu kromozom say›s› ya

r›ya iner.
IV. Meydana gelen yavru hücrelerin genetik içeri

¤i ana hücreden farkl›d›r. 
V. Yavru hücrelerin genetik içeri¤i ana hücre ile

t›pat›p ayn›d›r.
Mayoz bölünme ile ilgili yukar›daki ifadelerden hangi-
leri do¤rudur?

a. II ve IV
b. III, IV ve V
c. I, II, III ve IV
d. I, II, III ve V 
e. I, II, IV ve V 

4. ‹zomorf döl almafl›n›n görüldü¤ü canl›larla ilgili  afla-
¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Gametofit nesil ile sporofit nesil kromozom sa-
y›s› aç›s›ndan birbirinin ayn›s›d›r.

b. Gametofit nesil ile sporofit nesil morfolojik ola-
rak birbirlerine benzerler.

c. Gametofit nesil zigotun mitoz bölünmelerle ço-
¤almas› sonucu oluflur.

d. Gametofit nesil diploid kromozom tak›m›na sa-
hiptir.

e. Sporofit nesil sporlar›n çimlenmesiyle oluflur.

5. Afla¤›dakilerden hangisi E¤reltilerin hayat devresin-
de geçen olaylardan biri de¤ildir?

a. Gametofit nesil algsi yap›dad›r.
b. Sporofit nesil oldukça geliflmifltir.
c. Sporofit nesil gametofit neslin üzerinde parazi-

tik olarak geliflir.
d. Gametofit nesil üzerinde arkegonyum ve ante-

ridyum geliflir.
e. Bu grubun üremesinde kemotaktik döllenme

görülür.

6. Çifte döllenme olay› hangi bitki grubunda görülür?
a. Algler
b. Karayosunlar›
c. E¤reltiler
d. Kapal› tohumlular
e. Aç›k tohumlular

7. “Apikal tomurcu¤un, yan tomurcuklar›n geliflmesini
bask›lamas›” afla¤›daki bitki büyüme maddelerinden
hangisinin varl›¤›nda gerçeklefltir?

a. Oksinler
b. Sitokininler
c. Absisik Asit
d. Gibberellinler
e. Etilen

8. Afla¤›dakilerden hangisi tohumlarda bulunan endos-
perm tabakas›n›n temel görevidir?

a. Embriyoyu d›fl etkilerden korumak
b. Embriyoyu çimlendi¤inde topra¤a ba¤lamak
c. Embriyonun gaz al›flveriflini sa¤lamak
d. Embriyoya besin sa¤lamak
e. Embiroya su sa¤lamak
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9. Afla¤›dakilerden hangisi tohum çimlenmesine kat›lan
k›s›mlardan biridir?

a. Embriyo
b. ‹ntegüment
c. Pistil
d. Anter
e. Zigot

10. Primer bitki büyümesinde sürgün sistemi hangi do-
kudan köken al›r?

a. Meristematik doku
b. Epidermis
c. ‹letim dokusu
d. Kambiyum
e. Parankima

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Efleyli Üreme” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Efleyli Üreme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Mayoz Bölünme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Yaflam Döngüleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Yaflam Döngüleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Tohumlu Bitkilerde Hayat
Devresi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Bitki Büyüme ve Geliflimi
Kontrol Eden Önemli Maddeler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Embriyo Geliflimi ve Tohum
Çimlenmesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Embriyo Geliflimi ve Tohum
Çimlenmesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Sürgün Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Afrika menekflesi ve pafla k›l›c› yapraklar›, cam güzeli
gövde parçalar›, zambak ise yumrular›yla efleysiz ola-
rak üreyebilir.

S›ra Sizde 2

Mitoz bölünme, somatik hücrelerde, mayoz bölünme
ise efley hücrelerini oluflturulmas› s›ras›nda meydana
gelir. Mitoz bölünmede yavru hücreler ana hücre ile efl
say›da kromozom tafl›rken mayoz bölünmede yavru
hücre oluflumu s›ras›nda kromozom say›s› yar›ya iner.
Mayozda homolog kromozomlar profaz I s›ras›nda efl-
leflirken mitozda eflleflmez.

S›ra Sizde 3

Angiosperm tohumunda çifte döllenme sonucunda em-
briyo ve endosperm oluflur. Bu yap›lar gametofit kö-
kenlidir. Onlar› saran testa ise integümentlerden türev-
lenir, bu nedenle sporofit kökenlidir. Meyve de döllen-
meden sonra ovaryum veya çiçek k›s›mlar›n›n geliflme-
siyle olufltu¤u için sporofit kökenlidir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



168 Genel  Biyo lo j i

S›ra Sizde 4

Bu¤day, domates, biber, petunya tek y›ll›k; patates, fle-
kerpancar› iki y›ll›k; çam, zambak, akçaa¤aç çok y›ll›k
bitki örnekleridir.

S›ra Sizde 5

Bitkilerde tohum dormansisinin sona erdirilmesi, baflka
bir deyiflle, çimlenmenin bafllamas› için baz› iç ve d›fl
etmenlerin birlikte ifl görmesi gerekir. Baz› bitkilerin to-
humlar› çimlenmek için çok k›sa sürelerle de olsa gün
›fl›¤›na ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle toprak kaz›ld›¤›nda
›fl›k gören bitkilerde çimlenme olay› bafllar.

S›ra Sizde 6

Parklarda, bahçelerdeki pek çok a¤aca yap›lan budama
iflleminin sonucunda apikal dominansi engellenir ve
dekoratif flekilli bireyler oluflur. Her y›l belli mevsimler-
de budanan çit bitkilerinde de yan tomurcuklar hareke-
te geçirilerek ve bahçe duvar› görünümü sa¤lanabilir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Hayvanlarda efleysiz üreme tiplerini karfl›laflt›rabilecek,
Hayvanlarda efley hücrelerinin oluflumunu aç›klayabilecek,
Yumurta tiplerini karfl›laflt›rabilecek,
‹ç ve d›fl döllenme olaylar›n› karfl›laflt›rabilecek,
Segmentasyon olay›n› ve segmentasyon tiplerini aç›klayabilecek,
Embriyonik tabakalar› ve bu tabakalardan meydana gelen yap›lar› ifade
edebilecek,
Baflkalafl›m olay›n› aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi 
Tüm canl›lar do¤ar, geliflir ve ölürler. Canl›lar›n dünya üzerindeki varl›klar› yaflam
süreleri ile s›n›rl›d›r. Ancak canl›lar bireysel olarak yok olsalar bile tamamen yer-
yüzünden silinmezler. Çünkü sahip olduklar› kal›tsal materyal miras› yeni nesille-
re aktar›lm›flt›r. Bu aktar›m›n gerçekleflmesi ise üreme ile sa¤lanmaktad›r. 

Hayvan gruplar›nda yeni bireylerin oluflturulmas› efleysiz ve efleyli olmak üze-
re iki flekilde gerçekleflmektedir.

HAYVANLARDA EfiEYS‹Z ÜREME
Efleysiz üreme yeni bireylerin iki ayr› efleyli bireye ihtiyaç olmadan tek bir birey-
den meydana gelmesi ile olur. Bireyler genelde mitoz bölünme sonucunda olufl-
maktad›r. Efleysiz üreme farkl› flekillerde gerçekleflebilmektedir. 

Deniz fiakay›¤› gibi baz› Cnidaria grubu türlerde bireyler eflit iki ya da daha faz-
la say›ya bölünerek yeni bireyler oluflturur. Bu flekilde efleysiz üremeye fission ad›
verilir. Yine Cnidaria’ da ve baz› ilkel Kordal› hayvan gruplar›nda tomurcuklan-
ma ile efleysiz üreme gerçekleflmektedir (fiekil 8.1.). Bu üreme tipinde ergin birey
vücudunun herhangi bir bölgesinden mitoz yoluyla bireyler meydana getirmekte-
dir. Oluflan yeni birey ergin hayvandan daha küçüktür. Tomurcuklanarak üreyen
baz› gruplarda meydana gelen bireyler ergin bireyden ayr›lmaz ve böylece büyük
koloniler meydana gelir. Binlerce bireyin oluflturdu¤u tafl mercanlar buna güzel bir
örnektir. Baz› türlerde ise, Hidra’ da oldu¤u gibi, yeni birey tomurcuklanma so-
nunda ayr›larak serbest hale geçer. 

Hayvanlarda Üreme ve
Geliflme

fiekil 8.1

Tomurcuk

Planarya’da
Tomurcuklanma ile
Üreme



Efleysiz üremenin bir baflka tipinde ise, bireyin parçalara ayr›lan her bir bölü-
münden yeni birey meydana gelir. Parçalanma denilen bu tip efleysiz üremede
parçalanan k›s›mlar rejenerasyon geçirirler. 

Bu flekilde gerçekleflen bir olay› efleysiz üreme olarak de¤erlendirmek için ko-
pan her parçadan yeni bir bireyin meydana gelmesi gerekmektedir. Kopan parça-
lardan yeni bireylerin oluflmas›, tüm rejenerasyon gösteren hayvan gruplar›nda
karfl›m›za ç›kmaz. Konu ile ilgili bir örnek Yass› Solucanlar’ dan olan Planaria’ dan
verilebilir. E¤er bir Planaria 4 parçaya bölünecek olursa her parçadan yeni bir Pla-
naria olufltu¤u görülebilir (fiekil 8.2.)

Do¤ada efleysiz olarak üremenin canl›lar için sa¤la-
d›¤› çeflitli avantajlar flu biçimde s›ralanabilir: 

1.Yeni bireylerin oluflturulabilmesi için efleyli üreyen
gruplarda oldu¤u gibi karfl›t efleyin bulunmas› zorun-
lulu¤u yoktur. Bireyler tek bafllar›na yeni yavrular olufl-
turabilirler. 

2.K›sa süre içinde çok say›da birey oluflturarak di¤er
rakiplerine karfl› ortamda hakim duruma gelebilirler. 

3.Ortam koflullar›na karfl› yüksek uyum gösteren bi-
reyler, efleysiz üreme yoluyla kendi kal›tsal materyalle-
rini aktararak kendileri gibi baflar›l› bireylerin oluflma-
s›n› sa¤larlar. 

HAYVANLARDA EfiEYL‹ ÜREME 
Efleyli üreme diflide yumurta (ovum) erkekte ise, sperm olarak adland›r›lan fark-
l› efley hücrelerinin (gamet) birleflmesi olay›d›r. Bu olay döllenme olarak adlan-
d›r›lmaktad›r. Efley hücrelerinde kal›t›m materyali (kromozom) say›s› özel bir bö-
lünme tipi olan mayoz bölünme ile yar›ya iner. Normal vücut hücresinde diplo-
id (2n) olan kal›t›m materyali mayoz bölünme ile haploid (n) haline gelir. Böyle-
ce, mayoz bölünme sayesinde, yumurta ve spermin birleflmesi ile oluflan zigot 2n
kromozom say›s›na sahip olur.

Efley Hücrelerinin Oluflumu
Efley hücrelerinin oluflumu efley organlar›nda (gonad) meydana gelir. Basit yap›l›
hayvanlarda gonadlar çok say›da olurken, geliflmifl olanlarda genellikle bir çifttir.
Erkek efley hücresi sperm testislerde (erkek gonad), difli efley hücresi yumurta ise
ovaryum (yumurtal›k, difli gonad)’ larda oluflmaktad›r. Sperm hücresinin oluflu-
muna spermatogenez, yumurta hücresinin oluflumuna ise oogenez ad› verilmek-
tedir. 

Spermatogenez
Bireyler erginli¤e ulaflmadan önce testislerin içi 2n kromozoma sahip spermato-
gonyum ad› verilen özelleflmemifl hücreler ile kaplanm›flt›r. Erginli¤e ulaflt›ktan
sonra bu hücreler mayoz bölünme geçirerek sperm hücresini meydana getirirler.
Bu süreç içinde ilk önce spermatogonyum hücreleri hacim olarak büyüyerek pri-
mer spermatosit ad›n› al›r. Daha sonra primer spermatositler mayoz bölünme ge-
çirirler. I. Mayoz bölünme sonunda iki tane n kromozomlu hücre oluflur. Bu hüc-
reler sekonder spermatosit olarak adland›r›lmaktad›r. Bu hücrelerin II. Mayoz
geçirmesi ile birlikte 4 tane eflit büyüklükte spermatid meydana gelir. Bu hücre-
lerin de¤iflikli¤e u¤ramas› ile sperm hücreleri oluflur (fiekil 8.3.). 
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Rejenerasyon: Yitirilen
vücut k›s›mlar›n›n yerine
yenilerinin oluflturulmas›d›r.
Örne¤in deniz y›ld›z›n›n
kopan kollar›n› yenilemesi
bir regenerasyon olay›d›r.

fiekil 8.2

Parçalara Bölünen
Bir Planaria
Bireyinden Yeni
Planaria
Bireylerinin
Oluflumu



Sperm hücresi bafl boyun ve kuyruk olmak üzere 3 k›s›mdan oluflmufltur. Bafl
bölgesi yumurta zar›n› delmede görev alan enzimlerin üretildi¤i akrozom ile hüc-
re çekirde¤ini içermektedir. Spermin boyun bölgesinde çok say›da mitokondri bu-
lunmaktad›r. Bu organelden sa¤lanan enerji ile kuyruk hareket ettirilerek sperm
hücresinin ileri gitmesi sa¤lan›r (fiekil 8.4). 

Oogenez
Yumurtal›k (ovaryum) içinde olgunlaflmam›fl 2n kromozomlu oogonyum bulun-
maktad›r. Bu hücreler sürekli olarak mitoz bölünme geçirerek ço¤al›rlar. Olgunlafl-
m›fl ve mayoz bölünmeye haz›r hale gelmifl oogoniumlara primer oosit ad› verilir.
I. Mayoz bölünme sonunda n kromozomlu 2 yeni hücre meydana gelir. Bu hücre-
lerden büyük yap›l› ve bol sitoplazmal› hücreye sekonder oosit, sadece çekirdek
içeren küçük yap›l› hücreye ise primer kutup hücresi ad› verilir. II. Mayoz evre-
sinden sonra, sekonder oosit yine farkl› büyüklükte olan iki yeni hücreye bölünür.
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Bunlardan bol yumurta içereni ootid ad›n› al›r. Bu hücre daha sonra baz› farkl›l›k-
lar geçirerek yumurtay› (ovum) meydana getirir. Sekonder oositten oluflan di¤er
hücre az sitoplazmal› sekonder kutup hücresidir. Primer kutup hücresi de II. ma-
yoz sonunda az sitoplazmal› 2 tane sekonder kutup hücresine bölünür (fiekil 8.5.).

Sperm, yumurta ile birleflerek zigotu meydana getirece¤ine göre, kutup hücrelerinin olufl-
ma nedeni nedir?

Yumurta hareketsizdir ve sperm hücesine göre daha iridir. ‹çerdi¤i besin de-
posu (Yumurta sar›s›=vitellus) embriyonun geliflimi için gerekli olan ya¤, pote-
in, karbonhidrat ve tuz içerir. Ço¤u hayvan türünde yumurta içerdi¤i mRNA, pro-
tein ve vitellus gibi maddelerin hücre içindeki da¤›l›m›na ba¤l› olarak bir kutuplafl-
maya sahiptir. Genelde vitellusun yo¤un olarak da¤›l›m gösterdi¤i bölge vejetal
kutup olarak adland›r›lmaktad›r. Bunun karfl›s›nda yer alan kutup ise animal ku-
tup ad›n› al›r. Bu bölge oogenez s›ras›nda kutup hücrelerinin olufltu¤u k›s›md›r. 

Yumurta hücresi içerdi¤i besin maddesinin yo¤unlu¤una ve da¤›l›fl›na göre bel-
li gruplar alt›nda toplanmaktad›r. 

1. ‹zolesital Yumurta: Bu yumurta tipinde besin maddesi son derece azd›r ve
tüm hücre içine eflit olarak da¤›lm›flt›r. Besin maddesi az oldu¤u için yavru
geliflimini yumurta d›fl›nda tamamlar. Bu tip yumurtalar deniz kestanesi ve
yumurtlayan memeliler d›fl›ndaki tüm memeli türlerinde görülmektedir. 

2. Telolesital Yumurta: Besin maddesi oldukça fazlad›r ve yumurtan›n veje-
tal kutbunda toplanm›flt›r. Bu tip yumurtalara kurba¤alarda rastlanmaktad›r.

3. Polilesital Yumurta: Besin maddesi en fazla olan yumurta tipidir. Vitellus
yumurtan›n önemli bir k›sm›n› kaplar. Örne¤in kufl türlerinde yumurtan›n %
95’ ini besin maddesi oluflturmaktad›r. Sitoplazma çok azd›r ve çekirdek ile
birlikte yumurtan›n di¤er kutbuna s›k›flm›flt›r. Bu tip yumurtalar bal›k, sü-
rüngen ve kufl türlerinde görülmektedir. 
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4. Sentrolesital Yumurta: Bu yumurta tipinde besin maddesi yumurta hücre-
sinin merkezinde toplanm›flt›r. Sitoplazma ince bir zar halinde vitellusun et-
raf›n› çevreler. Çekirdek ise besin maddesinin ortas›nda yer al›r. Eklemba-
cakl›lar›n özellikle böcek türlerinin tamam›n›n yumurtas› bu tiptedir.

Efleyli Üreme Tipleri
Yüksek organizasyonlu canl› gruplar›nda büyük ve hareketsiz yumurta ile küçük
ve hareketli olan spermin birleflmesi ile oogami denilen efleyli üreme gerçeklefl-
mektedir. Efleyli üreme her ne kadar iki efley hücresinin birleflmesi ile olsa da efley-
li üreme bafll›¤› alt›nda partenogenez ve hermafroditlik gibi farkl› üreme tipleri ile
de karfl›lafl›lmaktad›r.

Partenogenez
Yumurtan›n erkek efley hücresine gerek olmadan kendi bafl›na yeni bir birey mey-
dana getirmesine partenogenez denilmektedir. Efleysiz ürüme gibi görülse de bu
üreme flekli efleyli üremenin de¤iflikli¤e u¤ramas›yla oluflmufltur. Partenogenez su
piresi, ar› ve kar›nca gibi omurgas›z hayvanlarda görüldü¤ü gibi, baz› bal›k ve ker-
tenkele türleri ile tavuk gibi omurgal› hayvanlarda da oluflabilmektedir. 

Örne¤in sosyal bir yap›ya sahip olan bal ar›lar›nda topluluk kraliçe, iflçi, ve er-
kek ar›lardan oluflur. Topluluktaki kraliçe ve iflçi ar›lar döllenmifl yumurtadan mey-
dana gelmifl olmalar›na ra¤men, erkek bireyler n kromozomlu döllenmemifl yu-
murtadan oluflmaktad›rlar. Bir bal›k türünde ise, populasyon sadece difli bireyler-
den oluflmaktad›r ve bireylerin tümü döllenme olmaks›z›n partenogenetik olarak
ço¤almaktad›r.

Partenogenez do¤ada karfl›m›za ç›kan bir üreme flekli olmas›na ra¤men, deney
ortam›nda da normalde efleyli olarak ço¤alan bireylerin partenogenezle ço¤almas›
sa¤lanmaktad›r. Örne¤in deneysel olarak, ergin bir deniz kestanesi partenogenez
ile oluflturulabilmektedir. 

Hermafroditlik
Erkek ve difli üreme hücrelerinin ayn› bireyde bulunmas› hermafroditlik olarak
tan›mlanmaktad›r. Hermofroditli¤in görüldü¤ü hayvan gruplar›nda bu durum fark-
l› flekillerde karfl›m›za ç›kabilmektedir. Örne¤in tenya gibi baz› hayvan gruplar›n-
da erkek ve difli efley hücrelerinin ayn› anda geliflmesiyle, birey kendi kendini döl-
leyebilmektedir. Gerçek hermafroditlik olarak adland›r›lan bu durum belli bir
bölgede sabit olarak yaflayan ya da parazit olan türler için efl bulma s›k›nt›s›n› or-
tadan kald›rmas› aç›s›ndan son derece yarar sa¤lar. 

Baz› gruplarda ise efley hücreleri ayn› anda oluflmas›na ra¤men bu bireyler
kendi kendini döllemezler. Buna örnek olarak toprak solucanlar› verilebilir. Bu
özellik sayesinde bireyin yumurtas› karfl›dan gelen sperm ile döllenirken, bir taraf-
tan da karfl›ya sperm aktar›larak di¤er bireyin yumurtas› döllenmifl olur. Bu sistem
ile, döllenen yumurta say›s› iki kat›na ç›kart›lm›fl olacakt›r. 

Baz› bal›k türlerinde oldu¤u gibi bireyin sahip oldu¤u cinsiyet yaflam boyunca
de¤ifliklik gösterebilir. Genç iken difli olan bir birey yafl›n ilerlemesi ile erkek cin-
siyetine dönüflebilir. Cinsiyetin de¤iflimi yafl, büyüklük ya da ortamda karfl› efleyin
olmamas› gibi bir çok faktörden etkilenebilmektedir.
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Efleysel Dimorfizm
Oogami olarak adland›r›lan efleyli üreme tipinde yumurta ve sperm hücreleri ile
bu hücrelerin yap›ld›¤› doku ve organlar farkl› özelliklere sahiptir. Cinsiyet aras›
farkl›l›k sadece vücut içindeki üreme organlar›nda de¤ildir. Baz› hayvan gruplar›n-
da d›flar›dan bak›ld›¤›nda da erkek ve difli aras›ndaki görünüm fark› belirlenebil-
mektedir. Bu olay efleysel dimorfizm olarak adland›r›lmaktad›r. Erkek ve difli
aras›ndaki büyüklük, renk, morfolojik yap›lardaki farkl›l›k gibi birçok özellik efley-
sel dimorfizmi oluflturmaktad›r. 

Hayvanlarda görülen baflka dimorfizm flekilleri biliyormusunuz? Araflt›r›n›z.

Döllenme
Yumurta ve sperm hücrelerinin birleflmesi olan döllenme olay›n›n gerçekleflebil-
mesi için baz› mekanizmalar geliflmifltir. Bunlardan ilki yumurta taraf›ndan salg›la-
nan fertilizin ad› verilen maddedir. Her türün kendine özgü kimyasal yap›s› olan
fertilizin maddesi vard›r. Bu madde spermi h›zland›rarak yumurtaya do¤ru hareket
etmesini sa¤lar. ‹kinci olarak sperm yumurtaya de¤dikten sonra antifertilizin deni-
len maddeyi salg›layarak fertilizinin etkisiz hale gelmesine neden olur. Üçüncü
olarak ise, sperm taraf›ndan salg›lanan enzimler yumurta kabu¤unu deler ve sper-
min bafl ve boyun bölgesi yumurtan›n içine girer. Bu aflamadan sonra yumurta et-
raf›nda döllenme zar› oluflmaya bafllar. Bu zar baflka spermlerin hücre içine girifli-
ni engelleyecek yap›dad›r. 

Efleyli üremede yumurta ve spermin birleflmesi ve döllenme olay›n›n gerçeklefl-
mesi, ergin bireyin içinde ya da d›fl ortamda olabilir. Buna göre döllenme iç döl-
lenme ve d›fl döllenme olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

D›fl Döllenme
D›fl döllenmede yumurta d›fl ortama b›rak›lmaktad›r. Spermler ise ya yumurtan›n
üstüne ya da çevresine b›rak›larak efley hücrelerinin birleflmesi sa¤lanmaktad›r.
Efley hücrelerinin d›fl ortamda kurumas›n›n ya da s›cakl›ktan etkilenmesinin önlen-
mesi için nemli ortamlara b›rak›lmas› bir zorunluluktur. 

D›fl döllenmede bireylerin birbirine fiziksel temas› söz konusu de¤ildir. Bu ne-
denle yumurta ve spermlerin b›rak›laca¤› zaman›n her iki efley taraf›ndan da iyi be-
lirlenmesi gerekmektedir. Üreme olgunlu¤una ulaflan bireylerin efley hücrelerini
b›rakma zamanlar›, s›cakl›k, ›fl›k gibi çevresel koflullar›n etkisiyle olabilece¤i gibi,
bal›k ve iki yaflaml›larda görülen kur yapma davran›fllar›yla da gerçekleflebilir. Ay-
r›ca efley hücreleri b›rakan birey taraf›ndan sal›nan kimyasal uyart›lar da di¤er bi-
reyin efley hücrelerini b›rakmas›na neden olabilir. Döllenme ve yavrular›n geliflimi
korunmas›z d›fl ortamda oldu¤u için zigot say›s› iç döllenmeye göre daha fazlad›r.
Ancak bunlar›n önemli bir k›sm› geliflimlerini tamamlayamadan çevresel koflullar›n
etkisi ile ölürler. 

Suda yaflayan ço¤u hayvan grubunda d›fl döllenme görülmektedir. Bu gruplar
aras›nda, süngerler, hafllaml›lar (Cnidaria), deniz solucanlar›, baz› bal›klar ve iki
yaflaml›lar yer almaktad›r. ‹ki yaflaml›lara ait baz› türler karada yaflamalar›na ra¤-
men üremek için suya giderler. Difli taraf›ndan b›rak›lan yumurta üzerine erkek bi-
reylerin spermlerini boflaltmas› ile d›fl döllenme gerçekleflmifl olur. D›fl döllenme-
nin görüldü¤ü gruplarda efley hücreleri serbest olarak ortama b›rak›ld›¤› gibi, ko-
runakl› hatta özel olarak yap›lan yuvalara da b›rak›labilmektedir. Baz› bal›k türle-
rinde bu flekilde yuva yap›m›na rastlanmaktad›r. 
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‹ç Döllenme
Yumurta ile spermin difli birey içinde birleflmesi ile oluflan döllenme fleklidir. Sper-
min difli bireye iletilebilmesi için baz› hayvan gruplar›nda yard›mc› yap›lara rast-
lanmaktad›r. K›k›rdakl› bal›klarda görülen klasper ve kemikli bal›klarda görülen
gonopodium bu yap›lara örnek olarak verilebilir. 

Daha önce de belirtildi¤i gibi iç döllenmede oluflturulan zigot say›s› d›fl döllen-
meye göre daha azd›r. Ancak ergin hale geçen birey oran› daha yüksektir. Bu ora-
n›n yüksek olmas› hayvan gruplar›n›n embriyolar›n›n çok iyi korumas› ve ebeveyn
bak›m›n›n yüksek olmas› ile sa¤lanmaktad›r. Embriyolar ya dayan›kl› yumurta ka-
buklar› ile ya da anne bireyin üreme kanal› içinde geliflerek korunurlar (Örne¤in
embriyolar kufl ve sürüngenlerde yumurtada, memelilerde ise difli bireyin yumur-
ta kanal›nda geliflir). 

Karada yaflayan hayvan gruplar›n›n ço¤u ve suda yaflayan hayvan gruplar›n›n
baz›lar›nda iç döllenme görülmektedir. Özellikle yavafl hareket eden ya da parazit
olarak yaflayan hayvan gruplar›nda karfl› efley bulununcaya kadar erkek bireyler
spermlerini depolamak zorundad›r. Diflilerde de spermlerin döllenme oluncaya
kadar sakland›¤› keseler vard›r. Bu yap›lara sadece omurgas›z hayvan gruplar›nda
rastlanmaktad›r. 

SEGMENTASYON
Döllenmenin ard›ndan yumurta hücresi mitoz bölünme geçirmeye bafllar ve
blastomer ad› verilen hücreler meydana getirir. Bu bölünme serisine segmen-

tasyon denir.
Segmentasyon ile birlikte tek bir hücre olan zigot çok hücreli bir durum al›r.

Ancak herhangi bir büyüme gerçekleflmez. ‹ç k›s›mda blastula bofllu¤u hariç em-
briyonun genel fleklinde bir de¤ifliklik olmaz. 

Zigotun bölünmesi çekirdek bölünmesi ile bafllar bunu daha sonra sitoplazma
bölünmesi izler. Bu flekilde zigot blastomer ad› verilen iki kardefl hücreye ayr›l›r.
Yumurtalar›n kardefl blastomerlere bölünmesi genellikle düzenlidir. Bu iki kardefl
blastomer de bölünürek 4 ,8, 16, 32 gibi katlanarak yeni blastomerleri meydana
getirler. ‹lk iki bölünme dikey olup yumurtan›n animal-vejatatif kutup ekseninden
geçer. Üçüncü bölünme ise yatay olup blastomerlerin ekvatoral düzleminden ge-
çer. Devam eden segmentasyon, hücrelerden oluflmufl içi dolu dut fleklinde bir ya-
p› oluflturur. Bu yap›ya morula ad› verilir (fiekil 8.6). 

Blastomerlerin oluflmas› s›ras›nda vitellus tamamen pasif davran›r ve her bir
blastomere pasif olarak da¤›l›r. Bu nedenle yumurtan›n içerdi¤i vitellusun miktar
ve da¤›l›m› segmentasyonyonun farkl› tiplerde olmas›na neden olmaktad›r.
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Segmentasyon Tipleri
Segmentasyon, bölünmenin yumurtan›n tümünde meydana gelip gelmemesine
göre Holoblastik ve Meroblastik olmak üzere ikiye ayr›l›r.

1. Holoblastik segmentasyon: Yumurtan›n tamam› bölünmeye kat›l›r. Yu-
murtan›n tümü bölünerek tam blastomerleri verir. Bu tip segmentasyona
holoblastik segmentasyon denir. (fiekil 8.7A) Holoblastik segmentasyon-
da blastomerler ayn› büyüklükte olabildi¤i gibi farkl› büyüklüklerde de
olabilir. Buna göre holoblastik segmentasyonun iki tipi vard›r
a. Total-Equal segmentasyon (Tam, eflit bölünme): Blastomerleri eflit
holoblastik segmentasyondur ve izolesital yumurtalarda görülür. 
b.Total-Inequal segmentasyon (Tam, eflit olmayan bölünme): Blasto-
merli eflit olmayan holoblastik segmentasyondur. Bu tip segmentasyonda
blastomerler aras›nda büyüklük fark› vard›r. Büyük blastomerler makro-
mer küçükleri ise mikromer olarak adland›rl›r. Kurba¤a yumurtalar›ndaki
(mezolesital yada telolesital) bölünme bu flekildedir.

2. Meroblastik (k›smi) segmentasyon: Bölünmelere yumurta sitoplazma-
s›n›n tümü kat›lm›yorsa bu tip segmentasyona da meroblastik segmentas-
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yon denir (fiekil 8.7B). Fazla vitellüs içeren yumurtalar yo¤un vitellüsün
sitoplazma bölünmelerine efl zamanl› olarak kat›lmamas›ndan dolay› bu
tip segmentasyon geçirirler. 
Vitellüs depolanmas›n›n farkl›l›¤›ndan dolay› meroblastik segmentasyon-
da iki tiptir.
a. Diskoidal segmentasyon: Bu tip segmentasyon polilesital yumurta-
larda görülür. Vejetatif kutup segmentasyona hiç kat›lmaz. Bölünme yal-
n›z animal kutupta meydana gelir. 
b.Süperfisial segmentasyon: Bu tip segmentasyon sentrolesital yumur-
talarda (böcek yumurtalar›) görülür. Yumurtan›n merkezinde bir miktar
sitoplazma ile çevrilmifl nukleus bölünmeler geçirirken sitoplazma bu bö-
lünmelere kat›lmaz. Sonuçta bölünmemifl merkezi sitoplazma içinde bir
çok nukleus yer al›r.

Segmentasyonun Önemi
Döllenmifl yumurtan›n bölünmesi, hücrelerin farkl› sitoplazma bölgelerini almas›-
na neden olur. Böylece hücreler farkl› besin maddeleri, farkl› sitoplazma organel-
leri (mitokondri, ribozomlar v.b.) tafl›r. Bir canl›n›n tüm hücrelerinde kal›tsal ma-
teryal ayn›d›r. Ancak zigotun bölünürken meydana gelen hücrelerin farkl› sitoplaz-
ma bölgelerini almalar› ilerde farkl›laflmalara, hücreden hücreye farkl› gen tak›m-
lar›n› ifllev görmesine neden olacakt›r.

Hücrelerde farkl› genlerin ifllev görmesinin sonuçlar› ne olur? Araflt›r›n›z.

Blastulasyon
Blastulan›n oluflmas› blastulasyon olarak bilinir. Yumurta bölünmeye devam
ederken blastomerler emriyonun d›fl yüzeyinde gerçek bir epitel tabakas› olufltur-
mak üzere s›ralan›rlar. Aralar›nda bafllang›çta küçük bir aç›kl›k fleklinde görülen
boflluk blastula bofllu¤u (blastosöl, blastosit bofllu¤u) ad›n› al›r ve giderek bü-
yür. Bu evredeki embriyoya da blastula denir (fiekil 8.8).
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Gastrulasyon
Segmentasyon sonunda blastulan›n oluflumu ile embriyonun düzeni henüz ergi-
ninkine benzerlik göstermez. Sadece tek hücre olan zigottan çok hücreli olan em-
briyo meydana gelmifltir. Ergin düzene ilk yaklafl›m, geliflimin bir sonraki aflamas›
olan gastrulasyon ile bafllar (fiekil 8.9). Blastulan›n erken evrelerinde hareketsiz
olan blastomerler, belirli bir olgunlu¤a erifltikten sonra, senkronize olarak hareket
kazan›rlar. Bunun sonucu da blastula hareket etmeye bafllar. Gastulasyon ayr›nt›-
da hayvan gruplar›nda fark›l›k göstermesine ra¤men özünde hücrelerde meydana
de¤ifliklikleri, hücrelerin biçimlerinde meydana gelen de¤ifliklikleri ve hücrelerin
di¤er hücrelerle olan iliflkilerindeki de¤ifliklikleri kapsar. Gastrulasyon s›ras›ndaki
bu hareketlerle bir grup hücre blastosöl içinde animal kutuba do¤ru çökmeye bafl-
larlar. Çökmeden dolay› meydana gelen aç›kl›¤a blastopor yani ilkin a¤›z, gastru-
lasyonla oluflan yeni bofllu¤a da gastrosöl (arkenteron, gastrula bofllu¤u) yani
ilkin ba¤›rsak denir. Gastrulasyon sonunda tek hücre katman› blastodermden iki
embriyonik tabaka ortaya ç›kar. Bunlardan d›fl k›s›mda olan tabaka ilerde derimi-
zin üst tabakas› olan epidermisi ve türevlerini (k›l, tüy, bezler, vs.) sinir sistemini,
duyu epitelini ve sindirim sisteminin bir k›sm›n› yapacak olan ektodermi olufltu-
rur. ‹lkin ba¤›rsa¤›n orta k›sm›n› meydana getiren tabaka da ilerde sindirim siste-
mine ba¤l› olacak birçok organ (karaci¤er, pankreas vs.), akci¤er ve önceden be-
lirlenmifl notokordun yap›s›na kat›lacak endodermi meydana getirir. Hayvan
gruplar›ndan Süngerler ve Sölentereler (Deniz analar›, mercanlar) sadece ekto-
derm ve endoderm tabakalar›n› içerirler. Bunlar›n geliflmeleri gastrula evresinden
daha ileri gitmez. Daha geliflmifl hayvanlarda ise, bu iki tabakan›n aras›nda ya ser-
best hücrelerden oluflmufl dolgu tabakas› mezenflim, ya da epitel tabakas› halin-
de düzenlenmifl üçüncü emriyonik tabaka mezoderm meydana gelmifltir. 
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‹ç k›s›mdaki hücre y›¤›n›

Blastosit
Bofllu¤u

Blastula
Evresi

D›fl
yüzeydeki
hücreler

250 x (Vellutini, B.C)

fiekil 8.8

Blastula Evresi



Mezodermin ortaya ç›k›fl›yla oluflan üç embriyonik tabakadan geliflen yap›lar
flunlard›r.

A. Ektodermden Meydana Gelen Yap›lar: Derinin epidermisi, k›llar, t›r-
naklar, ter bezleri, beyin, omurilik, ganglionlar ve sinirler, duyu organlar›-
n›n almaçlar›, göz merce¤i, difl minesi, visceral iskelet, pigment hücreleri ve
kafa k›k›rdaklar›.
B. Endodermden Meydana Gelen Yap›lar: Ba¤›rsa¤›n iç astar›, akci¤er-
lerin, bronfllar›n ve trakenin iç astar›, pankreas›n, safra kesesinin, tiroidin,
paratiroidin ve timüs bezinin astarlar›, idrar torbas› ve üreterlerin astarlar› ve
efley hücreleri.
C. Mezodermden Meydana Gelen yap›lar: Düz kas, çizgili kas ve kalp
kas›, derinin dermisi, ba¤ doku, kemik ve k›k›rdak doku, kan, kan damar-
lar› ve mezenterler, böbrekler, testis ve yumurtal›klar.

NÖRÜLASYON VE ORGAN TASLAKLARININ
OLUfiUMU (ORGANOGENEZ)
Gastrula evresinde birbiri ard›na organ taslaklar› oluflmaya bafllar. Omurgal›larda
ortaya ç›kan ilk organ taslaklar› orta ba¤›rsak ve deridir. Daha sonra omurga ve
nöral boru oluflur.

Embriyo büyürken organ taslaklar› da büyür ve farkl›lafl›rlar. Organ taslaklar›
hücrelerin ço¤almas›yla, hücrelerin hacimlerinin artmas›yla veya hücreler aras›
maddelerin ço¤almas›yla büyürler

Gastrulasyonun sonunda, ektodermin büyük bir k›sm› embriyonun d›fl yüze-
yinde yer al›r ve yine büyük bir k›sm› nöral (=sinir) tüpü flekillendirmek için ye-
niden düzenlenir. Bu olay da nörülasyon olarak isimlendirilir.

Omurgal›larda sinir sistemi ektodermden meydana gelir. ‹lk olarak ilkin izin
önünde hücrelerin kal›nlaflmas›yla nöral plaka oluflur. Bir süre sonra bu plakan›n
yanlar› yukar› do¤ru k›vr›larak nöral k›vr›mlar›, orta k›sm› ise çökmeye bafllayarak
nöral olu¤u meydana getirir. Daha sonra yandaki k›vr›mlar› önce ön k›s›mda bafl-
lamak üzere, arkaya do¤ru birleflerek ortas› bofl nöral tüpü oluflturur. Tüpün arka
bofllu¤u nöral kanal›, ön bofllu¤u ise beynin ilk tomurcuklar›n› meydana getirir. ‹lk
olarak beyin geliflir, daha sonra da omurilik flekillenir. ‹lerleyen aflamalarda da di-
¤er organlar geliflir.
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fiekil 8.9

Gastrula
Evresi

250 x (Vellutini, B.C)

Gastrula Evresi



BAfiKALAfiIM (METAMORFOZ)
Hayvanlar›n bir bölümünde yumurtadan ç›kan yada do¤an yavru erginlerin küçük
bir kopyas›d›r. Çak az bir bölümü ergin bireyden çok az farkla, baz› yap›lar›n d›-
fl›nda (özellikle efleysel yap›lar›n) ergin bireye benzerler. Ancak bir bölümünde ise
yumurtadan ç›kan yavru ergin bireye hiç benzemez. Ergine benzemesi için baflka-
lafl›m (metamorfoz) geçirmesi gerekmektedir.

Bir çok canl›n›n geliflimi s›ras›nda görülen bu evre genellikle larva (baz› böcek
gruplar›nda nimf) olarak isimlendirilir. Larval dönem özellikle mercanlar ve mid-
yeler gibi sabit yaflayan canl›lar›n yay›lmas› için çok önemlidir. 

Ço¤unlukla larvalar›n yaflad›klar› ortam ve beslenmeleri ergin bireyden farkl›-
d›r. Örne¤in kelebeklerin larvalar› yapraklarla beslenirken erginleri bitkilerin öz
sular›yla beslenir (fiekil 8.10). Sivrisineklerin larvalar› suda yaflarken erginleri ise
karada yaflar. 

Baz› hayvan gruplar›n›n larvalar› birbirine benzemektedir. Daha sonraki geli-
flimleri ile tamamen farkl›lafl›rlar. Örne¤in Halkal› solucanlar›n (Annelida) ile yu-
muflakçalar›n (Mollusca) erginleri birbirinden tamamen farkl› olmas›na ra¤men,
her iki filumun geliflmelerinde baflkalafl›m geçiren gruplar›nda trocophora larva-
s› görülür (fiekil 8.11).
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Larva ile ergin bireyin farkl›
ortamlarda bulunmas› ve
farkl› besinlerle beslenmesi
sonucu larva ile ergin birey
aras›nda ortaya ç›kacak
rekabet önlenmifl olur.

fiekil 8.10

Kelebek Larvas›
(Danaus
plexippus) (Britan-
nica Student Ency-
clopaedia)



Baflkalafl›m olay› esas olarak al›nd›¤›nda yumurtadan ç›k›p ergin oluncaya ka-
dar görülen de¤iflikliklere göre dört temel geliflim fleklinde incelenebilir.

Ametabol Geliflim
Ametabol geliflim kelime anlam› olarak “de¤iflim olmadan” geliflim anlam›na gel-
mektedir. Hayat dönemi, yumurta evresi ve genç evreden oluflmaktad›r. Geliflim s›-
ras›nda genç evreden ergin bireye dönüflüm, efleysel geliflim ve vücut büyüklü¤ü-
nün art›fl› fleklinde olmaktad›r. Örne¤in kanats›z böceklerden kitap kurtlar›nda
(Tysanura) ergin ve genç bireyler morfolojik olarak birbirlerine çok benzerler
(fiekil 8.12). Genç birey bir kaç deri de¤ifltirme ile ergine benzer.
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fiekil 8.11

Mide
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Duyusal plaka

Blastosöl

Protroch

Proktodeum
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Statosit

Protonefridyum

Mezodermal bant

A¤›z

Stomodeum

Ektodermal
Mezoderm

Trocophora Larvas›
(Demirsoy’a göre
Kühn ve
Barnes’den)

fiekil 8.12

Yumurta Genç birey Ergin

Tysanura sp.’da
Ametabol Geliflim.



Hemimetabol Geliflim
Hemimetabol veya tamamlanmam›fl geliflim larvadan ergin döneme kadar olan
zamanda meydana gelen de¤iflimleri kapsamaktad›r. Hemimetabol geliflim göste-
ren canl›lar›n yaflam döngüsü tipik olarak yumurta evresi, larva evresi ve son ola-
rak ergin dönemi kapsamaktad›r. 

Hemimetabol geliflim gösteren canl›larda yumurtadan ç›kan yavru k›smen ergin
bireye benzer. Deri de¤ifltirerek yavafl yavafl ergin bireye benzemeye bafllar (fiekil
8.13). Genellikle bu tip geliflim gösteren larvalar nimf olarak isimlendirilir.

Holometabol Geliflim
Holometabol ya da tam baflkalafl›m geliflim gösteren canl›larda yaflam döngüsü
tipik olarak yumurta evresi, larva evresi , pupa evresi ve son olarak ergin dönem-
den oluflur. Pupa genellikle inaktif ve beslenmeden geçen bir dönemdir. Bu dö-
nem birkaç günden birkaç aya kadar sürebilir.

Holometabol geliflim gösteren böceklerde larva ile ergin birey aras›nda benzer-
likler son derece azd›r. Birçok türde larva ile erginin yaflam ortamlar›, habitat se-
çimleri ve beslenmeleri farkl›d›r. Larva erginleflmeden bir önceki aflama olan pupa
oluflturmak için uygun bir ortam bulur ve gruplara göre krisalit, kokon ya da pu-
parium ad› verilen kal›n bir d›fl iskelet oluflturur. Geliflim bu iskelet içerisinde ta-
mamlan›r ve ergin bu yap›y› yararak d›flar› ç›kar (fiekil 8.14, 8.15).

Holometabol geliflim sinekler (Diptera), K›nkanatl›lar (Coleoptera), Kelebekler
(Lepidoptera) gibi bir çok geliflmifl böcek grubunda görülmektedir.
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Baz› canl› gruplar›nda (özel-
likle böceklerde) vücudun
büyümesi deri de¤ifltirmeler-
le olur. Her deri de¤ifltirme-
de vücut biraz daha büyür.
Her bir deri de¤ifltirme ara-
s›nda geçen süreye de instar
denir.

Ergin

5. ‹nstar

4. ‹nstar

3. ‹nstar

2. ‹nstar

1. ‹nstar

Yumurta

fiekil 8.13

Kokulu Böceklerde
(Pentatomidae)
hemimetabol
geliflim



Baflkalafl›m olay›n›n düzenlenmesinde hangi sistemler nas›l görev yaparlar?
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fiekil 8.14
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2. ‹nstar

1. ‹nstarYumurtaErgin
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Hem suda hem karada yaflayan canl›larda (Amphibia) baflkalafl›m olay› s›ra-
s›nda bir çok yap›m ve y›k›m olay› meydana gelir. Baflkalafl›m sonucunda sadece
suda yaflayan, solungaçlar›yla solunum yapan ve kuyruklu bir larvadan ayakl› ve
akci¤er solunumu yapan bir ergin meydana gelir. Örne¤in kurba¤a larvas› (iribafl,
tetar) küçük bir bal›¤a benzer. Bir süre sonra ayaklar oluflmaya bafllar ve kuyruk
kaybolarak ergin birey meydana gelir. Bu geliflim s›ras›nda larvadaki kuyruk, so-
lungaçlar, a¤›z parçalar› gibi bir çok organ körelir ve bunlar›n yerine kara hayat›-
na uygun yenileri oluflur (fiekil 16).
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a
b

c

de

fiekil 8.16

Kurba¤alarda
Metamorfoz 
a) Ayaks›z ‹ribafl
b) Bir Çift Ayakl›
‹ribafl, 
c) Dört Ayakl› ve
Kuyruklu 
d) Genç Kurba¤a 
e) Kuyruksuz
Ergin Kurba¤a.
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Tüm canl›lar do¤ar, geliflir ve ölürler. Canl›lar›n dünya
üzerindeki varl›klar› yaflam süreleri ile s›n›rl›d›r. Canl›-
lar bireysel olarak yok olsalar bile tamamen yeryüzün-
den silinmezler. Çünkü sahip olduklar› kal›tsal materyal
miras› yeni nesillere aktar›lm›flt›r. Bu aktar›m›n gerçek-
leflmesi ise üreme ile sa¤lanmaktad›r. 
Hayvan gruplar›nda yeni bireylerin oluflturulmas› efley-
siz ve efleyli olmak üzere iki flekilde gerçekleflmektedir
Efleysiz üreme yeni bireylerin iki ayr› efleyli bireye ihti-
yaç olmadan tek bir bireyden meydana gelmesi ile olur.
Bu olay›n temeli mitoz bölünmedir. Efleyli üreme ise, di-
flide yumurta (ovum) erkekte ise sperm olarak adland›r›-
lan farkl› efley hücrelerinin (gamet) birleflmesi olay›d›r.
Bu olay döllenme olarak adland›r›lmaktad›r. 
Döllenmenin ard›ndan yumurta hücresi mitoz bölünme
geçirmeye bafllar ve blastomer ad› verilen hücreler mey-
dana getirir. Bu bölünme serisine segmentasyon denir.
Segmentasyon sonunda blastulan›n oluflumu ile embri-
yonun düzeni henüz ergininkine benzerlik göstermez.
Sadece tek hücre olan zigottan çok hücreli olan embriyo
meydana gelmifltir. Ergin düzene ilk yaklafl›m, geliflimin
bir sonraki aflamas› olan gastrulasyon ile bafllar. Gastru-
lasyon sonunda tek hücre katman› blastodermden 3 em-
briyonik tabaka olan ectoderm, endoderm ve mezoderm
oluflur. Daha sonrada bu tabakaladan doku ve organlar
köken al›r.
Baz› hayvan gruplar›n›n gelifliminde baflkalafl›m (meta-
morfoz) ad› verilen bir evre vard›r. Yumurtadan ç›kan bi-
rey bu olaydan sonra ergin bireye benzer duruma gelir.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi efleysiz üreme de¤ildir?

a. Deniz flaka¤›n›n iki eflit parçaya bölünmesi
b. Hidra’ n›n vücudunun bir bölgesinden yeni bir

birey meydana getirmesi
c. Parçalara ayr›lm›fl Planaria’ n›n her bir parças›n-

dan yeni birey oluflmas›
d. Tafl mercanlar›n tomurcuklanarak koloniler olufl-

turmas›
e. Kedilerin yavru oluflturmas›

2. Sperm hücresinin oluflum s›ras› afla¤›dakilerden han-
gisinde do¤ru olarak verilmifltir?

a. Spermatogonium- primer spermatosit - sekon-
der spermatosit - spermatid - sperm

b. Primer spermatosit - sekonder spermatosit - sper-
matogonium - spermatid - sperm

c. Spermatid - primer spermatosit - sekonder sper-
matosit - spermatogonium - sperm

d. Spermatogonium- spermatid - primer spermato-
sit - sekonder spermatosit- sperm

e. Spermatogonium- primer spermatosit - sperma-
tid -sekonder spermatosit- sperm

3. Besin maddesi en fazla olan yumurta tipi afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Telolesital
b. Polilesital
c. Lesital
d. Sentrolesital
e. ‹zolesital

4. Afla¤›dakilerden hangisi hermafroditli¤i tan›mla-
maktad›r?

a. Döllenme olmadan yeni bireylerin meydana gel-
mesidir.

b. Ayn› tür içindeki erkek ve difli bireylerin d›fl gö-
rünüfllerinin birbirinden farkl› olmas›d›r.

c. Yumurta ve spermin vücudun d›fl›nda birleflme-
si olay›d›r.

d. Bir bireyin hem difli hem erkek üreme hücrele-
rine sahip olmas›d›r.

e. Tür içinde sadece tek bir efleyin olmas›d›r.

5. Afla¤›dakilerden hangisi spermi h›zland›rarak yu-
murtaya do¤ru hareket etmesini sa¤lar?

a. Klasper
b. Döllenme zar›
c. Fertilizin
d. Fission
e. Oogunium

6. Segmentasyonda, dut fleklinde hücrelerden oluflmufl
yap›ya ne ad verilir?

a. Gastrula
b. Morula
c. Blastula
d. Blastomer
e. Zigot

7. Afla¤›dakilerden hangisi vejetatif kutbun segmentas-
yona kat›lmad›¤› ve bölünmenin yaln›z animal kutupta
meydana geldi¤i segmentasyon tipidir ?

a. Total-Equal segmentasyon 
b. Total-Inequal segmentasyon 
c. Holoblastik segmentasyon 
d. Süperfisial segmentasyon 
e. Diskoidal segmentasyon

8. Gastrulasyon s›ras›nda hücrelerin blastula bofllu¤una
çökmesiyle meydana gelen aç›kl›¤a ne ad verilir?

a. ‹lkin a¤›z
b. Arkenteron
c. Gastrula bofllu¤u
d. ‹lkin ba¤›rsak
e. Endoderm

9. Afla¤›daki yap›lardan hangisi ektodermden geliflmifltir ?
a. ‹drar torbas› 
b. Difl minesi
c. Böbrekler
d. Düz kas
e. Kan damarlar›

10.Omurgal›larda sinir sistemi hangi embriyonik ta-
bakadan geliflir?

a. Ektoderm
b. Endoderm
c. Mezoderm
d. Mezenflim
e. Morula

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Efleysiz Üreme” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Spermatogenez” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Oogenez” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hermafroditlik” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Döllenme” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Segmentasyon” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Segmentasyon” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gastrulasyon” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz 

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gastrulasyon” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nörülasyon” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz

S›ra Sizde 1

Kromozom say›s›n›n indirgenebilmesi için mayoz bö-
lünmenin gerçekleflmesi gerekmektedir. Bu bölünme
sonunda ise n kromozoma sahip 4 yeni hücre oluflur.
Bunlardan sadece biri döllenece¤i için bol sitoplazma
içeren ve büyük olan yumurtay› oluflturur. Di¤erlerinin
ise bir ifllevi yoktur.

S›ra Sizde 2

Hayvan gruplar›nda efleysel dimorfizm d›fl›nda, dil
bal›klar›nda oldu¤u gibi yafla ba¤l› ya da baz› kelebek
türlerinde oldu¤u gibi mevsime ba¤l› dimorfizm de
görülebilmektedir.

S›ra Sizde 3

Farkl› genlerin ifllev görmek için uyar›lmas› hücrelerin
birbirinden farkl› olmas›na neden olur. Böylece özellefl-
mifl ve belirli proteinleri sentezleyen birbirinden farkl›
hücreler ortaya ç›km›fl olur.
S›ra Sizde 4

Baflkalafl›m olay›n›n düzenlenmesinde endokrin sistem
(iç salg› sistemi rol oynar. Böceklerde bafla yak›n böl-
gede bulunan iki bez Juvenil ve Ekdizon hormonlar› ile
baflkalafl›m olay›n› düzenlerken, kurba¤alarda bu göre-
vi tiroid bezi tiroksin hormonu ile gerçeklefltirir. E¤er ti-
roksin salg›lanmazsa kurba¤a erginleflemez.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Mendel geneti¤ine iliflkin kavramlar›, monohibrit ve dihibrit kal›t›m kuralla-
r›n› aç›klayabilecek ve olas› kal›t›m durumlar›n› yorumlayabilecek,
Farkl› allel ve gen etkileflimleri nedeniyle sapma gösteren kal›t›m durumlar›-
n› aç›klayabilecek ve olas› kal›t›m durumlar›n› yorumlayabilecek,
Çok allelli kal›t›m mekanizmalar›n› aç›klayabilecek,
Ba¤l› genlerin kal›t›m mekanizmas›n› aç›klayabilecek ve olas› kal›t›m durum-
lar›n› yorumlayabilecek,
Efley tayini ve efleye ba¤l› kal›t›m tiplerini s›n›fland›rabilecek ve olas› kal›t›m
durumlar›n› yorumlayabilecek,
Çekirdek d›fl› kal›t›m mekanizmalar›n› aç›klayabilecek,
Populasyon geneti¤ine iliflkin kavram ve kurallar› tan›mlayabilecek,
Mutasyon ve çeflitlerini tan›mlayabileceksiniz. 

‹çerik Haritas›

• Mendel çaprazlamalar›
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• Çekiniklik
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G‹R‹fi 
Genetik, canl›larda biyolojik özelliklerin ana-babadan döllere kal›t›m›n›n ve birey-
ler aras›ndaki farkl›l›¤›n mekanizmas›n› anlamaya çal›flan biyolojinin bir dal›d›r.
Bunu yaparken de genetik madde olan deoksiribonükleik asitin (DNA) do¤as›n›,
moleküler yap›s›n›, organizasyonunu, ifllevini, kontrolünü ve de¤iflimini araflt›r›r.
Her canl› onlar› tan›mam›za yard›m eden, karakter ya da özellik olarak tan›mla-
nan çok say›da, küçük vücut k›s›mlar›ndan meydana gelir. Karakterler bir türün bi-
reyleri taraf›ndan kuflaklar boyunca aktar›l›rlar ve bu aktar›lma olay› kal›t›m olarak
ifade edilir. Organizmalar›n akrabal›k dereceleri ne kadar yak›n ise genellikle ka-
rakter say›lar› bak›m›ndan da o derecede benzerlik gösterirler. Ancak, varyasyon
olarak tan›mlad›¤›m›z bireylerin aras›ndaki karakter farkl›l›klar›, iki ataya sahip or-
ganizmalar›n efleyli üremesi sonucu meydana gelir ve geneti¤in temel prensibini
oluflturur.

Genetik bilimi temel olarak populasyon geneti¤i, sitogenetik, moleküler
genetik, genomik ve gen mühendisli¤i gibi alt dallara ayr›lmaktad›r. Ancak
günümüzde, genetikçiler kal›t›m mekanizmalar›n› ve genetik maddenin yap› ve
ifllevlerini çal›fl›rken çeflitli bilim dallar› ile etkileflim ve iflbirli¤i halinde olmak zo-
runda kalm›flt›r. Böylece, genetik daha önce biyolojinin ayr› bir alt dal› iken bu-
gün birçok bilim dal›n›n bir araya geldi¤i bir alan olmufltur. Son 50 y›lda, genetik-
çiler genlerin tüm canl› organizmalar›n yaflam›nda merkezi roller oynad›¤›n› or-
taya koymufllard›r. 21. Yüzy›l›n en önemli geliflmelerinden bir tanesi ise ‹nsan Ge-
nom Projesinin tamamlanmas› ve böylece Homo sapiens’in tüm genetik bilgisinin
keflfedilmesidir. Genetik Mühendisli¤i alan›nda rekombinat DNA teknolojisinin
uygulanmas› ile transgenik (gen aktar›lm›fl ya da genleri de¤ifltirilmifl) organizma-
lar›n üretilmektedir.

Genetik bilimi bugünkü flekliyle modern bir bilim dal› olarak geliflene kadar
çok uzun bir süreç geçirmifl ve bu süre içinde canl›lardaki özelliklerin kal›t›m› ile
ilgili çeflitli teoriler ileri sürülmüfltür. 

Genetik teorilerin ayr›nt›l› tarihi için Nihat Bozcuk’un “Genetik” adl› kitab›nda (Palme ya-
y›nlar›, 2005 içinde, s:1-4) daha fazla bilgiye ulaflabilirsiniz.

Kal›t›m›n gen teorisini temel alm›fl olan bugünkü anlam›yla genetik, Avusturya-
l› papaz Gregor Johann Mendel’in (1822-1884) çal›flmalar›yla bafllam›flt›r. Mendel

Genetik

Genler, bireye özgü
özelliklerin meydana
gelmesinden sorumlu
genetik madde olan DNA’n›n
en küçük ifllevsel bölgesidir. 
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Çekoslovakya’da bir manast›rda çal›fl›rken bahçe bezelyesinin (Pisum sativum)
varyetelerini çaprazlayarak karakterlerin yeni kuflak bitkilere aktar›lmas›n› gözle-
mifltir. Mendel çal›flmalar›n› baflar›yla sonuçland›rarak bulgular›n› 8 y›l sonra
(1866’da) “Bitki Melezleri ile Çal›flmalar” isimli makalesinde yay›nlam›fl, ancak bu-
lufllar› ölümünden 16 y›l sonra, farkl› araflt›rmac›lar›n yapt›¤› çal›flmalarla do¤rula-
narak Mendel Yasalar› olarak kabul edilmifltir. Günümüzde, temelleri çok iyi bi-
linen kal›t›m›n kromozom ve gen mekanizmas›, Mendel deneylerini yapt›¤› s›rada
bilinmiyordu. Mendel’in kal›t›mla ilgili yapt›¤› deneyler ve analizlerinin sonuçlar›,
karakterlerin kar›flmadan, ba¤›ms›z üniteler halinde ebeveynlerden döllere aktar›l-
d›¤›n› gösteren ilk bulgular oldu¤u için geneti¤in bafllang›c› olarak kabul edilmek-
tedir. 

MENDEL GENET‹⁄‹: MONOH‹BR‹T VE D‹H‹BR‹T 
KALITIM 
Mendel’i dönemindeki di¤er melezleme çal›flmalar›ndan farkl› k›lan ve onu bafla-
r›ya götüren nedenler vard›r. Bunlar: 

• Çaprazlamalar için Hermafrodit olan bezelyeyi seçmifl olmas›. Bu özelli-
¤inden dolay›, kontrollü bir tozlaflma ile bezelyenin bir karakter bak›m›ndan
saf kültürlerini elde edebilmifltir 

• Bezelyenin çok say›da varyetesinin bulunmas›. ‹yi tan›mlanabilen farkl› ka-
rakterlere sahip 34 varyetesi vard›r ve yetifltirilmesi kolay olan tek y›ll›k bir
bitkidir.

• Z›t karakterleri deneylerinde tek olarak ele almas›. Mendel seçti¤i 22 bezel-
ye varyetesinden elde etti¤i saf döllere ait yedi karakter üzerinde kontrol-
lü bir flekilde çaprazlamalar uygulam›flt›r. 

Saf döller söz konusu karakterler bak›m›ndan ana-babadan gelen benzer allelleri tafl›rlar. 

• Sonuçlar›n› matematiksel yöntemlerle analiz etmesidir. Mendel deneylerini
dikkatlice planlad› ve sonuçlar›n› do¤ru bir flekilde rapor etti. ‹statistiksel
hesaplamalar için yeterli olacak flekilde veri elde ederek gözlemlerine ve sa-
y›sal kay›tlar›na dayal› bir analiz yapt›. 

Genetik Kavramlar 
Bir a¤ac›n kavak, bal›¤›n hamsi ve memelinin insan olmas›n› sa¤layacak özellikler
o canl›n›n ana-babas›ndan genler arac›l›¤› ile geçer. Bir organizman›n tafl›d›¤› gen-
lerin toplam›na organizman›n genotipi ya da genomu denir. Bir organizman›n na-
s›l göründü¤ü ise onun fenotipidir. Bir organizman›n genomu tüm yaflam› boyun-
ca nispeten de¤iflmeden kald›¤› halde, geliflimsel dönemine ya da de¤iflen çevre
koflullar›na ba¤l› olarak zaman içinde fenotipi de¤iflebilir. 

Efleyli üreyen geliflmifl organizmalar›n genomu, ana-baban›n efley hücrelerinde birer tak›m
olarak bulunan haploit say›daki genleri iki set halinde içerdi¤i için diploittir. Ana baban›n
efley hücrelerinden birer tak›m olarak gelen haploit say›daki genler, döllenmenin ard›ndan
oluflan zigotun geliflmesiyle, yavrunun vücut hücrelerinde iki tak›m halinde bulunur.

Bireyler aras›ndaki kal›tsal farl›l›klar varyasyon, çevre etkisiyle fenotipleri ara-
s›nda ortaya ç›kan farkl›l›klar ise modifikasyon olarak isimlendirilir. 
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Hermafrodit bitkide erkek ve
difli organlar ayn› çiçekte
bulunur ve kendi kendine
döllenme gerçekleflir.
Gerekti¤inde amaca uygun
olarak baflka bir bitki ile de
çaprazlanabilir.. 
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Bir organizman›n fenotipi üzerine en etkili faktör genotipidir. Canl›lar›n fenoti-
pi çevre ile etkileflimde bulunan genotip ile kontrol edilir ve her ikisi de organiz-
man›n geliflimi için gereklidir. 

Efleyli üreyen diploit organizmalarda, efley hücreleri (n) hariç her hücrede ana
ve babadan gelen iki tak›m kromozom (2n) vard›r. Bu flekildeki benzer kromozom
çiftlerine homolog kromozomlar denir. Örne¤in; insanda, 22 çifti otozomal ve
bir çifti de gonozomal olmak üzere 46 kromozom vard›r. Bunlardan diflide 23 çift
kromozom homolog, erkekte ise 22 çift homologdur. 

Homolog kromozomlar›n karfl›l›kl› olarak benzer bölgelerinde (lokuslar›nda)
yer alan ve bir karakterin farkl› derecelerinin oluflumundan sorumlu genlere allel-
ler ad› verilir. Bir organizma, örne¤in AA ya da aa gibi ayn› özellik ile ilgili genle-
ri bulundurabilir ve bu gen bak›m›ndan homozigot genoma sahiptir. Saf soylar
ayn› karakter üzerine etkili benzer genleri içerdi¤i için söz konusu gen bak›m›n-
dan homozigottur. Di¤er yandan bir organizma Aa gibi farkl› etkilere sahip allele-
ri de bulundurabilir ve bu durumda heterozigot genoma sahip oldu¤u söylenir. 

Allellerden bir tanesi di¤erini bask›layarak fenotipte etkisini gösterir ve buna
dominant ya da bask›n allel denir. Etkisini gösteremeyen di¤erine ise çekinik
ya da resesif allel denir. Dominant alleller büyük harfle resesifler ise küçük harf-
le gösterilirler. De¤iflik sembol sistemleri alleller için kullan›labilir. Do¤al koflullar-
da, bir özelli¤in oluflumundan sorumlu olan gen yabani allel ya da dominant allel
olup genellikle büyük harfle gösterilir ve her zaman ilk olarak yaz›l›r. Yabani alle-
lin de¤iflikli¤e u¤ram›fl formuna ise mutant allel denir. Bir karakter üzerine etkili
allellerin say›s› tür içinde de¤iflken olabilir. Ancak diploit say›da kromozom tafl›yan
bir organizma, her kromozomdan birer çifte sahip oldu¤undan bu allellerden sa-
dece iki tanesini tafl›r. 

Organizmalar›n tek bir gen bak›m›ndan heterozigot olanlar›na monohibrit
(Aa), iki gen bak›m›ndan olanlar›na dihibrit (AaBb) ve üç gen bak›m›ndan
heterozigot olanlara trihibrit (AaBbCc) denir. Bir çaprazlamada, erkek ve difli olan
atasal organizmalar haploit say›da genetik madde içeren gametlerini üretirler ve bu
gametlerin birleflmesiyle (döllenme ya da fertilizasyon) yavru meydana gelir. Çap-
razlamadan elde edilen ilk yavrular ilk kuflak ya da F1 dölü ve F1 dölünün çap-
razlanmas›yla elde edilen ikinci kuflak ise F2 dölü olarak sembolize edilir. 

Monohibrit Çaprazlama ve Mendel’in I. Yasas› 
Mendel ilk çaprazlamalar›nda, tek bir karakter bak›m›ndan z›t özelliklere sahip saf
soy bitkileri çaprazlad› (resiprokal ya da karfl›t çaprazlama). Elde etti¤i F1 döl-
lerinin yaln›zca atalardan birine benzedi¤ini gözledi. Mendel böylece o güne ka-
dar inan›lan ana-babadan gelen karakterlerin kar›flarak döllere aktar›ld›¤› düflünce-
sine karfl›n, bir karaktere ait fenotiplerden bir tanesinin daha etkili oldu¤unu gös-
termifl oldu.

Mendel’in yapt›¤› çaprazlamalarda, alleller aras›nda tam dominantl›k iliflkisi vard›r. Bir
allelin dominant bir etkiyle di¤er allelin (çekinik allel) fenotipik ifadesini tamamen bas-
k›lad›¤›n› unutmay›n›z.

1939.  Ünite  -Genet ik

Genotip+çevre=fenotip

Otozomlar diploit bir orga-
nizmada birer çift halinde
bulunan benzer kromozom-
lard›r. Gonozomlar ise canl›-
n›n efleyine göre ayn› ya da
farkl› olabilen ve efleyin be-
lirlenmesinde etkili olan gen-
leri içeren kromozomlard›r.

Allellerden bir tanesi di¤erini
bask›layarak fenotipte etki-
sini gösterir ve buna domi-
nant ya da bask›n allel de-
nir. Etkisini gösteremeyen
di¤erine ise çekinik ya da
resesif allel denir.
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Mendel çal›flmalar›n›, F1 bitkilerini kendi aras›nda çaprazlayarak sürdürdü. El-
de etti¤i F2 döllerinde, belirli bir orandaki bitkinin di¤er ataya da benzedi¤ini gör-
dü. Bu bulgular›n sonucunda, ana veya babaya ait olan ve ilk dölde gizli kalan bir
karakterin tafl›narak ikinci dölün fenotipinde ortaya ç›kabildi¤ini ileri sürdü. Men-
del yapt›¤› tüm monohibrit çaprazlama çal›flmalar› sonunda, yaklafl›k fenotip ora-
n›n› 3:1 olarak elde etti (fiekil 9.1). 

Bir monohibrit çaprazlamada, F1 ve F2 döllerinin özellikleri ve olas› genotip ile
fenotip oranlar› fiekil 1.’de gösterilmektedir. Bu örnekte, D alleli düz tohum, d al-
leli de burufluk tohum fenotipinden sorumludur. DD genotipinde, tohumlar› düz
bezelye ile dd genotipinde burufluk tohumlu bezelye bitkisi çaprazlanmaktad›r.
Atasoylar›n her birinden meydana gelen gametler (D ve d) birleflerek tek tip F1
döllerini oluflturur. F1 dölleri genotip özellikleri bak›m›ndan heterozigot (Dd)
olup, fenotip olarak düzgün tohum özelli¤ine sahiptir. F1 dölünün kendi aralar›n-
da çaprazlanmas›yla (F1 X F1) elde edilen F2 dölleri genotip ve fenotip olarak fark-
l› aç›l›m gösterirler. F2 dölünde, 3/4 oran›nda dominant fenotip olan düzgün to-
hum ve 1/4 oran›nda ise çekinik burufluk tohum meydana gelme olas›l›¤› vard›r.
Fenotip oran›n›n bu flekilde 3:1 olmas›na ra¤men bitkilerin genotip oran› görüldü-
¤ü gibi farkl› bir flekilde, 1 (DD) : 2 (Dd) : 1 (dd) olarak bulunur. 
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fiekil 9.1

Düz ve burufluk
tohumlu bezelyeler
aras›ndaki bir
monohibrit
çaprazlama.
Dominant düz
tohum D, çekinik
burufluk tohum d
ve gametler daire
içinde
gösterilmektedir.



Dominant karaktere sahip döllerin genotipi homozigot (DD) ya da heterozigot (Dd) ola-
bilece¤i için fenotipte benzer görünürler.

Sadece bir genin dominant (E) ve resesif (e) allelleri dikkate al›nd›¤›nda kaç farkl› geno-
tipte atalar›n çaprazlamas› söz konusu olabilir.

Test Çaprazlama ile Monohibrit Genotipin Belirlenmesi 
Monohibrit bir çaprazlamada, benzer fenotipik özellik gösteren bask›n özellikteki
döllerin homozigot mu ya da heterozigot mu olduklar›n› bilemeyiz. Bunu tespit
edebilmek için test çaprazlamas› denilen bir metotla, bundan önce verilen mo-
nohibrit çaprazlaman›n F2 dölünde ortaya ç›kan dominant fenotipli bireylerin (DD
ve Dd), ayn› karakter bak›m›ndan homozigot çekinik fenotipte olan (dd) bir birey-
le çaprazlamas› yap›l›r. Elde edilen döllerin tümü düzgün tohum biçimine sahipse,
test edilen bitkinin genotipi homozigot dominantt›r (DD). Döllerin yar›s› düzgün,
yar›s› da burufluk tohum biçimine sahipse, test edilen bitkinin genotipi heterozigot
(Dd) özellikte demektir (fiekil 9.2). 

Monohibrit kal›t›m deneylerinin sonucu olarak 1. Mendel yasas› ya da Ayr›lma
Yasas› ortaya ç›km›flt›r: Gametlerin oluflumu s›ras›nda çiftler halinde bulunan bir
genin allellerinden her biri ayr›larak gametlere eflit olarak da¤›l›rlar.

Dihibrit Çaprazlama ve Mendel’in II. Yasas› 
Mendel, iki karakter bak›m›ndan z›t özellik gösteren bezelye varyetelerini melez-
leyerek dihibrit çaprazlamalar yapt›. Sar› ve düz tohumlu bitkiler ile yeflil ve bu-
rufluk tohumlu bitkileri çaprazlad›¤›nda, F1 dölünün sar› ve düz tohumlu olan bas-
k›n fenotipde oldu¤unu gözledi. F1 bitkilerini kendi aralar›nda çaprazlad›¤›nda, F2
dölünün de¤iflik oranlarda 4 farkl› fenotip gösterdi¤ini gördü. Böylece bir dihibrit
çaprazlaman›n dört farkl› fenotip 9:3:3:1 oran›n› elde etmifl oldu. Mendel her bir
özelli¤in kal›t›m›n› ayr› ele ald›¤›nda, söz konusu iki karekterin birbirinden ba¤›m-
s›z olarak kal›t›ld›¤›n› ileri sürdü.

Bir dihibrit çaprazlaman›n gösterildi¤i fiekil. 9.3.’de, SSDD ve ssdd gibi homo-
zigot bireyler yaln›zca tek tip gamet üretirler. Bundan dolay› farkl› allellere sahip
saf atalar›n yavrular› (F1) SsDd heterozigot genotipte bireyler olur. Dihibrit (SsDd)
bir bitkinin gametlerinde ise bu iki gene ait allellerin, SD, Sd, sD ve sd fleklinde bir
araya gelme olas›l›klar› vard›r. Her bir atadan üretilme olas›l›¤› olan dört fakl› ga-
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fiekil 9.2

Monohibritler için
test çaprazlama.
(A) Homozigot düz
tohumlu F1 dölü ile
(B) heterozigot düz
tohumlu bezelyenin
çaprazlamas› ile
genotiplerinin test
edilmesi.
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met, 16 farkl› kombinasyonda bir araya gelip farkl› genotip ve fenotiplerde döller
oluflturabilecektir. Böylece dihibrit kal›t›mda, F2 dölündeki fenotipik aç›l›m›n ora-
n› 9:3:3:1 olurken genotip oran›n›n çok farkl› oldu¤u görülür. Say›s› artan gamet-
lerin olas› kombinasyonlar› ile ortaya ç›kan fenotip ve genotipler Punnet karesi
çizilerek kolayca gösterilebilir (fiekil 9.3).

Mendel’in dihibrit çaprazlama deneylerinden sonuç olarak 2. Mendel yasas› =
Ba¤›ms›z da¤›l›m Yasas› ortaya ç›km›flt›r: Gamet oluflumu s›ras›nda, birbirinden
ayr›lan farkl› genlere ait alleler birbirlerinden ba¤›ms›z olarak ayr›l›r ve rastgele
da¤›larak efley hücrelerinde bir araya gelirler.

Farelerde siyah-k›sa k›ll›l›k (SK) kahverengi-uzun k›ll›l›k (sk) üzerine dominant etki gös-
terir. Kahverengi-k›sa k›ll› ve siyah-uzun k›ll› farelerin saf soylar› aras›ndaki bir çaprazla-
mada 1) atalar›n ve gametlerin genotipi nas›ld›r? 2) F1 döllerinin fenotip ve genotipleri na-
s›l ve hangi olas›l›klarda ortaya ç›kar? 3) F2 döllerinin fenotip ve genotip oranlar› nedir? 
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fiekil 9.3

Bezelyelerde, sar›-
düz ve yeflil-
burufluk tohumlu
bitkiler aras›ndaki
dihibrit
çaprazlama ve elde
edilen F1 ve F2
döllerinin fenotip
ve genotip oranlar›. 



FARKLI ALLEL VE GENLER‹N ETK‹LEfi‹MLER‹

Bir Allel Çifti Aras›ndaki Etkileflimler 
Monohibrit bir çaprazlamada, alleller aras›nda tam dominantl›k d›fl›nda baflka bir
etkileflim varsa, beklenen 3:1 fenotip oran›ndan farkl› oranlar görülür. Bu durum
Mendel monohibrit oran›ndan sapma olarak de¤erlendirilir ve buna neden olan
alel etkileflimleri; yar› dominantl›k (eksik dominantl›k), kodominantl›k (eflbask›n-
l›k) ve letal gen etkileflimleri bafll›klar› alt›nda toplanabilir.

Yar› Dominantl›k (Eksik Dominantl›k) 
Yar› dominantl›k ya da eksik dominantl›kta, F1 dölleri her iki atasal karakterin ara-
s›nda bir görünüme sahiptir. Dominant olan gen, heterozigot durumda tam bask›n
de¤ildir. F1 bireylerinin çaprazlanmas›yla elde edilen F2 dölünde ise 1/4’er oran›n-
da atasal fenotipli bireyler ile 1/2 oran›nda atasal fenotiplerin aras›nda bir özellik
gösteren bireyler ortaya ç›kar. Akflamsefas› (Mirabilis jalapa) bitkisine ait k›rm›z› çi-
çekli (KK) ve beyaz çiçekli (kk) atasal bireyler çaprazlad›¤›nda, F1’de pembe çiçek-
li (Kk) yavru bireylerin olufltu¤u gözlenir (fiekil 4.). F1’in kendilefltirilmesiyle ise,
1/4 k›rm›z›, 1/2 pembe ve 1/4 beyaz çiçekli (1:2:1) F2 dölü elde edilir. Yar› domi-
nant etkinin söz konusu oldu¤u durumlarda, atasal fenotipler ancak homozigot du-
rumda ortaya ç›karken, heterozigotlar farkl› bir fenotipe sahiptirler (fiekil 9.4).

Aç›k mor çiçekli aslana¤z› bitkilerinin çaprazlamas›ndan koyu mor, aç›k mor ve beyaz çi-
çekli bitkiler meydana geliyor. Burada nas›l bir kal›t›m söz konusudur? Renk geni için M
sembolünü kullanarak genotip ve fenotipleri ve oranlar›n› gösteriniz.
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fiekil 9.4

Yar›-dominantl›¤›n
oldu¤u monohibrit
çaprazlaman›n
F2’de 1:2:1 fenotip
oran› elde edilir.

Yar› dominantl›k ya da
eksik dominantl›kta,
dominant olan gen
heterozigot durumda tam
bask›n de¤ildir ve F1 dölleri
her iki atasal karakterin
aras›nda bir görünüme
sahiptir.
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Kodominantl›k (Efl Bask›nl›k) 
Kodominantl›k ya da eflbask›nl›k, bir monohibrit çaprazlanman›n F1 dölünde,
her iki atasal özelli¤in de eflit oranda gözlendi¤i bir kal›t›m tipidir. Heterozigot
durumda, bir genin her iki alleli de tam olarak ifade edilir ve kodominant al-
leller olarak tan›mlan›rlar. Alleller ilgili genin sembolize edildi¤i bir harfin üssü
fleklinde belirtilir. 

Bu etkileflime çok say›da allel ile belirlenen insan ABO kan grubu güzel bir ör-
nektir. Burada A ve B allelleri aras›nda kodominantl›k iliflkisi söz konusudur. A ve
B allelleri bak›m›ndan homozigot anne ve baban›n (IAIA x IBIB) yavrular› heterozi-
gottur (IAIB) ve allellerin her ikiside fenotipte ifade edilir. AB kan grubuna sahip
bireylerin sahip olaca¤› çocuklar ise 1/4 AA, 1/2 AB ve 1/4 BB oranlar›nda kan
gruplar›na sahip olabilirler (fiekil 5). Bu tip kal›t›mda Mendel oran›ndan farkl› ola-
rak 1:2:1 fenotip oran› görülür (fiekil 9.5).

Öldürücü Gen Etkileflimi (Letalite) 
Bir genin mutasyonlar sonucu ortaya ç›kan farkl› allelleri ço¤unlukla çekinik özel-
liktedir ve ço¤unlukla homozigot resesif durumda fenotipte etkili olurlar. Bu mu-
tant özellikler bazen olumludur ve çeflitlili¤e neden olabilir. Ancak baz› durumlar-
da ise homozigot ya da heterozigot durumda iken ölüme neden olacak kadar
önemli bir etkiye sahiptirler. Organizma üzerinde öldürücü etkisi olan gen ya da
allellere letal gen ya da alleller ve etkilerine de letal (öldürücü) etki denir. Le-
tal genler dominant ya da çekinik etkili olabilirler. 

Dominant letal genler; heterozigot durumda ifllevsel bozukluklara ve ölüme ne-
den olurlar. Bu durumda, var olan normal (yaban›l-tip) allelin ürünü yeterli olmaz
ve belli bir yaflam periyodunda ölüm gerçekleflir ve fenotipik oran 2:1 olarak de-
¤iflir. fiekil 9.6’da hastal›¤a neden olan dominant letal bir genin fenotipik etkisi
gösterilmektedir. 
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Organizma üzerinde öldürü-
cü etkisi olan gen ya da al-
lellere letal gen ya da allel-
ler ve etkilerine de letal (öl-
dürücü) etki denir

fiekil 9.5

Kodominantl›¤›n
oldu¤u bir
monohibrit
çaprazlamada
1:2:1 fenotip oran›
elde edilir.
Heterozigot
durumda her iki
allelin de fenotipe
etkisi vard›r.

Kodominantl›k ya da
eflbask›nl›k, bir monohibrit
çaprazlanman›n heterozigot
F1 dölünde, her iki atasal
özelli¤in de eflit oranda
gözlendi¤i bir kal›t›m tipidir
ve F2 dölünde 1:2:1 fenotip
oran› gösterir.



Çekinik letal genler; homozigot çekinik (resesif) durumda öldürücü etkiye sa-
hip olan genlerdir. Ancak, heterozigot durumda iken ya belirgin bir fenotipik bo-
zuklu¤a neden olurlar ya da gizli kal›p hiçbir etkileri gözlenmeyebilir. Genin hete-
rozigot oldu¤u birey, bu özellik bak›m›ndan tafl›y›c› olarak de¤erlendirilir. 

Thallassami (Akdeniz anemisi) insanlarda çekinik letal bir genin etkisiyle ortaya ç›kan
önemli ve yayg›n bir kan hastal›¤›d›r. Hangi genotipteki kad›n ve erke¤in evlili¤inde Tha-
lassamili çocuklar olur? 

‹ki Gen Aras›ndaki Etkileflimler 
Bir dihibrit çaprazlamada, genler her zaman farkl› iki fenotipten sorumlu olmaya-
bilir. ‹ki ayr› gen bir karakter üzerine etkili olabilir ve bu durumda genlerin ürün-
leri aras›nda bir etkileflim söz konusudur. Bu etkileflimde, genlerden birisi belli bir
fenotipten sorumludur ve di¤eri bu fenotipin oluflumunu bask›lar. K›sacas›, bir ge-
nin fenotipik ifadesinin di¤er bir gen taraf›ndan engellemesi fleklindeki etkileflime
epistazi ad› verilir. Bask›lay›c› gene epistat, fenotipik ifadesi bask›lanan gene ise
hipostat denir. 

Dominant epistazi, bir genin dominant allelinin, baflka bir genin fenotipik ifa-
desini engellemesi durumudur. Epistat genin dominant allelinin bulundu¤u her
durumda, di¤er genin fenotipte etkisi görülmez. 

Resesif epistazi etkilefliminde, genlerden biri resesif homozigot durumda iken,
di¤er gen üzerinde epistat etki gösterir. 

ÇOK ALLELL‹ GENLER‹N KALITIMI
(MULT‹BL ALLEL‹ZM) 
Do¤al koflullarda, bir genin etkinlik derecesi en fazla olan tipine yabani-tip allel
denir. Yabani-tip allel, evrimsel süreçte genin korunmufl ve de¤iflikli¤e u¤ramam›fl
halidir. Ancak genler kuflaktan kufla¤a aktar›l›rken, uzun bir süreç içerisinde can-
l›lar›n bulundu¤u ortam koflullar›n›n da etkisiyle farkl› flekillerde baz› de¤iflimler
geçirebilir ve genin farkl› derecelerde etkiye sahip tipleri (allelleri) meydana gelir.
Canl›lardaki baz› genlerin bu nedenle birden fazla say›da mutant alleli bulunur ve
çok allelli genler (multibl alleller) ad› verilir. 

Bir genin allel say›s› ne kadar çok ise alleller aras›nda olabilecek etkileflim fle-
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Canl›lardaki baz› genlerin bu
nedenle birden fazla say›da
mutant alleli bulunur ve çok
allelli genler ya da multibl
alleller ad› verilir.
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fiekil 9.6

Monohibrit
çaprazlamada
dominant letal bir
genin döllere etkisi.
Letal alleller koyu
olarak
gösterilmifltir.

Bir genin fenotipik
ifadesinin di¤er bir gen
taraf›ndan engellemesi
fleklindeki etkileflime
epistazi ad› verilir.
Bask›lay›c› gene epistat,
fenotipik ifadesi bask›lanan
gene ise hipostat denir.



killeri de o kadar çeflitli olur. Çok allelli genler, di¤er genlerden farkl› flekilde gös-
terilirler. Her bir allel, ilgili geni gösteren bir harfin alt ya da üssü olarak seçilen bir
rakam, iflaret ya da harf ile gösterilir (örne¤in; A1, A2, A3 ya da IA, IB, IO). Alleller
aras›nda tam dominantl›k, yar› dominantl›k, kodominantl›k ve letalite gibi tüm et-
kileflim tiplerini görmek mümkündür. 

fiunu unutmamak gerekir ki, bir genin allel say›s› ne kadar fazla olursa olsun diploit bir
organizmada her bir genin sadece iki alleli bulunur.

Tavflanlarda do¤al kürk rengi koyu gridir ve oluflumundan yabani-tip olan C
alleli sorumludur. Di¤er yandan, gri renkli olan fiinflilla (Chinchilla), sadece kulak,
burun, kuyruk ve ayak gibi üyeleri koyu renkli olan Himalaya ve tamamen beyaz
renkli olan albino tavflanlara da rastlamak mümkündür. Burada, her biri farkl› fe-
notipten sorumlu olmak üzere C  geninin üç mutant alleli bulunur. Mutant alleller
de belli bir s›ralama ile birbirlerine karfl› tam dominant etki gösterirler. 

Çok allelli genlere örnek olarak insanlardaki kan gruplar›n› oluflturan genler
verilebilir. Kan grubu sistemlerinden ABO’da, alyuvarlarda bulunan bir protein
(antijen) fenotipik farkl›l›¤› oluflturur. Bu sistemde IA, IB ve IO olmak üzere üç fark-
l› allel bulunur. IA ve IB hücre zar›na ba¤lanan A ve B olarak farkl› antijenler üre-
tir. Di¤er bir mutant allel IO ise antijen kodlayamaz. Tablo 2’de IAIA ya da IAIO ge-
notibinde olan kifliler A antijeni tafl›d›¤› için A grubu kana, IBIB ya da IBIO olanlar
B antijeni tafl›d›¤› için B grubu, IAIB olanlar A ve B antijeni tafl›d›¤› için AB grubu
ve IOIO olanlar ise antijenlerden hiçbirini tafl›mad›¤› için O grubu kana sahip olur-
lar. Burada, IA ve IB alleli IO üzerine tam dominant etki gösterirken, birbirlerine
karfl› ise kodominant etkileflim gösterirler. 

BA⁄LI GENLER VE KALITIMI 
Ökaryotik organizmalarda, genetik bilgi birden fazla do¤rusal kromozomlar halin-
de organize olmufl genlerde depolan›r ve buradan ifade edilir. Bu da bize eflit sa-
y›da olmamakla birlikte her bir kromozom üzerinde çok say›da genin oldu¤unu
gösterir. Ayn› kromozom üzerinde bulunan genlere ba¤l›-genler ad› verilir. Hüc-
re bölünmesi s›ras›nda, kendini eflleyen kromozomlardan her biri bir yavru hücre-
ye geçti¤i için, ayn› kromozom üzerinde bulunan genler de birlikte hareket eder-
ler. Ayn› kromozom üzerinde bulunan genlerin yavru döllere birlikte geçme e¤i-
limlerine de ba¤lant› denir. Bir kromozom üzerinde yerleflmifl olan tüm genler bir
ba¤lant› grubu oluflturur. Bir organizmadaki ba¤lant› grubu say›s›, o organizman›n
sahip oldu¤u haploit kromozom say›s›na eflittir. Örne¤in; 23 çift kromozoma sahip
insandaki ba¤lant› grubu say›s› 23’tür.

Ba¤l›-genlerin kal›t›m› Mendel kal›t›m›ndaki genlerin ba¤›ms›z da¤›l›m›ndan
farkl›l›k gösterir. Gamet oluflumu s›ras›nda ayn› kromozom üzerinde yer alan ba¤-
l›-genlerin bu flekilde ayr›lma olanaklar› yoktur, gamet oluflumu s›ras›nda, üzerin-
de bulunduklar› kromozomla birlikte ayn› gamete geçerek bir arada bulunurlar. ‹ki
genin ayn› kromozom üzerinde bulunup bulunmad›¤›n› saptamak için F1 bireyle-
rini geri çaprazlamak gerekir. Örne¤in; bir dihibrit çaprazlamada, ba¤›ms›z ayr›lan
A ve B genlerinin eflit oranda (1:1:1:1) dört çeflit genotip meydana getirme olas›l›-
¤› oldu¤unu biliyoruz. Bu fenotiplerden ikisi ana ve baba fenotipi, di¤er ikisi ise
yeni oluflan farkl› fenotiplerdir. fiimdi, bu genlerin ayn› kromozom üzerinde farkl›
kombinasyonlarda ba¤l›-genler oldu¤unu farzedelim ve kal›t›m›n› fiekil 9.8 üzerin-
de inceleyelim. Burada, A geni bezelyelerde mor çiçek, a ise k›rm›z› çiçek rengin-
den ve B geni uzun, b ise yuvarlak polen oluflumundan sorumlu olsun.
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Ba¤lant›, ba¤l› genlerin
yavru döllere birlikte geçme
e¤ilimlerine denir.

Ba¤l›-genler ayn› kromozom
üzerinde bulunan genlerdir.
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Ba¤l› olan genler AB/AB, Ab/Ab, aB/aB ve ab/ab fleklinde yaz›l›r.

Burada, A ile B ve a ile b genleri ayn› kromozom üzerinde bulunduklar› için
gametlere birlikte giderler ve oluflan F2 dölünde de ayr›lmadan bir arada kal›rlar.
Bir kromozomda bulunan genler dölden döle her zaman birlikte geçiyorlarsa, bu
duruma tam-ba¤lant› ad› verilir. Tam ba¤lant› durumunda F2’de sadece ana ve
baban›n fenotip gruplar› meydana gelir ve oran› (1:1)’dir.

Rekombinasyon ve Genetik Haritalama 
Mayoz bölünmede gerçekleflen krossing-over s›ras›nda, baz› genlerin homolog
kromozomlar› aras›nda yer de¤ifltirme sonucu ba¤l› genlerin fiziksel konumlar› de-
¤iflebilir. Bu olaya ba¤lant› çözülmesi ve yeni kombinasyondaki kromozoma ise
rekombinant denir. Ayn› kromozom üzerinde bulunan genler aras›ndaki ba¤lan-
t›n›n çözülmesi ile oluflan durum, bir tam olmayan ba¤lant› etkileflimi gösterir.
Rekombinant kromozoma sahip bireylere, rekombinant fenotipler denir. F1 geri
çaprazlanmas› sonucunda elde edilen rekombinant fenotipli bireylerin, toplam
birey say›s›na oran› Rekombinasyon Frekans› de¤erini verir.

Rekombinasyon frekanslar›, genlerin kromozomlar üzerindeki yerlerini belirle-
mek için kullan›lan önemli bir de¤erdir. Ayn› kromozomda yer alan genlerin ara-
s›ndaki uzakl›klar›n hesaplanarak yerlerinin belirlenmesine gen haritalamas› de-
nir. Gen haritalamas›nda, bir kromozom üzerinde birbirine ba¤l› olarak bulunan 2
gen aras›ndaki uzakl›k rekombinasyon frekans› de¤eri kullan›larak hesaplan›r.
Ba¤lant› gösteren genler aras›ndaki uzakl›k artt›kça, bu genler aras›ndaki bölgede
krossing-over meydana gelme flans› artacakt›r. ‹ki gen birbirine çok yak›nsa arala-
r›nda krossing-over olma flans› neredeyse yok denecek kadar azd›r. ‹ki gen aras›n-
da oluflan krossing-over s›kl›¤›, rekombinant fenotip oran› olarak ortaya ç›kar. Bu
nedenle, elde edilen rekombinasyon frekans› de¤erleri, ba¤lant› gösteren lokuslar
aras›ndaki göreceli uzakl›klar› ölçmekte ve haritalama yapmakta kullan›l›r. 
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Tam-ba¤l› genlerin
kat›l›m›nda, farkl›
allelere sahip
bitkilerin      
çaprazlamalar›nda
F 1 kufla¤›n›n ve
F1’in test-
çaprazlamas› ile
olan F2 kufla¤›n›n
olas› genotip ve
fenotipleri.
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Tam ba¤lant›, bir
kromozomda bulunan
ba¤l›-genlerin dölden döle
her zaman birlikte geçmesi
durumudur.
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EfiEYE TAY‹N‹ VE EfiEYE BA⁄LI KALITIM 

Efley Tayini 
Efleyli üreme ökaryotik organizmalara özgü bir özelliktir ve bu organizmalara öz-
gü erkek ve difli kavramlar› ortaya ç›km›flt›r. Efleyli üremede iki farkl› gamet birle-
flerek genetik maddelerini bir araya getirirler. Do¤a farkl› türler için çok çeflitli efley
(cinsiyet) belirleme mekanizmalar› içerir. Bitki ve hayvanlar gibi geliflmifl ökaryö-
tik canl›larda ise efley hücrelerinin üretildi¤i farkl›laflm›fl özel doku ve organlar var-
d›r. Bitkilerin birço¤u ve baz› geliflmemifl hayvan türlerinde, bir birey hem erkek
hem de difli efley organ›na sahiptir. Böyle organizmalara biseksüel (hermafrodit,
iki efleyli canl›) denir. 

Ayr› efleyli organizmalarda erkek ve diflili¤i meydana getiren en önemli faktör,
organizman›n sahip oldu¤u gonozomlard›r (genotipik efley tayini). Bununla bera-
ber, çok nadir de olsa baz› canl› gruplar›nda, ayn› genotipe sahip olan bireylerin
erkek ya da difli olarak geliflmesinde çevre koflullar›n›n yönlendirici etki yapt›¤›
görülür (çevresel efley tayini). 

Çevresel Efley Tayini 
Efleyi belirleyen çevresel koflullar ise iklim flartlar›, toprak özellikleri, beslenme, s›-
cakl›k, gün uzunlu¤u ve hormonal etkileflim olarak s›ralanabilir. Hayvanlardan bir
deniz kurdu olan Bonellia viridis’te efleysellik, döllenmifl yumurtalardan geliflen
larvalar›n bulundu¤u ortama göre belirlenir. Larvalardan deniz taban›ndaki cisim-
lere tutunarak geliflimini tamamlayanlar difli bireyleri, difli bireylerin hortumu üze-
rine tutunarak geliflenler ise erkek bireyleri meydana getirirler. Difli bireyin hortu-
mu üzerine tutunarak geliflen larvalarda, difli bireyin salg›lad›¤› bir hormon larva-
n›n efleysellik genleri üzerinde etkili olur. Efleysel karakterleri çevresel olarak be-
lirlenen di¤er bir organizma, so¤anl› bir bitki türü olan Arisaema japonica’d›r. Bu
bitkilerde, çok miktarda yedek besin maddesi depo eden büyük so¤anl› bitkiler di-
fli çiçek açarken, az miktarda besin depo eden küçük so¤anl› bitkiler erkek çiçek
oluflturur. Burada, depolanan besin maddesinin zengin içerikli olup olmamas›
efley oluflumu üzerinde etkilidir.

Genotipik Efley Tayini 
Bir canl›n›n genomunda bulunan efley kromozomlar› (gonozomlar) difli ya da erkek
efleysel özelliklerinin oluflumundan sorumlu olan genleri tafl›rlar. Gonozomlar›n ya-
p›s› ve efleyselli¤i oluflturma mekanizmalar› canl› gruplar› aras›nda farkl›l›k gösterir. 

XX-XY Mekanizmas› 
Baflta insan olmak üzere, bitki ve hayvanlar›n büyük bir ço¤unlu¤unda efley XX-
XY mekanizmas› ile belirlenir. Difliler iki adet X kromozomuna sahip olup gono-
zomlar aç›s›ndan homogametik (XX) yap›dad›r. Erkek bireyler ise X ve Y gonozo-
munu birlikte tafl›d›klar› için heterogametik (XY) özellik gösterirler. Erkek olma
özelli¤i Y kromozomu taraf›ndan belirlenir. 

XX-X0 Mekanizmas› 
Çekirge gibi baz› böcek türlerinde, difliler iki adet X gonozomu tafl›rken (XX), er-
kekler yaln›zca bir X gonozomuna sahiptir (XO). Bu canl›larda Y kromozomunun
evrimsel geliflim sürecinde kayboldu¤u düflünülmektedir. 
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ZZ-ZW Mekanizmas›
Kufl, sürüngen ve baz› bal›k türlerinde, di¤er efley sistemlerine z›t olarak difli birey-
ler gonozomlar bak›m›ndan heterogametik (ZW) ve erkek bireyler ise homogame-
tik (ZZ) yap›dad›r. 

Kromozom Say›s›na Ba¤l› Efley Belirleme 
Bal ar›lar› gibi baz› sosyal böceklerde, erkek bireyler kromozom say›s› bak›m›ndan
haploit (n), difliler ise diploittir (2n). 16 kromozoma sahip olan haploit erkek ar›-
lar mitoz bölünme ile yine 16 kromozomlu haploit gametleri üretirler. 32 kromo-
zomlu olan dipliot difli ar›lar ise mayoz bölünme ile 16 kromozomlu haploit gamet-
leri üretirler. Difli bireyin oluflturdu¤u yumurtalardan bir k›sm› döllenir ve normal
geliflimini tamamlayarak diploit difli ar›lar› meydana getirir Bir k›sm› ise döllenme-
yip, partenogenezle geliflerek haploit erkek ar›lar› oluflturur. 

‹nsanda efley kromozomlar›na ba¤l› anomaliler için Robert L. Nussbaum’un “T›bbi Gene-
tik” kitab›nda (Günefl Kitapevi 2005 içinde, Bölüm 10, sayfa 157) daha fazla bilgiye ulafla-
bilirsiniz..

Efleye Ba¤l› Kal›t›m 
Fenotipik bir ifadenin ortaya ç›k›fl›nda, difli ve erkek bireyler aras›nda farkl›l›k var-
sa, ilk olarak bu karakterleri oluflturan genin gonozomlar üzerinde bulundu¤u dü-
flünülmelidir. Gonozomlar (X ve Y) üzerindeki genler efleye ba¤l› olarak kal›t›l›rlar.
Bu nedenle efleye ba¤l› kal›t›m mekanizmalar›n› X’e Ba¤l› Kal›t›m ve Y’ye Ba¤l›
Kal›t›m olmak üzere iki kategoride incelenir. Y kromozomu üzerinde bulunan
genlerin daha çok erkek efleyselli¤i ile ilgili oldu¤u düflünülürse, efleye ba¤l› kal›-
t›mda a¤›rl›kl› olarak X’e ba¤l› kal›t›mdan söz edilir.

X-Ba¤l› Kal›t›m 
Aktif X kromozomu üzerinde bulunan genler, özgün bir kal›t›m örne¤i sergiler. X-
ba¤l› ifadesi bu durumlar› tan›mlamak için kullan›l›r ve genlerin X kromozomu
üzerinde oldu¤unu ifade eder. X kromozomu efleysel özelliklerin d›fl›nda, tüm
hücreler için yaflamsal önem tafl›yan çok say›da gene de sahiptir. Yani bu genler
diflilerin oldu¤u kadar erkek bireylerin de baz› özelliklerini belirler. Fakat X-ba¤l›
genlerin kal›t›m›nda erkek ve difli bireyler aras›nda yine de belirgin farkl›l›klar var-
d›r. Bu farklar diflilerin iki, erkeklerin ise bir adet X kromozomu tafl›mas›yla ilgili-
dir. Difliler X kromozomlar›n› anne ve babadan al›rken, erkekler sadece anneden
al›rlar. Bu durumda X-ba¤l› olarak, difliler iki atan›n özelli¤ini eflit oranda gösterir-
ken, erkekler sadece annenin karakterine sahip olurlar. Bu nedenle erkekler X-
ba¤l› genler bak›m›ndan hemizigottur. X kromozomunda bulunan genlerden bi-
rinin mutasyona u¤ramas› ile ortaya ç›kan ürün kayb›, erkek bireylerin fenotipin-
de direkt olarak ortaya ç›kar. Oysa ayn› mutasyonu tafl›yan bir diflide fenotipik bir
gösterge oluflmayabilir. X-ba¤l› mutant bir özelli¤in diflilerde etkili olabilmesi için,
ayn› gen mutasyonunu her iki X kromozomunda da tafl›nmas› ya da mutasyonun
dominant bir etkiye sahip olmas› gerekir. Bu nedenle X-ba¤l› karakterlerin kal›t›-
m› çekinik ya da dominant özellikte olabilir. 
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Partenogenez, efleyli
ço¤alman›n de¤iflikli¤e
u¤rayarak meydana getirdi¤i
efleysiz bir üreme flekli olup,
difli efley hücresinin erkek
efley hücresi ile birleflmesine
gerek kalmadan geliflme
göstermesidir.
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X’e Ba¤l› Çekinik Kal›t›m 
‹nsanda X-ba¤l› çekinik kal›t›m gösteren özelliklere, hemofili A, k›rm›z›-yeflil renk kör-
lü¤ü, Lesh-Nyhan Sendromu ve kas erimesi gibi hastal›klar örnek olarak verilebilir.
Bunlardan hemofili, kan p›ht›laflmas›ndaki bir kusur nedeniyle, kanama durumlar›nda
yaflam› tehlikeye sokan bir hastal›kt›r. Kan p›ht›laflmas›nda gerekli olan çok say›da
protein faktörden birinin dahi bulunmay›fl›, p›ht›laflma reaksiyonlar›n› durdurur. Bu
protein faktörleri kodlayan genlerden biri de X kromozomu üzerinde bulunur (XH),
bu gendeki bir mutasyon sonucu hemofili hastal›¤› ortaya ç›kar ve ço¤unlukla erkek-
lerde görülür. Bu hastal›k bak›m›ndan erkekler sa¤lam ya da hasta (XHY, XhY), kad›n-
lar ise sa¤lam, tafl›y›c› ya da hasta (XHXH, XHXh, XhXh) olabilirler. Bu hastal›¤›n sa¤-
lam, hasta ve tafl›y›c› ebeveynler ile kal›t›lma biçimleri fiekil 9.9.’da gösterilmektedir.

‹nsanda X kromozomuna ba¤l› genler hakk›nda daha fazla bilgiye A. Nihat Bozcuk’un “Ge-
netik” adl› kitab›nda (Palme yay›nlar›, 2005 içinde, s: 133) ulaflabilirsiniz.

fiekilden de anlafl›laca¤› gibi, hemofili bak›m›ndan, normal, tafl›y›c› ya da hasta
olan ebeveynlerin farkl› kombinasyonlarda bir araya gelmeleri ile do¤acak k›z ve
erkek çocuklar› bu hastal›kla ilgili olarak farkl› fenotipler gösterebilir. 

K›rm›z›-yeflil renk körlü¤ü X-ba¤l› resesif bir genle kal›t›l›r (r). Bu karakter bak›m›ndan
normal bir kad›n ve renk körü bir baban›n renk körü bir k›z ve bir erkek çocu¤u oluyor.
Bu durumu annenin genotipini düflünerek nas›l aç›klars›n›z? Anne, baba ve olas› çocukla-
r›n genotip ve fenotipler nelerdir?
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‹nsanda hemofili
hastal›¤›n›n X -
ba¤l› çekinik
kal›t›m› iki farkl›
eflleflmede
gösterilmektedir.
(A) Normal anne
ile hasta baban›n
ve (B) tafl›y›c› anne
ile normal baban›n
çocuklar›n›n
hemofili olma
olas›l›klar›.
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X-Ba¤l› Dominant Kal›t›m 
Bu kal›t›m fleklinde, X-ba¤l› bir gende meydana gelen mutasyon bask›n bir etkiye
sahiptir. Bireyde tek bir mutant allelin bulunmas›, mutant özelli¤in ortaya ç›kmas›
için yeterlidir. Bu kal›t›ma ba¤l› bir özelli¤in ya da hastal›¤›n erkek ve kad›nlarda
görülme flans› eflittir. ‹nsanlarda, difl enameli hastal›¤›, perdeli ayak oluflumu ve ya-
p›sal trombopati (a¤›r kanama anomalisi) gibi sadece birkaç tane X-ba¤l› dominant
özellik tan›mlanm›flt›r. 
Y-ba¤l› Kal›t›m (Holandrik Kal›t›m) 
Y kromozomu üzerinde tafl›nan ve X üzerinde karfl›l›¤› olmayan bir mutant gen
nedeniyle ortaya ç›kan bir özellik, sadece erkek bireylerde ifade edilebilir. Bu tip
özelliklerin kal›t›m› da babadan o¤ula geçifl fleklinde olmaktad›r. Mutasyona ba¤l›
olarak ortaya ç›kan fenotipik karakter etkilenmifl erke¤in tüm o¤ullar›nda ortaya
ç›kar, babadan k›z çocu¤una geçmez. Bu tip kal›t›ma ait örnekler yok denecek ka-
dar azd›r. Kesin olarak kan›tlanm›fl olmasa da, sadece erkeklerde görülen, k›ll› ku-
lak oluflumu, koldaki radius ve ulna kemiklerinin kaynaflmas› ve yap›fl›k ayak par-
maklar› gibi özelliklerin Y kromozomuna ba¤l› olarak kal›t›ld›¤› düflünülmektedir. 

ÇEK‹RDEK DIfiI (S‹TOPLAZM‹K) KALITIM 
Hücre çekirde¤indeki kromozomlar›n d›fl›nda, sitoplazmada bulunan organellerde
az miktarda çekirdek d›fl› genetik madde bulunur. Sitoplazmik genler, kromozomal
genlerden ba¤›ms›z olarak baz› fenotipleri olufltururlar ve çekirdek d›fl› ya da si-
toplazmik kal›t›m ad› verilen farkl› mekanizmalarla kal›t›l›rlar. Ökaryotik hücreler-
de, sitoplazmik DNA en çok mitokondri ve kloroplast ad› verilen organellerde bulu-
nur. Genlerin bulundu¤u yere ve mekanizmalar›na göre çekirdek d›fl› kal›t›m›n,  ana-
sal kal›t›m (organel kal›t›m›), anasal etki ve simbiyont kal›t›m olmak üzere üç farkl›
tipi vard›r.

http://nitro.biosci.arizona.edu/courses/EEB320-2007/Lecture38/lecture38.html

Anasal Kal›t›m (Organel Kal›t›m›) 
Mitokondri ve kloroplastlar, kendi DNA’lar›n› kopyalama ve tafl›d›klar› genlerden
protein sentezleme yetene¤ine sahiptir. Bu bak›mdan bakterilere çok benzerler ve
evrimsel geliflmede bakterilerle iliflkili olduklar› düflünülür. Kloroplast ve mitokon-
dri genleri yaln›zca difli efley hücresinin sitoplazmas› ile dölden döle aktar›l›r. Bu
flekilde, anneden gelen organellere ba¤l› bir özelli¤in yavru döle geçmesi ve difli
yavrular arac›l›¤›yla sonraki kuflaklara aktar›lmas›na anasal kal›t›m ya da organel
kal›t›m› denir. Anasal kal›t›m, yap›lan karfl›l›kl› çaprazlamalar ile en iyi flekilde
gösterilir (fiekil 9.10). Kromozomal genotipi ayn› fakat farkl› fenotipe sahip diflile-
rin efley hücrelerinin, herhangi bir erkek efley hücresiyle döllenmesi sonucu daima
difli fenotipinde yavru oluflur. Çekirdek d›fl› kal›t›lan özelliklerin neredeyse tama-
m›, sperman›n sitoplazmas› yok denecek kadar az oldu¤u için yumurta hücresinin
sitoplazmas›ndan yavruya geçer. 

‹nsanlarda, mitokondriyal genlerin mutasyonlar›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan
baz› hastal›klar›n kal›t›m› incelendi¤inde, hastal›¤› gösteren kiflilerin annelerinin de
ayn› hastal›¤› tafl›d›¤› görülür. Örne¤in; sa¤›rl›k, Alzheimer, miyoklonik epilepsi ve
düzensiz k›rm›z› kas hastal›¤› (MERRF Sendromu) gibi genellikle yafllanmayla ilgi-
li baz› hastal›klar›n mitokondri genlerinde meydana gelen mutasyon sonucu olufl-
tu¤u düflünülmektedir.
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Çekirdek d›fl› ya da sitop-
lazmik kal›t›m, baz› karak-
terlerin sitoplazmada bulu-
nan çekirdek d›fl› genler ta-
raf›ndan ba¤›ms›z olarak
kal›t›lmas›d›r.

Anasal ya da organel kal›t›-
m›, anneden gelen organel-
lere ba¤l› bir özelli¤in yavru
döle geçmesi ve difli yavru-
lar arac›l›¤›yla sonraki ku-
flaklara aktar›lmas›d›r.



Bu ünitede, kromozomal gen ifadesi çekirdekteki genler için kullan›lmaktad›r. Mitokon-
driye ait hücresel fonksiyonlar›n gerçekleflmesinde, kendi gen ürünlerinin yan› s›ra çok
say›da kromozomal gen ürünüde gereklidir.

Anasal Etki: Kromozomal Genlerle Sitoplazmik 
Faktörlerin Etkileflimi
Difli efley hücresinin sitoplazmas›nda bulunan baz› gen ürünleri (proteinler), em-
briyonun fenotipik geliflimi üzerinde etkili olabilir. Diflinin kromozomal genleri ta-
raf›ndan kodlanan ve yumurta hücresi sitoplazmas›nda aktif olarak bulunan ürün-
ler, döllenmeden sonra art›k zigotun sitoplazmas›d›r. Zigota ait tüm genlerin ifade-
si de sitoplazmik bileflimden gelen sinyaller do¤rultusunda düzenlendi¤i için, bu
ürünlerin etkisi geliflim için son derece önemlidir. Bir organizma ya da hücrede, fe-
notipik özelliklerin yumurta hücresinin sitoplazmas›ndaki proteinlerin etkisiyle
yönlendirilmesi durumuna anasal etki denir.

Su salyangozlar›nda kabuk k›vr›m› yönünün belirlenmesi, anasal etki tipindeki
kal›t›m için güzel bir örnektir. Su salyangozlar›nda (Limnea peregra), kabuk ya sa-
¤a ya da sola k›vr›ml› olabilen bir özelliktedir ve yumurta sitoplazmas›ndaki
kromozomal bir gen ürünü taraf›ndan yönlendirilir.
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POPULASYON GENET‹⁄‹ 
Geneti¤in prensiplerini populasyonlara uygulama ve de¤erlendirme populasyon
geneti¤inin konusudur. Populasyonun her bireyi genleri tafl›yan arac›lard›r ve ta-
fl›d›klar› tüm allel tipleri populasyonun genotip ve fenotipini oluflturan temel bi-
rimlerdir. Bir populasyonun üretime kat›lan gametlerinin içindeki bütün genler,
tüm allelik formlar›yla birlikte gen havuzu olarak adland›r›l›r. Gen havuzu kuflak-
lar boyunca ya farkl› derecelerde de¤iflebilir ya da dura¤an olabilir. Teorik olarak
gen havuzu de¤iflmeyen populasyonlara kararl› populasyonlar denir. Ama pra-
tikte bir populasyonun kararl› kalma olas›l›¤› çok zay›ft›r. Populasyonlardaki gen-
lerin de¤iflmesine neden olan çeflitli faktörler vard›r. Bunlar:

• Göç; bireylerin bir populasyondan baflka bir populasyona hareketidir. Göç-
le yeni allellerin populasyonlara kat›l›m› ya da ç›k›fl› olabilir, bu durumda
allel frekanslar› de¤iflir. 

• Mutasyon; bir gendeki yap›sal bir de¤iflikli¤e ba¤l› olan kal›t›labilir bir özellik
olup, varyasyonlar›n esas kayna¤›d›r. Mutasyon ile populasyonda bulunmayan
yeni bir allel meydana gelebilir ya da var olan allellerin frekans› de¤iflebilir. 

• Populasyon Büyüklü¤ü ve fiansa-Ba¤l› Genetik Sürüklenme; yeterli
büyüklükteki do¤al populasyonlarda, eflleflme ve yaflaman›n tamamen eflit
koflullarda ve flansa ba¤l› oldu¤u durumda, gen frekans› dengede olacakt›r. 

• Seleksiyon (Do¤al Ay›klanma); populasyonda bulunan bireylerin hepsi
genlerini bir sonraki kuflaklar›na aktarmada çeflitli faktörlerin etkisiyle eflit
flansa sahip olamayabilirler. Genotiplerin üreme baflar›s›n› etkileyen ve bu-
nun sonucunda genotiplerin farkl› üretimini sa¤layan mekanizmalar›n tü-
müne seleksiyon (do¤al ay›klanma ya da seçme) denir. Rastgele eflleflmenin
oldu¤u bir populasyonda, seleksiyon allel frekans›n›n›n seviyesini etkileyen
önemli bir faktördür. 

• fiansa Ba¤l› Eflleflme; erkek ve difli gametlerin buluflma olas›l›klar› ve her
bir genotipin üretim oran› herhangi bir seleksiyon söz konusu olmaks›z›n
eflittir. Böyle bir durumda, gen frekans› sabit kal›r. 

Ayn› türün farkl› populasyonlar›nda, allellerin bireylerde bulunma s›kl›¤› farkl› ola-
bilir. Belirli bir genotipe sahip olan birey say›s›n›n populasyondaki toplam birey say›-
s›na oran› ya da populasyondaki yüzdesi genotip frekans›n› verir. Bir organizmada, ve-
rilen bir allelin (A) bulunma s›kl›¤› ya da frekans› %100 (AA), %50 (Aa) ya da %0 (aa)
olabilir. Di¤er yandan söz konusu allelin bir populasyonda bulunma frekans›, bu alle-
le sahip bireylerin populasyonda bulunma yüzdesi ile ifade edilir. Gen frekans›, ve-
rilen bir genin bulundu¤u bireylerin populasyonda ki yüzdesidir. Kararl› populasyon-
larda, genlerin frekans de¤eri ne olursa olsun de¤iflmeden kuflaktan kufla¤a aktar›l›r. 

Gen frekanslar›n›n ve de¤iflimlerinin çal›fl›lmas›, populasyonlar›n akrabal›k de-
recesini belirlemek ve populasyonun nereden gelip nereye gidebilece¤i hakk›nda
de¤erlendirme yapabilmek bak›m›ndan oldukça önemlidir. Gen frekanslar›n›n be-
lirlenmesinde genetik model üzerine ilk çal›flmalar 1908’de, ba¤›ms›z olarak çal›-
flan iki araflt›rmac›, ‹ngiliz Hardy ve Alman Weinberg taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu
araflt›rmac›lar, yapt›klar› çal›flmalar sonucu kendi adlar›yla an›lan bir kural ve bu-
nunla ilgili bir formül gelifltirdiler. Hardy-Weinberg (H-W) Kural›na göre yeterli
büyüklükteki bir Mendel populasyonunda, seçilim, mutasyon ya da göç olaylar›-
n›n meydana gelmedi¤i ve rastgele eflleflmenin oldu¤u koflullarda, gen ve genotip
frekanslar› sabit kal›r. Böylece, gen ve genotip frekanslar› dengeye ulaflm›fl olan
populasyonlar Hardy-Weinberg dengesindedir.
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H-W dengesinin geçerli oldu¤u bir genetik modelin koflullar›n› incelersek, bun-
lar›n yukar›da söz edilen ve bir populasyonun de¤iflimine neden olan faktörlerin
olmad›¤› durumlar oldu¤unu görürüz. Do¤ada tüm bu koflullar›n sa¤lanmas› ge-
nellikle mümkün de¤ildir ve gen frekans› uzun bir zaman diliminde de¤iflir. Za-
man içinde gen frekans›n›n de¤iflmesi ise evrimsel geliflmenin temelini oluflturur.

Genetik Dengenin Prensibi ve Gen Frekanslar›n›n 
Hesaplanmas› 
Populasyon geneti¤inde önemli olan, bir populasyon içinde genlerin ya da allelle-
rin kal›t›m biçimleri ve oranlar›d›r. Örne¤in; aynen bir bireyde oldu¤u gibi, A geni
ve alleli olan a bir populasyonda AA, Aa ve aa olarak ve de s›ras›yla 1:2:1 oran›n-
da bulunur. A ve a gametlerinin eflleflme flanslar›n›n eflit oldu¤u büyük populas-
yonlarda bu oranlar her zaman ayn›d›r. Bu populasyonda farkl› frekanslarda söz
konusu gen bak›m›ndan yaln›zca iki tip gamet A ve a üretilecektir.

Burada populasyondaki gen ya da allel frekans› ile genotip frekans›n› ay›rt etmek önemli-
dir. Küçük populasyonlarda, flansa ba¤l› eflleflme oran›n›n azalmas›yla ve organizman›n ya-
flama yetene¤inin etkilenme derecesine göre AA, Aa ve aa’n›n 1:2:1 oran› h›zla de¤iflebilir.

Bir populasyonda dominant olan genin (A) frekans› p ve resesif olan genin (a)
frekans› q olarak gösterilir. Di¤er bir ifadeyle, populasyonda p kadar A alleli ve q
kadar a allelini tafl›yan yumurta ve spermler birleflecektir ve belirli frekanslardaki
genotipleri oluflturacakt›r. Bu durumda, genotiplerin frekanslar› istatistiksel olarak
(pA + qa) (pA + qa) = p2(Aa) + 2pq(Aa) + q2(aa) oldu¤undan sonuç olarak p2 +
2pq + p2 = 1 eflitli¤i ile ifade edilir. Bu formül kullan›larak bir sonraki döllerde
beklenen gen ya da genotip frekans› kolayca bulunabilir. 

Örne¤in; heterozigot diploit bireylerin çaprazlamas›n› ele alal›m ve bir popu-
lasyonda bu bireylerden bafllayarak sonraki kuflaklar›n frekans›n› inceleyelim (fie-
kil 9.11). Aa x Aa eflleflmesinin oldu¤u bir populasyonda, erkek ve difli gametle-
rin her ikisinin de A alelini tafl›ma olas›l›¤› p x p = p2 (AA) = 1/4 x 1/4 = 1/16’d›r
ve bir sonraki kuflakta AA homozigotlar›n›n frekans› da 1/16 olacakt›r. Ayn› flekil-
de, gametlerin a alelini tafl›ma olas›l›¤› q x q = q2 (aa) = 1/4 x 1/4 = 1/16’d›r ve
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bir sonraki kuflakta aa homozigotlar›n›n frekans› da 1/16 olacakt›r. Bir sonraki ku-
flakta Aa heterozigotlar›n ortaya ç›kma olas›l›¤› ise (pA + qa) (pA + qa) = 2pq (Aa)
= 2 x 1/4 x 1/4 = 1/8 olacakt›r. Görüldü¤ü gibi atalar›n gen frekanslar›, di¤er bir
deyimle bu genleri tafl›yan gametlerin frekans› bir sonraki kufla¤›n genotip fre-
kans›n› belirlemektedir. 

Dengeli bir popülasyonun gen havuzunda, p ve q’nun toplam›n›n ise bire eflit
(p + q = 1) oldu¤u ve bir kuflaktan di¤erine de¤iflmeyece¤i kabul edilir. Bunun için
p + q = 1 eflitli¤i Hardy-Weinberg (H-W) dengesi olarak bilinir ve bu metotla he-
saplanm›fl olan genotip s›kl›¤›na H-W frekans› denir. H-W dengesini gösteren
eflitlikteki de¤erlerden birini bilmek di¤erini bulmak için yeterli olur (p = 1 - q gi-
bi). Dengeli populasyonlarda, bir lokusta yaln›zca iki genin bulundu¤u durumlar-
da gen frekanslar› yukar›da aç›klad›¤›m›z iki eflitlikten (p + q = 1) ve (p2 + 2pq + p2

= 1) yararlan›larak hesaplan›r. H-W kural›, bir populasyonun birbirini takip eden
kuflaklar boyunca dengede kald›¤› durumlarda geçerlidir. Ancak, yukar›da söz
edildi¤i gibi çeflitli faktörlerin etkisiyle gen havuzunda de¤iflmeler olur. 

MUTASYONLAR 
Genetik de¤iflim ya da varyasyon, canl›l›¤›n oluflumundan günümüze kadar geçen
süreç içinde meydana gelen hücresel çeflitlenmenin ve tür zenginli¤inin temelini
oluflturur. Çünkü en basit yap›l›dan en geliflmifl organizmaya, tüm hücrelerin
DNA’s› varyasyon mekanizmalar› sayesinde yap›, organizasyon, içerik ve ifllev ba-
k›m›ndan farkl›laflarak çeflitlenmifltir. Genetik yap›da de¤iflimi sa¤layan mekaniz-
malar mutasyonlar ve rekombinasyonlar olarak iki temel gruba ayr›labilir. Mutas-
yon bir canl›n›n genetik materyalinde meydana gelen kal›t›labilir de¤iflikliklerdir.
Rekombinasyonlar ise genel olarak do¤al hücresel mekanizmalarda meydana
gelen, atalarda olmaktan çok, mayozda krossing-overde oldu¤u gibi, döllerde gen-
lerin yeni organizasyonlarda bir araya gelmesi sonucu olan de¤iflikliklerdir. Günü-
müzde ayr›ca rekombinant DNA teknolojisi ile laboratuvar koflullar›nda rekombi-
nant DNA molekülleri elde edilmektedir. 

Mutasyon, canl›lar›n genomunda say›sal, yap›sal ve ifllevsel olarak meydana ge-
lebilir. Kromozom ya da gen seviyesinde oluflan bu de¤ifliklikler organizma üze-
rinde olumlu ya da olumsuz yönde bir etki yaratabilir. Bir canl›n›n çevreye uyu-
munda ona yararl› olan mutasyonlar bugüne kadar kal›t›mla kuflaktan kufla¤a ak-
tar›lm›fl olanlard›r. Mutasyona neden olan kimyasal ya da fiziksel faktörler muta-
jen, bunun sonucunda de¤iflikli¤i tafl›yan bir organizma ise mutant olarak adlan-
d›r›l›r. Mutasyonlar hücresel ifllevler s›ras›nda kendili¤inden oluflabildi¤i gibi çeflit-
li kimyasal ya da fiziksel mutajenlere maruz kalma sonucu da uyar›labilirler. 

Mutasyonlar genel olarak genom mutasyonlar› ve gen mutasyonlar› olmak üze-
re iki grupta incelenir:

Genom Mutasyonlar› 
Genom mutasyonlar›, çok say›daki do¤rusal kromozomlar›n say›s›nda ve yap›s›n-
da olmak üzere meydana gelen de¤iflikliklerdir.

Kromozom Say›s›nda Meydana Gelen Mutasyonlar 
A. Öploidi: Kromozom tak›m say›s›nda de¤iflmeler meydana getiren mutas-

yonlard›r ve çeflitleri flu flekilde s›n›fland›r›l›r:
1. Monoploidi: kromozomlar›n tak›m say›s›nda azalma vard›r.
2. Poliploidi: kromozomlar›n tak›m say›s›nda artma vard›r. 
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1.  Triploit (3n), 
2.  Tetraploit (4n) 

Poliploidi bitki türlerinde oldukça yayg›n iken, hayvanlarda kertenkele, amfi-
bi ve bal›k gibi s›n›rl› say›daki baz› türlerde görülür. Bitkilerdeki poliploidi duru-
munun bir k›sm› do¤al olarak gerçekleflirken, büyük bir bölümü zira-
i çal›flmalarla yapay olarak meydana getirilir. Poliploidi iki farkl› flekilde meydana
gelebilir; 

• Otopoliploidi: Ayn› türe ait kromozomlar›n tak›m say›s› art›fllar› ile bir tür
içinde görülen kromozom say›s› de¤iflimleridir. Diploit (AA) bir türün
triploit (AAA), tetraploit (AAAA) ve daha fazla say›da poliploit formlar›
oluflabilir. 

• Allopoliploidi: Birbirine çok yak›n olan iki farkl› türün melezlemesi (AA
x BB) ile elde edilen kromozom tak›m say›s› art›fllar›na denir (AB, AABB,
AAABBB). Allopoliploit bitkiler do¤al ya da deneysel olarak meydana
getirilebilir. 

B Anöploidi: Hücre bölünmesi s›ras›nda, kromozomlar›n ayr›lmas›nda mey-
dana gelen hatalar nedeniyle, normal kromozom setinde bir ya da birkaç
kromozomun eksilmesi ya da artmas› durumudur. Kromozom say›s›na göre
anöploidi tipleri;

1. Monozomi: (2n - 1) homolog kromozom çiftinden bir kromozomun eksik
olmas› 

2. Nullizomi: (2n - 2) homolog kromozom çiftinden her iki kromozomun
eksik olmas›

3. Trizomi: (2n + 1) bir kromozomdan iki yerine üç tane olmas›
4. Tetrazomi: (2n + 2) bir kromozomdan iki yerine dört tane olmas› durumu

fleklinde ortaya ç›kar.
Anöplodinin bütün formlar› mayoz sonras› ciddi sonuçlar do¤urur ve hayvan-

larda ço¤u kez ölümcüldür. Memelilerde ölü do¤umlar›n en önemli nedenlerinden
biri anöploididir. Bunun yan› s›ra, baz› hastal›k tablolar› ile karakterize edilen
anöploidi durumlar› da vard›r. ‹nsanlarda, XO durumu monozomik olup bu kad›n-
lar Turner sendromuna sahiptirler. Trizomi anomalileri tafl›yan insanlar fiziksel
olarak baz› özellikler gösterirler ve ço¤unlukla da normal bir yaflam sürerler. ‹n-
sanda trizomik olarak erkeklere (XXY, Klinefelter sendromu ve XYY) rastlanabi-
lir. En çok bilinen otozomal trizomilerden bir tanesi 21. Kromozom trizomosidir
(Down sendromu ya da Mongolizm). 

Kromozom Yap›s›nda Meydana Gelen Mutasyonlar 
Kromozom aberasyonlar› olarak da isimlendirilen yap›sal de¤ifliklikler, kromatit
kollar›ndaki k›r›lmalar sonucunda oluflur. Kromozomun yap›s›nda meydana gelen
mutasyonlar efley hücrelerinde meydana gelmiflse kal›t›mla yavrulara aktar›l›r. K›-
r›lman›n oldu¤u yere, k›r›lma tipine, say›s›na ve k›r›lan parçalar›n tekrar birleflme
özelli¤ine göre çeflitli mutasyon tipleri vard›r. 

• Delesyon: Kromozomdan parça kopmas›d›r. Kopma kromozomun uç k›s-
m›nda meydana gelirse terminal delesyon, kromozom içindeki bir bölgede
oluflursa interkalar delesyon olarak adland›r›l›r. Her iki delesyon tipinde de
kopan parça mitozda kayboldu¤u için genetik madde kayb› söz konusudur. 

• ‹nversiyon: Kromozomun katlan›p k›vr›lma yapt›¤› bir bölgeden k›r›larak,
ayn› bölgeye ters flekilde tekrar ba¤lanmas›d›r. 
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• Duplikasyon: Kromozomun bir k›sm›nda bulunan genlerin kopyalanarak
birden fazla say›da bulunmas›d›r. DNA replikasyonu ya da krossing-over s›-
ras›nda meydana gelen hatalardan kaynaklanabilir. 

• Translokasyon: Homolog olmayan kromozomlar aras›nda gerçekleflen
parça de¤iflimidir. 

Gen Mutasyonlar› (Nokta mutasyonlar) 
Gen mutasyonu, bir genin yap›s›nda oluflan de¤iflmelerdir. Gen mutasyonlar›n›n
üç tipi vard›r.

• Transisyon: Gen bölgesindeki bir pürin baz›n›n di¤er bir pürin baz› (A →
G ya da G → A) ile ya da bir pirimidin baz›n›n di¤er bir pirimidin baz› (C →
T ya da T → C) ile yer de¤ifltirmesi durumudur. 

• Transversiyon: Gen bölgesindeki bir pürin baz›n›n bir pirimidin baz› ile (A
ya da G → C ya da T) ya da bir pirimidin baz›n›n pürin ile (C ya da T → A
ya da G) yer de¤ifltirmesi fleklindeki gerçekleflen bir mutasyon tipidir.

• Çerçeve kaymas›: Gen bölgesinde ço¤unlukla s›k tekrar eden baz dizileri-
nin bulundu¤u bölgelerde, bir veya birkaç baz çiftinin eklenmesi ya da ç›k-
mas› ile meydana gelen mutasyon fleklidir. 

Transisyon ve transversiyon ile oluflan baz çifti de¤iflimi, genellikle tek bir ko-
donun de¤iflimine yol açar. Kodonun de¤iflmesi, nadiren de olsa ona karfl›l›k ge-
len aminoasiti de¤ifltirmeyebilir. Gen ürününü etkilemeyen böyle durumlara ses-
siz mutasyon denir. Buna karfl›n bir baz de¤iflimi, genin ürününde az da olsa bir
yap› bozuklu¤una yol aç›yorsa, yanl›fl anlaml› mutasyon olarak ifade edilir. Çer-
çeve kaymas› mutasyonu, gendeki kodon diziliminin de¤iflmesi ile sonuçland›¤›n-
dan kodlanan proteindeki aminoasitlerin s›ras›n›n de¤iflmesine neden olur. 

Sözü edilen tüm mutasyon tiplerinin kal›tsal olabilmesi için, her birinin efley
ana hücrelerinde ya da gamet oluflumu s›ras›nda meydana gelmesi ve zigota tafl›n-
mas› gerekir. 

Gen mutasyonlar› ne gibi sonuçlara neden olabilir?

Mutasyonlara Neden Olan Etkenler 
Mutasyonlar›n çok az bir k›sm› DNA replikasyonu, oksidatif hasar ve yer de¤ifl-
tirebilen genetik elementlerin (transpozonlar) hareketleri gibi hücresel faaliyetler
s›ras›nda, kendili¤inden oluflabilir (spontan mutasyonlar). Mutasyonlar›n önemli
bir bölümü, baz› çevresel mutajenik ajanlar›n etkisiyle meydana gelir (uyar›lm›fl
mutasyonlar). Mutajenler temel olarak fiziksel ve kimyasal faktörler olarak iki
grupta toplan›r.

Fiziksel Mutajenler 
‹yonize radyasyon, x-›fl›n›, gama-›fl›n› ve kozmik ›fl›nlar gibi yüksek enerjili, k›sa
dalga boyunda ›fl›nlar olup canl› dokulara nüfuz ederler. 
‹yonize olmayan radyasyon, UV ›fl›nlar›, televizyon, telsiz, telefon, mikrodalga
f›r›n, radyoaktif at›klar, nüklear silahlar ve santraller gibi kaynaklar taraf›ndan ya-
y›lan radyasyon tipidir. UV ›fl›nlar› düflük enerjili olup, yüksek bitki ve hayvanlar-
da sadece yüzeysel hücre tabakas›na nüfuz eder. 
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Kimyasal Etkili Mutajenler 
Endüstri, kozmetik, g›da, sa¤l›k ve çevre gibi yaflam›n her alan›nda kullan›lan çok
farkl› yap›lardaki kimyasal bileflikler günümüzdeki genetik hasar›n artmas›nda en
etkili faktörlerdir. Bunlar›n içinden, alkilleyici ajanlar, Proflavin ve akridin oranj
gibi akridin boyalar oldukça kuvvetli mutajenlerdir. Nitroz asidi, amino grubu
içeren bazlar›n oksidatif deaminasyonuna neden olan önemli bir mutajenik ajand›r

Genotoksik (mutajenik ) ajanlar konusunda bilinçlenmenin önemi nedir?

DNA üzerindeki de¤iflimlerin tümüne mutasyon denilebilir mi? Neden?
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Genetik biliminin temelini atan Mendel, çal›flma-
lar› sonucunda her bir fenotipik karakterin bir
çift genetik birim (allel genler) taraf›ndan olufltu-
ruldu¤unu ve farkl› karakterleri belirleyen gene-
tik birimlerin (genlerin) birbirinden ba¤›ms›z ola-
rak kal›t›ld›¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. Bu kurallara
uyan monohibrit ve dihibrit çaprazlamalarda de-
¤iflmeyen fenotipik oranlar vard›r. Fakat hibrit
çaprazlamalarda, bir genin allelleri aras›nda
ekivalentlik, kodominantl›k ve letalite gibi ya da
farkl› genler aras›nda epiztaziler gibi  etkileflim-
ler nedeniyle, farkl› fenotipik oranlar oluflabil-
mektedir. Bunun d›fl›nda, genlerin ayn› kromo-
zom üzerinde bulunup birlikte kal›t›lmas›, efley
kromozomlar› üzerinde bulunarak efleye ba¤l›
kal›t›lmas› ya da yumurta sitoplazmas›nda bulu-
narak, anasal olarak kal›t›lmas› gibi farkl› genetik
aktar›m flekilleri de bulunmaktad›r. Genin feno-
tipik ifadesi de Mendel’in öngördü¤ünden farkl›
olarak, bir genin birden fazla fenotipten sorumlu
olmas› ya da birden fazla genin tek bir fenotipik
karakteri birlikte oluflturmas› fleklinde de meyda-
na gelebilmektedir. Her bireyin tafl›d›¤› tüm allel
tipleri, üyesi oldu¤u populasyonun genotip ve
fenotipini oluflturan temel birimlerdir. Bir popu-
lasyonun sahip oldu¤u gen havuzu, kuflaklar bo-
yunca; göç, mutasyon, flansa ba¤l› genetik sü-
rüklenme, seleksiyon ve flansa ba¤l› eflleflmeler
nedeniyle, farkl› derecelerde de¤iflebilmektedir.
Ayn› türün farkl› populasyonlar›nda, allellerin bi-
reylerde bulunma s›kl›¤› farkl› olabilir. Gen fre-
kanslar›n›n ve de¤iflimlerinin çal›fl›lmas›, popu-
lasyonlar›n akrabal›k derecesi ile geçmifl ve gele-
cek özelliklerini belirlemede oldukça önem tafl›r.
Genetik maddede, çeflitli faktörlerin etkisiyle
meydana gelen kal›t›labilir de¤iflmeler, mutas-
yon olarak ifade edilir. Mutasyonlar, canl›lar›n
çevreye uyumlar›nda avantaj sa¤layabildikleri gi-
bi ölümüne de neden olabilirler. Mutasyonlar,
hücresel ifllevler s›ras›nda kendili¤inden ya da
ço¤unlukla çeflitli fiziksel ve kimyasal mutajenle-
rin uyarmas›yla meydana gelirler. 

Özet
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1. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Mendel kurallar›na
uyan bir monohibrit çaprazlama için söylenemez? 

a. F1 neslinde tek bir fenotip grubu oluflur.
b. Atasal bireyler iki karakter bak›m›ndan farkl›d›r.
c. F2 neslinde iki fenotip grubu oluflur.
d. Gen allelleri aras›ndaki etkileflimi yans›t›r.
e. F2 neslinde üç genotip grubu oluflur.

2. Mendel’in 2. yasas› için afla¤›daki ifadelerden hangi-
sini do¤rudur? 

a. Bir genin alleleri ba¤›ms›z olarak birbirinden ay-
r›l›rlar ve rastgele gametlerde bir araya gelirler.

b. Bir genin allelleri birbirine ba¤l› olarak rastgele
gametlerde bir araya gelirler.

c. Birden fazla genin allelleri birbirinden ba¤›ms›z
ve rastgele gametlerde bir araya gelirler .

d. Birden fazla genin allelleri birbirine ba¤l› olarak
rastgele gametlerde bir araya gelirler.

e. Gametler ba¤›ms›z olarak birbirinden ayr›l›r ve
rastgele bireylere da¤›l›rlar.

3. 1.Mendel kurallar›ndan sapma gösteren monohibrit
çaprazlamalarda alleller hangi etkileflimi göstermezler?

a. Kodominantl›k
b. Ekivalentlik
c. Tam dominantl›k
d. Yar› dominantl›k
e. Letalite

4. Çok allelli genlerin kal›t›m› ile ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Bir gen çok say›da farkl› fenotipik karakter olufl-
turur.

b. ‹ki gen bir fenotip üzerine etkilidir.
c. Gende oluflan mutasyonlar genin özelli¤ini de-

¤ifltirmez.
d. Gende oluflan farkl› mutasyonlar gen allellerini

çeflitlendirir.
e. Bir organizma bir genin çok say›da allelini tafl›-

yabilir.

5. ‹ki genin tam ba¤lant›s› durumunda afla¤›daki
durumlardan hangisinin gerçekleflmesi beklenir?

a. Atasal fenotipler oluflmaz
b. Rekombinant fenotipler oluflmaz
c. Atasal fenotiplerin oran› %50’dir
d. Rekombinant fenotiplerin oran› %50’dir

e. Atasal fenotiplerin oran› %50’den fazlad›r
6. Afla¤›daki mekanizmalar›n hangisinde, gonozomlar
bak›m›ndan erkek birey homogametik, difli birey ise
heterogametiktir?

a. XX-XY mekanizmas›
b. XX/2A mekanizmas›
c. ZZ-ZW mekanizmas›
d. XX-XO mekanizmas›
e. XO/XY mekanizmas›

7. Afla¤›daki kal›t›m tiplerinden hangisi ile erke¤in bir
özelli¤i sadece difli yavrulara aktar›l›r?

a. X’e ba¤l› kal›t›m
b. Y’ye ba¤l› kal›t›m
c. XY’ye ba¤l› kal›t›m
d. Sitoplazmik kal›t›m
e. Otozomal kal›t›m

8. Ekmek mayas›nda, mitokondriyal oksijenli solunum
genleri kusurlu olan, küçük yap›l› koloniler bu özelli¤i
yeni hücrelere nas›l aktar›rlar?

a. Efleyin etkisinde olan kal›t›mla
b. Holandrik kal›t›mla
c. Enfeksiyon kal›t›m›yla
d. Anasal etkiyle
e. Anasal kal›t›mla

9. Afla¤›dakilerden hangisi Hardy-Weinberg Kural› ile
ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Yeterli büyüklükteki bir Mendel populasyonu için
geçerlidir.

b. Gen mutasyonu ve seçilimi olmad›¤› kabul edilir.
c. Populasyonda genotip frekanslar› de¤iflkendir.
d. Göç olay›n›n olmad›¤› durumda geçerlidir.
e. Rastgele eflleflmenin oldu¤u koflullar söz konusu-

dur.

10. Farkl› iki türe ait kromozomlar›n bir araya gelerek
poliploidi geçirmesiyle oluflan mutasyon tipi afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Polisomi
b. Allopoliploidi
c. Otopoliploidi
d. Endopoliploidi
e. Politeni

Kendimizi S›nayal›m



1 b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Monohibrit Çaprazlama ve
Mendel’in I. Yasas›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2 c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dihibrit Çaprazlama ve
Mendel’in II. Yasas›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3 c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bir Allel Çifti Aras›ndaki Et-
kileflimler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4 d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çok Allelli Genlerin Kal›t›-
m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5 b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤l› Genler ve Kal›t›m›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6 c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Genotipik Efley Tayini” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7 a Yan›t›n›z yanl›fl ise “X-Ba¤l› Kal›t›m” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8 e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anasal Kal›t›m (Organel Ka-
l›t›m›)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9 c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Populasyon Geneti¤i” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10 b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kromozom Say›s›nda Mey-
dana Gelen Mutasyonlar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

EE x EE, EE x Ee, EE x ee, Ee x Ee, Ee x ee ve ee x ee
olmak üzere 6 farkl› çaprazlama yap›labilir. 

S›ra Sizde 2 

1. Atalar›n genotipi ssKK ve SSkk olur ve s›ras›yla sK ve
Sk özellikte gametler üretirler.
2. F1 döllerinde meydana gelebilecek fenotip (uzun-
kahve) ve genotipler yaln›zca VvEe olur.
3. F2 kufla¤›ndaki:

FFeennoottiipplleerr      GGeennoottiipplleerr    GGeennoottiipp oorraann››    FFeennoottiipp oorraann›› 

Siyah-k›sa       SSKK 1 9

SSKk 2

SsKK 2

SsKk 4

Siyah-uzun       SSkk 1 3

Sskk 2

Kahve-k›sa      ssKK 1 3

ssKk 2

Kahve-uzun     sskk 1 1

S›ra Sizde 3

Atalardan farkl› olarak koyu mor çiçekli bitkilerin olufl-
mas› bak›m›ndan Mendel kal›t›m›na uymamaktad›r. Ya-
r› dominantl›k etkileflim vard›r. Ancak heterozigot (Bb)
atalardan, homozigot dominant 1(BB) koyu mor, ho-
mozigot resesif 1(bb) beyaz ve atalara benzer heterozi-
got 2(bb) bitkiler meydana gelebilir. 

S›ra Sizde 4

Thallassami (Akdeniz anemisi) çocuklar ancak hetero-
zigot tafl›y›c› anne ve babadan (Tt x Tt) %25 oran›nda
olabilir. Çocuklar›n %50 oran›nda tafl›y›c› (Tt) ve %25
oran›nda normal olma flanslar› vard›r.

S›ra Sizde 5

Burada X-ba¤l› resesif kal›t›m söz konusu oldu¤undan
normal annenin genotipi ya XRXR ya da XRXr olabilir.
Babab›nki ise kesin XrY’dir. Bu kad›n ve erke¤in ço-
cuklar›n›n renk körü olma olas›l›klar›n› flekilde gösteril-
di¤i gibi erkek çocuklar normal (XRY), k›zlar ise normal
tafl›y›c› (XRXr) olur. Annenin XRXr olmas› durumunda
ise k›z ve erkek çocuklar›n›n yar›s› normal yar›s› ise
renk körü olabilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra sizde 6

Gen mutasyonlar›n›n sonuçlar› olufltuklar› hücrenin vü-
cut ya da efley hücresi olmas›na göre önemli ölçüde fark-
l›l›k gösterir. Efley hücrelerinde meydana gelen mutas-
yonlar tek bir gen ürünün kayb› ile ortaya ç›kan çok sa-
y›da genetik hastal›¤a neden olabilmektedir. Vücut hüc-
relerinde oluflan gen mutasyonlar› ise hücrenin baz›
önemli genlerinde ifllev bozuklu¤una neden olursa, bafl-
ta kanser olmak üzere pek çok hastal›¤a yol açabilmek-
tedir. Bunun d›fl›nda gen mutasyonlar›, canl›larda genin
allel say›s›n› ço¤altarak, baz› fenotipik ifadeleri, baz› be-
sinsel ve biyokimyasal özellikler ile baz› morfolojik ve
davran›flsal karakterleri de de¤ifltirerek, çeflitlenmeyi sa¤-
layan bir mekanizmad›r.

S›ra Sizde 7

Canl›lar›n yaflad›¤› çevresel ortamda istemli ya da istem-
siz olarak maruz kald›klar› çok say›da fiziksel yada kim-
yasal ajan onlar›n genetik sistemleri için büyük bir tehdit
unsuru olabilmektedir. Bu ajanlar›n etkileri gözle görüle-
bilir ya da fark edilebilir olmad›¤› için ço¤u kez önem-
senmez. Oysaki yaflad›¤›m›z çevrede; soludu¤umuz ha-
va, tüketti¤imiz besinler, kulland›¤›m›z ilaç ve ürünler
içinde bizim genetik yap›m›za zarar verebilecek çok say›-
da etken bulunmaktad›r. Bu konuda bilinçli ve duyarl› ol-
mak, gerekli korunma önlemlerini almak ve çevremizi
daha yaflan›labilir hale getirmek, bizlerin ve gelecek ku-
flaklar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan son derece önemlidir.

S›ra Sizde 8

DNA üzerinde, spontan yada uyar›lm›fl olarak meydana
gelebilen pek çok de¤ifliklik olabilir. Bunlara, bazlar›n
kimyasal yap› de¤iflimlerini, ba¤ yap›lar›ndaki bozulma-
lar›, oksidasyon ve metilasyona u¤ramalar›n› örnek ola-
rak verebiliriz. Ancak bu de¤iflimlerin mutasyon ad›n›
alabilmesi için DNA onar›m mekanizmalar› taraf›ndan
onar›lamay›p, DNA replikasyonu sonunda yanl›fl baz efl-
leflmeleri ya da kodon kaymas› tipinde bir kal›c› de¤iflim
halini almalar› gerekmektedir. Onar›lan ya da geri dönü-
flen de¤iflimlere mutasyon denilemez. Di¤er yandan sözü
edilen de¤iflimler, DNA’n›n gen bölgeleri d›fl›nda da mey-
dana gelmektedir. Ancak bunlar›n fenotipik bir etkileri
olmad›¤› için mutasyon olarak de¤il, genetik polimorfizm
olarak adland›r›l›rlar. Ayn› türe ait canl›larda gen bölgele-
ri d›fl›ndaki DNA dizi farkl›l›klar› genetik polimorfizmin
bir göstergesidir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ekoloji ile ilgili temel kavramlar› tan›mlayabilecek
Canl›lar üzerinde etkin olan ekolojik faktörleri s›n›fland›rabilecek
Ekosistemlerde enerji transferi ve madde döngüsünü aç›klayabilecek
Populasyonlar›n yap›sal özelliklerini de¤erlendirebilecek
Komünitelerin özellikleri ve ifllevlerini aç›klayabilecek
Ekosistemin ö¤eleri ve ifllevsel özelliklerini ifade edebilecek
Biyom (büyük yaflam birlikleri) kavram›n› de¤erlendirebileceksiniz

‹çerik Haritas›

• Ekoloji
• Populasyon 
• Habitat
• Biyotop
• Ekosistem

• Biyom
• Süksesyon
• Komünite
• Ekolojik nifl

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N

Genel Biyoloji Ekoloji

• EKOLOJ‹N‹N TANIMI VE
TAR‹HÇES‹

• EKOLOJ‹DE TEMEL KAVRAMLAR
• EKOLOJ‹K FAKTÖRLER
• EKOS‹STEMLERDE ENERJ‹

TRANSFER‹
• EKOS‹STEMLERDE MADDE

DÖNGÜLER‹
• POPULASYON D‹NAM‹⁄‹
• KOMÜN‹TE (TÜR TOPLULUKLARI)
• EKOS‹STEM
• B‹YOMLAR (BÜYÜK YAfiAM

B‹RL‹KLER‹)

10
GENEL B‹YOLOJ‹

           



EKOLOJ‹N‹N TANIMI VE TAR‹HÇES‹ 
Ekolojinin u¤rafl› alan›n›, canl›lar ve yaflam ortamlar› oluflturur. Canl›lar›n yaflam
ortamlar› ise Fiziksel (cans›z) ve Biyotik (canl›) olmak üzere ikiye ayr›l›r. Canl›n›n
hayatta kalabilmesi, fiziksel ortamda oluflan fiziksel ve kimyasal olaylar ile biyo-
tik ortama uyum sa¤lamas›yla mümkün olabilir. Bu nedenle canl›n›n çevresiyle
olan iliflkilerinin tan›mlanabilmesi için di¤er bilim dallar›n›n yard›m› gerekmekte-
dir. Örne¤in, canl› üzerinde etkili olan fiziksel ortam koflullar›n›n tan›mlanabilme-
si için Co¤rafya, Meteoroloji, Jeoloji, Kimya, Matematik ve ‹statistik; biyotik orta-
m›n tan›mlanabilmesi için ise Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji ve Parazitoloji gibi
bilim dallar›n›n yard›m›na gerek vard›r. Günümüzde ekoloji, ormanc›l›k, tar›m,
yaban hayat›, flehircilik ve çevre kirlili¤i gibi birçok uygulamal› bilim dallar›n›n te-
melini oluflturur.

‹nsano¤lu bafllang›c›ndan beri fiziksel ortam koflullar›n›n canl›lar› etkiledi¤ini
görmüfl olmas›na karfl›n, bilimsel anlamdaki yaz›l› bulgular 16. yüzy›lda belirgin bir
flekilde ortaya konmaya bafllanm›flt›r. Ekoloji bilimi ayr› bir bilim dal› olarak ele
al›nmas› ise 18. yüzy›lda bafllam›fl ve gerçek anlamda geliflimini 19. yüzy›lda yap-
m›flt›r. Bir bilim dal› olarak geliflmesi oldukça geç olmas›na karfl›n; tarih öncesi de-
virlerde yaflayan topluluklar›n tar›m ve hayvanc›l›k alanlar›nda pratik ekoloji bilgi-
lerine sahip olduklar› ve bunlar› kulland›klar› bilinmektedir.

EKOLOJ‹DE TEMEL KAVRAMLAR 
Çevre, canl›lar›n yaflam› üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal ve biyotik faktörle-
rin bütünlü¤üdür. Organizmalar›n yaflam› üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal ve
biyotik faktörlerin tamam› onun çevresini oluflturur. Bir türe ait birey veya popu-
lasyonun arand›¤›nda bulundu¤u do¤al olarak yaflad›¤› mekana ise habitat ad› ve-
rilir. Habitat bir baflka deyiflle birey veya populasyonun adresidir. Biyotop ise can-
l› varl›klar›n yaflam›n› sürdürebilmesi için uygun çevresel koflullara sahip bir co¤-
rafik bölge veya de¤iflken hacimli bir ortam olup, birden fazla say›da populasyo-
nun yerleflti¤i bir alan olarak kabul edilir.

S›n›rlar› az çok belli bir bölgede yaflayan ve iliflki halinde bulunan ayn› türe ait
bireyler populasyonu olufltururken, farkl› türlere ait populasyonlar bir araya ge-
lerek komüniteyi olufltururlar. Bir organizma veya populasyonun ekosistem için-
deki ifllevine ekolojik nifl ad› verilir Ekolojik nifl organizman›n yaflam›n› sürdüre-
bilmek için kurdu¤u iliflkileri ve organizman›n adaptasyonunu, fizyolojik tepkileri
veya ö¤renilerek kazand›¤› davran›fllar›ndan do¤an halini gösterir.

Ekoloji

Tür: Morfolojik olarak
birbirlerine çok benzeyen,
aralar›nda çiftleflerek
kendilerine benzer
üreyebilme yetene¤inde olan
yeni döller meydana
getirebilen bireyler
toplulu¤una denir.



Bir sistemi oluflturan tüm parçalar, birbirleriyle do¤rudan veya dolayl› iliflki için-
de olup, birbirleriyle ba¤lant›l›, sürekli ve uyumlu bir flekilde çal›fl›rlar. Canl› ve can-
s›z varl›klar aras›nda karfl›l›kl› etki ve iliflkilerin oluflturdu¤u biyolojik sisteme eko-
sistem ad› verilir (fiekil 10.1). Karfl›l›kl› olarak madde al›flverifli yapacak flekilde bir-
birini etkileyen canl› organizmalarla cans›z maddelerin bulundu¤u herhangi bir do-
¤a parças› bir ekosistem olup, canl› ve cans›z olmak üzere iki ana ö¤esi vard›r.

Ekoloji bilimi, birey üzerinde etkili olan faktörleri, populasyonlar›n yap› ve ge-
liflimlerini, madde ve enerji ak›fl›n› inceleyerek, ekolojik dengenin bozulmas›n›
önlemeye çal›fl›r. Ekoloji biliminin çeflitli alt dallar› vard›r. Birey ekolojisi (aute-
koloji) ayn› türe ait birey veya bireylerin çevre ile olan iliflkilerini inceleyen, eko-
loji biliminin alt dal›d›r. Populasyon ekolojisi (demokoloji) populasyonun yap›-
s›n›, geliflimini, de¤iflimini ve bunlar›n nedenlerini inceler ve çeflitli türlere ait bi-
reylerin bolluk ve de¤iflim nedenlerini araflt›r›r. Komüniteyi oluflturan bireylerin
çevreleri ile olan iliflkilerini inceleyen ekolojinin alt dal›na ise ekosistem ekolo-
jisi (sinekoloji) ad› verilir.

EKOLOJ‹K FAKTÖR
Ekolojik faktörler; klimatik faktörler (›fl›k, s›cakl›k, bas›nç, rüzgâr, nem ve ya¤›fl),
fizyografik faktörler (enlem, boylam, yükselti, bak›, yeryüzü flekli vb.), edafik
faktörler (toprak özellikleri) ve biyotik faktörler (bitki, hayvan, insan, mikroor-
ganizmalar) olmak üzere dört ana bafll›k alt›nda toplanabilir (fiekil 10.1).

Klimatik Faktörler 
Meteorolojik verilerin uzun süreli ölçümleri sonucu elde edilen ortalama ve uç de-
¤erleri ile genifl bir bölgeyi içermesi halinde makroiklimler oluflur ve yeryüzü 8
makroiklim tipine ayr›l›r. Makroiklim alanlar› içinde, yeryüzü flekli, yükselti, göl,
orman gibi fizyografik faktörlerin etkisi ile oluflan belirli alanlara özgü iklim tipine
mezoiklim denir. ‹çinde bulundu¤u makro ve mezoiklim koflullar›ndan veya ba-
z› meteorolojik veriler bak›m›ndan çeflitli faktörler alt›nda (toprak, arazi flekli ve di-
¤er antropojen etkiler) sapma göstermesi halinde mikroiklimler oluflur. Bir a¤a-
c›n tepe tac›n›n alt›nda oluflan iklim mikroiklime örnek olarak verilebilir.
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Sistem: Birbiriyle sürekli
etkileflim içinde olan ve
birbirine ba¤l› parçalar›n
oluflturdu¤u bütüne denir. 

Ekoloji, organizmalar›n
birbirleri ve çevreleri ile
karfl›l›kl› etki ve iliflkilerini
araflt›ran bilim dal›d›r.

Ekolojik faktör: Canl›
varl›klar›n yaflamlar›n›n en
az bir döneminde onlar›
etkileyen fiziksel, kimyasal
veya biyolojik çevre
elemanlar›n›n her birine
ekolojik faktör ad› verilir.

‹klim: Belli bir bölgede uzun
süre devam eden atmosferik
olaylar›n ortalamas›na
denir. 

Biyotik faktörleri Abiyotik faktörleri
Enerji

Rüzgar

S›cakl›k
S›cakl›k
S›cakl›k

Su Tuzluluk

fiekil 10.1

Ekolojik faktörler 

Kaynak: (URL:
http://cas.bellarmin
e.edu)



S›cakl›¤›n çevre için ekolojik önemi: Karasal ortamlarda s›cakl›k özellikle
enlem derecelerine ba¤l› olarak önemli farkl›l›klar gösterir. Sucul ortamlarda ise,
bölge, mevsimler ve ortam tipleri s›cakl›k de¤ifliminde önemli rol oynar. 

Canl›lar -200˚C ile +100˚C aras›nda yaflayabilmekle birlikte, genelde hayatsal faaliyetleri-
ni 0˚C ile 50˚C aras›nda sürdürürler. 

Canl›lar›n yeryüzündeki da¤›l›fllar› ile y›ll›k s›cakl›k aras›nda yak›n ilgi bulunur.
Uygun olmayan s›cak dönemleri canl›lar uyku durumunda geçirir veya bir baflka
bölgeye göç ederler. Uyku durumunun düflük s›cakl›klar›n geliflmeyi engelleyecek
düzeyde olmas› halinde ortaya ç›kmas›na hibernasyon; yüksek s›cakl›klarda or-
taya ç›kmas›na estivasyon denir. Bunun d›fl›nda s›cakl›k de¤iflimine ba¤l› olarak
canl›larda morfolojik, fizyolojik, ekolojik ve etolojik uyumlar görülür. 

Çevrenizde bulunan canl›lar aras›nda hibernasyon ve estivasyon durumlar›na örnek ve-
riniz?

Ya¤›fl ve nemin çevre için önemi: Aktif haldeki canl›lar›n protoplazmalar›n›n
%70-%90’› sudur. Ya¤›fl (kar, dolu, ya¤mur, çi¤ ve sis) canl›lar›n yaflam› için gerek-
li suyun kayna¤›n› oluflturur ve s›cakl›k faktörü ile birlikte yeryüzündeki bitki ve
hayvan topluluklar›n›n yap›sal özelliklerini, tür çeflitlili¤ini, yaflamsal ritimlerini be-
lirleyen önemli bir ekolojik faktördür.

Ifl›¤›n çevre üzerindeki etkisi: Ifl›¤›n fliddeti ve yap›s› genelde sabit olmay›p
ortamsal faktörlere ba¤l› olarak de¤iflebilir. Ifl›k süresi ise sadece enlemlere ve
mevsimlere ba¤l› olarak düzenli bir de¤iflim gösterir. Bitki ve hayvanlar›n ço¤un-
da izlenen fizyolojik aktiviteler gece-gündüz periyoduna ve mevsimlere ba¤l› ola-
rak de¤iflir. Ifl›k etkisiyle bitkilerde fotosentez, fotoperiyodizm, terleme, çimlenme
ve çiçeklenme, hayvanlarda ise üreme ve dinlenmeye geçme gibi biyolojik ritm-
ler görülür. Ayr›ca organizmalar›nda mevsimlik veya ayl›k ritimler görülür.

Bitki ve hayvanlarda yaflamsal faaliyetlerle ›fl›k fliddeti aras›nda yak›n iliflki vard›r. Bunun
yan›nda canl›lar›n de¤iflik dalga boyundaki ›fl›¤a duyarl›l›klar› da farkl›l›k gösterir.

Rüzgâr›n ekolojik etkisi: S›cakl›k ve bas›nç farklar› nedeniyle oluflan hava
kütlesi hareketleri sonucu rüzgâr meydana gelir. Rüzgâr›n ekolojik etkisi esme yö-
nüne, fliddetine ve esme mesafesine ba¤l› olarak de¤iflir. Ülkemizde etkin 8 rüzgâr
tipi vard›r. Lodos s›cak havay›, y›ld›z, poyraz ve karayel so¤uk havay› getirir. Rüz-
gâr, toprak ve bitki yüzeylerinden buharlaflmay› h›zland›rarak su kayb›na neden
olur ve bunun sonucu bitkiler yeterince fotosentez yapamaz ve verim düfler. Di¤er
taraftan rüzgâr canl›lar›n pasif tafl›nmas›nda etkin rol oynar.

Suyun Ekolojik Önemi: Yeryüzünün %71’ine yak›n bölümü su ile örtülmüfl-
tür. Suyun do¤ada kat›, s›v› ve gaz fleklinde atmosfer, okyanus ve karalar aras›nda
dolaflmas›na hidrolojik dolafl›m denir. Sucul ortamdaki s›cakl›k de¤iflimleri kara-
sal ortama göre daha yavafl geliflir. Yüzey gerilimi sayesinde su yüzeyinde küçük
ve hafif canl›lar yaflamlar›n› devam ettirirler. Sudaki çözünmüfl gazlar›n kayna¤›n›
su ve atmosfer aras›ndaki al›flverifl oluflturur. Suyun üst tabakas›nda çözünen bu
gazlar daha sonra derinlere iner. Suda serbest halde bulunan H+ iyonu konsantras-
yonuna suyun pH’ s› denir ve pH de¤iflimleri canl›lar›n solunum gibi birçok biyo-
kimyasal aktivitesi üzerinde etkilidir.
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Günlük (sirkadiyen)
ritimler: 24 saat veya ona
yak›n olan ritimlerdir.
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Atmosferin ekolojik aç›dan önemi: Atmosfer, troposfer, stratosfer, ozo-
nosfer, kemosfer ve iyonosfer olmak üzere befl tabakadan oluflur. Bunlardan
Troposfer yeryüzü ile direkt iliflkili olup, azot, oksijen, argon ve karbondioksit
esas bileflimini oluflturur. Bu gazlardan baflka troposferde su buhar›, toz, polen,
mikroorganizmalar ve kirlilik unsuru olan çeflitli partikül ve gazlar bulunur. At-
mosfer güneflten gelen zararl› ›fl›klar›n yeryüzüne gelmesini ve karasal radyasyo-
nu büyük ölçüde engeller.

Edafik Faktörler 
Toprak ve onun fiziksel, kimyasal ve fizikoflimik özelliklerinden oluflan fiziksel
çevreye edafik faktör denir. Do¤al bir oluflum sürecinden sonra oluflan, içinde bi-
yolojik, fiziksel ve kimyasal olaylar gerçekleflen, belli özelliklere sahip üst litosfer
tabakas›na toprak denir. Toprak su, hava, organik ve inorganik maddeler içerir.
Topra¤›n inorganik bölümünün kayna¤›n› ayr›flm›fl kayaçlar oluflturur. Bitki, hay-
van ve di¤er canl›lar›n ölü art›klar› topraktaki organik maddenin kayna¤›d›r.

Ana kayaçlar›n ve organik art›klar›n do¤al koflullarda parçaland›ktan sonra üst
üste tabakalaflt›klar› görülür ve bu yatay katlara horizon denir. Topraktaki bu ta-
bakalar renk, yap›, yap›flkanl›k, kal›nl›k, reaksiyon ve kimyasal bileflikler bak›m›n-
dan birbirlerinden farkl›d›r.

Yeryüzündeki topraklar zonal, interzonal ve azonal toprak olarak üç büyük grup
alt›nda toplan›r. Zonal topraklar›n oluflumlar› iklim taraf›ndan kontrol edilir. ‹nter-
zonal topraklar kötü drenaj, tuzluluk veya di¤er baz› bölgesel flartlar›n etkisiyle olu-
flan topraklar olup, birçok özelli¤i ayn› bölgenin zonal topraklar›n›n özelliklerine
benzer. Azonal topraklar belirli horizon de¤iflimleri göstermeyen topraklard›r.

Biyotik Faktörler 
Canl› çevreyi oluflturan bitki, hayvan ve di¤er organizmalar›n tümü biyotik faktör
olarak tan›mlan›r. Herhangi bir yaflam mekan›nda canl› varl›klar yap›, ifllev ve fiz-
yolojik özellikleri bak›m›ndan çeflitlilik gösterir. Canl›lar aras›ndaki iliflkiler besin,
üreme, yaflam süresi, geliflme h›z› ve ölüm gibi temel yaflamsal süreçler üzerinde
büyük bir etkiye sahiptir. Ayn› ortamda yaflayan canl›lar aras›nda ayn› türün birey-
leri (tür içi), veya farkl› türler aras›nda (türler aras›) çeflitli iliflkiler vard›r. 

Tür içi iliflkiler ayn› türün bireyleri aras›nda, erkek-difli iliflkileri, koloni,
grup, küme ve rekabet fleklinde görülür. Türler aras›nda iliflkiler, rekabet,
predatörlük, parazitlik, simbiyosis, mutualizm, komensalizm, amensalizm ve al-
lelopati fleklinde olur.

Tür ‹çi ‹liflkiler 
Erkek-difli iliflkileri: Ayn› türden olan erkek-difli bireyler çiftleflip yavru verme ve
koruma amac›yla daima iliflki içindedirler. Bu iliflki baz› türlerde k›sa süreli ve za-
y›f yani yaflant›lar›n›n belli evrelerinde iliflkide olabilirler. Hayvanlar âleminde ba-
z› gruplarda erkek difli iliflkisi çiftleflmeden sonra yavrunun bak›m› ve korunmas›
s›ras›nda da devam eder.

Koloniler: Koloniler aseksüel üreme sonucunda oluflan ve birbirinden ayr›l-
mayan bireyler toplulu¤udur. ‹nsanlar nas›l bir araya gelerek yafl›yor ve aralar›nda
bir ifl bölümü yap›yorlarsa baz› hayvanlar da ayn› flekilde bir araya gelerek bir top-
luluk oluflturmakta, hatta çok hücreli bir hayvan›n hücre topluluklar› aras›nda bir
ifl bölümü görülmektedir. Sucul ortamda koloni yaflam›n›n en iyi örne¤ini Hydro-
zoa türleri verir.
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Atmosfer: Dünyay›
çevreleyen hava tabakas›
atmosfer olarak tan›mlan›r. 



Gruplar: Ayn› türe ait bireyler bazen belli bir amaç için bir araya gelerek grup-
lar oluflturur. Günlük, mevsimsel veya iklimsel de¤iflikler sonucu ayn› türün birey-
leri gruplar oluflturur. Besinlerin araflt›r›lmas› veya düflmanlara karfl› korunma,
gruplar sayesinde kolaylafl›r. Örne¤in kurtlar sürüler halinde yaflad›klar›nda büyük
boylu avlar›n› kolayl›kla avlayabilir.

Sosyal yaflant›: Baz› hayvan topluluklar› kendilerine özgü bir yap› ve ifl bö-
lümüne sahiptir. Örne¤in ar› ve kar›nca topluluklar›nda iflçiler, erkekler ve kra-
liçe vard›r.

Rekabet: Populasyonu oluflturan bireyler aras›nda, yuva, efl seçme, besin ve
di¤er k›t ekolojik faktörler için birbirleri ile rekabet ederler. Türün yafll› bireyleriy-
le genç bireyleri aras›nda sosyal hiyerarflinin bafllamas› tür içi rekabetin di¤er bir
örne¤ini oluflturur. Tür içi rekabet baz› hallerde farkl› biyotoplara yerleflen ayn› tü-
re ait farkl› populasyonlar›n ortaya ç›kmas›na veya bir bölümünün co¤rafik olarak
yer de¤ifltirmelerine neden olur.

Tür içi iliflkilerin temelini ne oluflturur? Tart›fl›n›z.

Türler Aras› ‹liflkiler 
Ekosistemde populasyonlar aras›nda çeflitli iliflkiler vard›r. Bu iliflkiler populas-
yonlar›n bir arada olmalar› veya ayr› olmalar› halinde populasyonlar› çeflitli fle-
killerde etkiler. 

Nötralizm: ‹ki populasyonun bir arada bulunmas›ndan her iki tarafta ne bir
fayda, nede bir zarar görmez. Ayr› olmalar› durumunda ise bundan etkilenmezler.
‹ki türün bir arada bulunuflu onlar›n populasyon düzeylerini etkilemez.

Rekabet: Ayn› çevre faktörü için birden fazla tür veya bireyin mücadele etme-
si sonucu rekabet ortaya ç›kar. Rekabet ayn› populasyon içinde iki organizma ara-
s›nda olabilece¤i gibi (tür içi), farkl› iki tür aras›nda da (türler aras›) olabilir. Reka-
bet sonucu tür veya bireylerden biri yar›fl› kaybederek ortamdan uzaklaflmak zo-
runda kalabilir. Buna göre rekabet edenlerden bir taraf bundan yarar sa¤larken, di-
¤er taraf bundan zarar görmektedir.

Simbiyosis (Ortak yaflam): Birbirlerine karfl›l›kl› yararlar sa¤layan iki organiz-
man›n bir arada yaflamas› haline Simbiyosis denir. Örnek olarak fasulye köklerin-
de yaflayan azot bakterileri verilebilir. Bir arada bulunduklar›nda, bundan her iki-
si de fayda sa¤lar. Ancak ayr›ld›klar›nda yaflamlar›n› sürdürürler ve bundan bir za-
rar görmezler.

Mutualizm: Mutualizm, iki veya daha fazla türün karfl›l›kl› olarak birbirlerin-
den faydaland›¤› ve bu faydalanman›n zorunlu oldu¤u bir ortak yaflam biçimidir.
Buradaki ortak yararlanma yeni bir organizmay› oluflturacak kadar güçlü bir yarar-
lanma biçimidir. Bu ortakl›¤› oluflturan türlerden birinin bulunmamas› halinde di-
¤erinin yaflam› felce u¤rar. Örne¤in alglerle mantarlar›n oluflturduklar› likenler tek
bir organizma gibi davran›rlar.

Komensalizm: Karfl›l›kl› olarak anlaflm›fl, fakat bu iliflkiden bir populasyon ya-
rar sa¤larken, di¤erlerinin bundan etkilenmedi¤i iliflki biçimine Komensalizm (bir-
likte bulunma) denir. Komensal türler karfl›l›kl› olarak anlaflm›fl türler olup, bu ilifl-
kiden bir taraf yarar sa¤larken; di¤erleri bundan herhangi bir flekilde etkilenmez. 

Amensalizm: Bu tip iliflkide bir populasyon olumsuz yönde etkilenirken di¤er
populasyon bundan etkilenmez. Allelopati bir bitkinin do¤al flartlarda bir kimya-
sal madde salg›layarak, di¤er bitkiler üzerinde etkili olmas›d›r. Örne¤in, bir ceviz
a¤ac› salg›lam›fl oldu¤u Juglon adl› maddenin, di¤er bitkilere ait tohumlar›n›n çim-

22310.  Ünite  -  Ekolo j i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



lenmesi ve geliflimini engelleyici özellik tafl›mas› ile ilgilidir. Bitkilerden salg›lanan
ve di¤er bitkilerin yaflam›n› engelleyen bu tip kimyasal maddelere allelopatik
maddeler, bunlar›n etki flekline de allelopati denir. 

Allelopatik maddeler o kadar etkilidir ki baz› bitki toplumlar›nda kendi kendini dahi en-
gelleyebilir. 

Parazitlik: Parazit canl›lar›n serbest yaflamlar› yok veya s›n›rl›d›r ve bir orga-
nizmaya ba¤l› yaflarlar. Yaflam evrelerinin en az bir periyodunda kona¤›n›n içine
(Endoparazit) veya d›fl›na (Ektoparazit) ba¤l› olarak yaflamlar›n› sürdürürler. Bu
iliflki biçimi, parazit organizmaya fayda sa¤larken, konukçu için zararl› olur. Para-
zit durumunda olan organizmalar yaflam›n› sürdürebilmek için mutlaka bir konuk-
çuya ihtiyaç duyarlar. Parazit canl› normal koflullarda kona¤›n› öldürmez.

Parçalama (Avc›l›k, Predasyon): Avc›l›k (Predatörlük) terimi canl› organiz-
malar› yakalayan öldüren ve yiyen organizmalar› kapsad›¤›ndan çok çeflitli biyolo-
jik tipleri içine al›r. Av›n› izleyen etobur formlar buna örnek verilebilir. Bu iliflki bi-
çimi, bir organizma için zararl› di¤eri için faydal› olur. Parçalay›c›lar avlar›n› yaka-
lay›p yiyerek yaflamlar›n› devam ettirirken, av durumunda olan bundan zarar gö-
rür. Bu iliflki sonunda parçalay›c›lar›n say›s› artarken, avlanan populasyon küçülür.

EKOS‹STEMLERDE ENERJ‹ TRANSFER‹ 
Bir maddenin bir noktadan baflka bir noktaya hareketi ya da fiziksel, kimyasal ola-
rak bir flekilden baflka bir flekle dönüflmesi bir ifltir ve bu iflin yap›labilmesi için de
enerji kullan›m› gerekir. Bitkiler (primer üreticiler) günefl enerjisini fotosentez yo-
luyla kimyasal enerjiye dönüfltürerek birincil ürün’ü meydana getirirler. Ayr›ca
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‹liflki Tipi

‹liflkide bulunmad›klar›

zaman

A Türü B Türü

‹liflkide bulunduklar›

zaman

A Türü B Türü

Nötralizm
Her iki populasyon birbirlerini

etkilemez
Ο Ο Ο Ο

Rekabet
En çok etkilenen populasyon 

ortamdan yok olur
Ο Ο - -

Mutualizm
‹liflki her iki populasyon için 

zorunludur.
- - + +

Simbiyosis
‹liflki her ikisi içinde yararl› fakat

zorunlu de¤il
Ο Ο + +

Komensalizm
‹liflki A populasyonu için zorun-

lu, B etkilenmez
- Ο + Ο

Amensalizm
A populasyonu engellenir, B 

etkilenmez
Ο Ο - Ο

Parazitizm
‹liflki A populasyonu için zorun-

lu, B engellenir
- Ο + -

Parçalama
A populasyonu için zorunlu, B 

engellenir
- Ο + -

(+) Populasyonda büyüme, (-) Populasyonda azalma, (O) Populasyon büyüklü¤ü etkilenmez

Tablo 10.1
Aralar›ndaki iliflki
biçimine göre
populasyonlar bu
iliflkiden çeflitli
biçimlerde etkilenir



baz› bakteri ve basit su yosunlar› ›fl›k olmadan organik maddeyi sentezleyerek ke-
mosentez ile birincil üretim yapabilir. Bitki dokular›nda organik maddeler fleklin-
de biriken bu enerjinin bir bölümü bitkilerin kendi ifllevleri için kullan›l›r; di¤er bir
bölümü ise beslenme yoluyla otobur hayvanlara geçer. Besinlerini bitkileri yiyerek
elde eden otobur hayvanlar da ald›klar› enerjinin bir bölümünü kendileri kullana-
rak ikincil ürünü oluflturur; kalan› ya ›s› olarak kaybolur, ya da kullan›lmadan
d›flk› olarak d›flar› at›l›r. Ayr›flt›r›c›lar da ölen canl›lar›n vücutlar›ndaki kimyasal
enerjiyi kullan›rlar. Bu flekilde güneflten ayr›flt›r›c›lara kadar sürekli ve tek yönlü
bir enerji ak›m› gerçekleflmifl olur. 

Üreticiler; klorofilli bitkiler olup, potansiyel enerjiyi kimyasal enerjiye çevire-
rek depolayabilir. Bu sentez karada tohumlu ve tohumsuz bitkiler, sucul ortamda
ise fitoplanktonlar, algler ve çiçekli bitkiler taraf›ndan yap›l›r. Bitkisel organizma-
lar› besin olarak kullanan organizmalara birincil tüketiciler denir. Karasal ortam-
daki otobur formlar›n esas›n› böcekler, kemirici memeliler ve gevifl getirenler, su-
larda ise, fitoplanktonik formlarla beslenen küçük boylu canl› türleri oluflturur.
Otobur hayvanlar› besin olarak kullanan hayvanlara ise ikincil tüketiciler; ikincil
tüketicileri besin olarak kullanan etobur hayvanlara da üçüncül tüketiciler denir.
Besin zincirinin son halkas›nda ayr›flt›r›c›lar vard›r ve bunlar›n bafl›nda bakteri ve
mantarlar gelir. Enerjinin birincil üreticilerden ayr›flt›r›c›lara kadar olan ak›m› s›ra-
s›nda, enerji bir beslenme seviyesinden di¤erine geçer ve her seviyede flekil de¤ifl-
tirir. Bir seviyeden di¤erine enerji transferinde enerjinin %90’› solunum ve ›s› ile
kaybolur (fiekil 10.2).

Birincil üretici, birincil tüketici ve ikincil tüketicilere çevrenizdeki canl›lardan birer örnek
veriniz.

Belli türlere ait bireylerin di¤er türlere ait bireyler üzerinden beslenmesi sonu-
cu besin zinciri oluflur. Besin zinciri ya bitkilerle veya organik art›klarla bafllar. An-
cak do¤ada organizmalar tek bir besinle de¤il çok de¤iflik, flekil ve düzeylerde al›r-
lar. Beslenme bitkilerden bafllay›p çeflitli hayvanlarda son bulan zaman zaman ke-
siflerek karmafl›k birçok zincirden oluflmufl a¤ fleklindedir.

22510.  Ünite  -  Ekolo j i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

Besin A¤›: Ekosistemi
oluflturan canl›lar›n enerji
sa¤lamak amac› ile
birbirleri üzerinden
beslenmeleri sonucu oluflan
bu çok karmafl›k iliflkiye
denir. 

fiekil 10.2

Günefl ›fl›¤›n›n 1.000.000 J

10,000 J

1,000 J

100 J

10 J
Üçüncül
Tüketiciler

‹kincil
Tüketiciler

Birincil
Tüketiciler

Primer
Tüketiciler

Ekosistemlerde
Besin Zinciri ve
Enerji Ak›fl› 

Kaynak: (URL:
io.uwinnipeg.ca)



EKOS‹STEMLERDE MADDE DÖNGÜLER‹ 
Bofllukta yer kaplayan ve kütlesi olan tüm varl›klara madde; Canl› ve cans›z çev-
re aras›nda maddelerin al›n›p verilmesine ise madde döngüsü (madde çevrimi,
ekolojik döngü) ad› verilir. Bitkiler fotosentez için günefl ›fl›¤› d›fl›nda su, karbon-
dioksit, azot, fosfor vb. gibi inorganik maddelere gereksinim duyarlar. Bu inor-
ganik maddeler bitkileri yiyen otobur hayvanlar›n vücutlar›nda toplan›r, onlar-
dan da etobur hayvanlar›n dokular›na geçer. ‹norganik maddelerin cans›z ortam-
dan al›n›p, canl›lar aras›nda aktar›ld›ktan sonra tekrar cans›z ortama eklenmesi
biyojeokimyasal madde döngüsü olarak tan›mlan›r. Böylece canl›lar›n gerek-
sinim duydu¤u ancak s›n›rl› miktarda bulunan birçok elementin tekrar kullan›m›
mümkün olur.

Karbon Döngüsü 
Bitkilerde organik bilefliklerin yap›m› için gerekli olan karbonun ana kayna¤› kar-
bondioksit’dir. Karbonun yeryüzünde do¤al kayna¤› atmosfer, hidrosfer ve litos-
fer’dir. Karbon, hidrosferde karbondioksit (CO2) veya bikarbonat; litosferde kö-
mür, do¤algaz, petrol, kireçtafl› ve nadiren karbon halinde, canl›larda ise organik
moleküllerin yap›s›nda bulunur. Fotosentez ile CO2 kullan›larak oksijen ve orga-
nik madde üretilirken, solunum ile organik madde oksijen ile parçalanarak CO2
oluflur. Sucul ekosistemlerde karbondioksit kayna¤› suda çözünmüfl CO2, ayr›flan
organik maddeler ve sedimentlerdir. Denizlerde karbon dolafl›m› bitkisel plank-
tonlar›n suda çözünmüfl CO2 alarak fotosentezle organik bilefliklere ba¤lamas› flek-
linde olur. Daha sonra bitkisel planktonlar› besin olarak kullanan hayvansal plank-
tonlar, bal›klar ve di¤er canl›lar organik bilefliklere ba¤lanan karbonu besin olarak
kullan›r ve bu esnada ortama CO2 verir. Böylece sudaki CO2 döngüsü devam eder.

Oksijen Döngüsü 
Oksijenin kayna¤›, atmosfer ve litosferdir. Ayr›ca ozon tabakas›nda da suyun foto-
lizi ile de bir miktar O2 üretilmektedir. Oksijen, solunum ve organik maddelerin
oksidasyonu için gereklidir. Bitkiler gündüz oksijen sa¤lar ve bu gaz tüm organiz-
malarca solunum için kullan›l›r. Fotosentez s›ras›nda karbonun organik bilefliklere
ba¤lanmas›yla oksijen serbest kal›r. Böylece fotosentez do¤adaki oksijen ve kar-
bondioksit dengesini düzenler. Sucul ortamda ise O2 kayna¤› fotosentez ve suda
erimifl olarak bulunan oksijendir. Oksijen yetersizli¤i bitki yaflam› üzerinde büyük
bir etkiye sahiptir. Hayvan ve bitkilerin solunumu ile odun, kömür, petrol gibi ya-
k›tlar›n yanmas› esnas›nda ve organik maddelerin oksidasyonu için O2 gereklidir.

Azot Döngüsü 
Azot atmosferin ana kütlesini oluflturur. Bütün canl›lar için çok önemli bir madde
olan azot, tüm proteinler ve nükleoproteinlerin temelini oluflturur. Ancak azot
hayvanlar ya da bitkiler taraf›ndan atmosferden do¤rudan al›nmaz. Atmosferdeki
azot baz› bakteri ve mavi-yeflil alglerce topra¤a ba¤land›ktan sonra bitkiler tara-
f›ndan al›n›r. Atmosferdeki elektrik ak›mlar› da bir miktar azotu ba¤lar ve bu azot
ya¤mur suyu ile topra¤a düfler. Herbivor hayvanlar azot gereksinimlerini bitkiler-
den, karnivorlar ise herbivorlardan sa¤larlar. Ölü hayvanlar›n ve bitkilerin vücut-
lar›nda ba¤l› kalan azot toprak ve suda bulunan ayr›flt›r›c›lar ile inorganik flekle
dönüfltürülür. Bu inorganik azot tekrar yüksek bitkilere geçip organik sisteme gi-
rerek döngüyü tamamlar.
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Fosfor Döngüsü 
Fosforun ana kayna¤› fosfat içeren kayalard›r. Erozyon ve ayr›flma sonucu bitkile-
re inorganik fosfat erimifl koflullarda ulafl›r. Bu flekilde oluflan fosfat›n belli bir ora-
n› deniz ve göllere akar. Denizden karasal sisteme geri dönüfl oran› ise çok az
olup, bu dönüfl de bal›kla beslenen insan ve baz› kufllarla gerçekleflir. Bitkilerce
tespit edilen fosfor besin zinciri ile di¤er organizmalara geçer. Ölü organizma ve
at›klarda organik maddelerdeki fosfatl› bileflikler, fosfat› parçalay›c› bakterilerce
ayr›flt›r›l›r. Bunun bir k›sm› ak›p gider, bir k›sm› ise biyolojik sisteme geri döner.
Fosfor biyolojik sistemlerde genetik bilginin iletilmesi, DNA ve RNA makromole-
küllerinin yap›s›na girmesi yan›nda enerji ba¤lama ve enerji tafl›n›m›nda rol al›r.

Yapay Madde Döngüsü 
Do¤al olarak bulunmayan, ancak insanlar taraf›ndan yapay olarak üretilerek çeflit-
li amaçlar için kullan›lan ve do¤a için kirletici olan maddelerin biyojeokimyasal
döngüsüne yapay madde döngüsü ad› verilir. Birçok yapay madde do¤al veya
biyolojik yolla seyreltilerek veya fiziksel ve kimyasal de¤iflime u¤rat›larak canl›la-
ra zarar vermeyecek duruma gelir. Ancak baz› maddelerin zararl› özellikleri de¤i-
flime u¤ramaz, besin zinciri ile tafl›narak canl›lar›n dokular›nda birikerek zarar ve-
recek düzeye gelir, buna biyolojik birikim denir. 

A¤›r metaller (kurflun, çinko vb.), DDT (diklorodifeniltrikloroetan), PCB (poliklorobife-
niller) gibi sentetik organik kimyasal maddeler besin zincirine girerek organizmalarda
hastal›k etmeni olacak flekilde birikirler.

POPULASYON EKOLOJ‹S‹ 
Belli bir alan› iflgal eden türün di¤er gruplar›ndan belirgin bir biçimde ayr›lan ve
bu ayr›l›¤› uzun zamandan beri devam ettiren ayn› türe ait bireyler toplulu¤u po-
pulasyonu oluflturur. Çeflitli amaçlar için belli bir süreli¤ine bir araya gelmifl bi-
reyler toplulu¤u populasyon olarak kabul edilemez. Örne¤in göç esnas›nda bir
arada bulunan ördekler bir süre sonra ayr›larak kendi populasyonlar›n› oluflturur-
lar. Do¤ada s›n›rlar› az çok belli bir alan iflgal eden, ayn› tür organizmalar›n, ya-
p›lar›n›, geliflimlerini, de¤iflimlerini ve tüm bunlar›n neden ve sonuçlar›n› araflt›-
ran ekolojinin bir alt dal›na populasyon ekolojisi (demokoloji) denir. Populas-
yon ekolojisi populasyonlar›n yap›lar›n›, geliflimlerini, zamana ba¤l› olarak de¤i-
flimlerini inceler.

Populasyonun biri genetik, di¤eri ifllevsel olmak üzere iki temel özelli¤i var-
d›r. Adapte olufl, üretken olma ve nesillerini koruma genetik özellikler kapsa-
m›nda ele al›n›rken; bileflim ve yap›s› ifllevsel özellikler olarak de¤erlendirilir.

Populasyonda bulunan bireylerin say›s› ve bunlar›n ekolojik ve genetiksel özel-
likleri populasyonun yap›sal özelliklerini oluflturur. Bireylerin da¤›l›fl flekli, yo¤un-
lu¤u, büyüklü¤ü, erkek difli oran›, yafl da¤›l›m›, genetiksel çeflitlili¤i bir populasyo-
na karakteristi¤ini kazand›ran en önemli yap›sal özelliklerdir.

Bireyler çevresel etkiler nedeniyle, yaflam alanlar›nda de¤iflik flekil ve say›da
bulunur. Populasyonda bireyler çevresel etkiler nedeniyle, rastgele, düzenli ve dü-
zensiz olmak üzere üç flekilde da¤›l›fl gösterir. 

Düzenli da¤›l›flta bireyler birbirlerine eflit uzakl›kta ve tüm alanda homojen bir
flekilde bulunur. Böyle bir da¤›l›fl ço¤unlukla insanlar taraf›ndan oluflturulmufl ya-
pay populasyonlarda veya ekolojik koflullar›n oldukça homojen oldu¤u alanlarda
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görülür. Ayr›ca baz› hayvan populasyonlar›nda bireyler birbirlerine belli uzakl›kta
yuva yapma ve çevresindeki alan› savunma davran›fl› içine girerler ki bu da düz-
gün bir da¤›l›m›n orta ç›kmas›na neden olur.

Kümeli da¤›l›flta de¤iflik say›da bireyden oluflan kümeler birbirlerinden eflit
olmayan uzakl›klarda bulunur, bazen tek bireylere bile rastlan›r. Bu da¤›l›m flekli
daha çok heterojen çevre koflullar›n›n hakim oldu¤u rekabetin yo¤un yafland›¤›
yerlerde görülür. Yaflam koflullar›n›n daha uygun oldu¤u habitatlarda bireyler yo-
¤unlaflarak küçük kümeler olufltururlar.

Rastgele da¤›l›flta populasyonu oluflturan bireyler yaflam alanlar›nda birbirle-
riyle karfl›l›kl› yo¤un bir etkileflim içinde bulunmazlar ve bunu sonucu olarak da
kendilerine en uygun alanlar› seçer ve tamamen rastgele da¤›l›rlar. Bu da¤›l›m flek-
li daha çok ortam koflullar›n›n az çok homojen oldu¤u habitatlarda görülür.

Genelde ekosistemler homojen olmad›¤› için bireyler elveriflli kaynaklar›n bu-
lundu¤u ortamlarda toplan›r. Düzenli yay›l›fl, ayn› populasyonun bireylerinin ayn›
s›n›rl› ortamsal kaynaklar için rekabete girifltikleri zaman ortaya ç›kar. Do¤al popu-
lasyonlarda bireyler genelde kümeli veya rastgele da¤›l›rlar.

Populasyonun yo¤unlu¤u ile ekosistemdeki ifllevi aras›nda çok yak›n bir ilgi
vard›r. Populasyon yo¤unlu¤u sürekli de¤iflim e¤iliminde olan bir birim oldu¤un-
dan, günlük, haftal›k, ayl›k veya saatlik de¤iflebilir. Populasyondaki say›sal de¤ifli-
mi, geçen zamana bölerek, populasyonun büyüme h›z› bulunur. Populasyonun
yo¤unlu¤unu belirlemek için do¤rudan sayma, dolayl› sayma, örnekleme, marka-
lama gibi çeflitli yöntemler kullan›lmaktad›r. 

Do¤rudan sayma yönteminde populasyonu oluflturan tüm bireyler teker te-
ker say›larak yap›l›r. Dolayl› sayma yönteminde ise bireye ait çeflitli izler (yuva,
d›flk›, köstebek y›¤›nlar›, ses frekanslar›, beslenme durumu, örtü, ayak izleri, vb.)
say›larak populasyon yo¤unlu¤u hakk›nda karar verilir. Örnekleme yönteminde
amaca uygun seçilen büyüklük ve say›da örnekleme ile populasyon yo¤unlu¤u
hakk›nda karar verilir. Markalama yönteminde populasyondaki tüm bireyler ye-
rine, belli say›daki birey yakalan›p markalan›r ve b›rak›l›r. Bir süre sonra yeniden
belli say›da birey yakalanarak bunlardaki markal› bireyler say›l›r ve elde edilen ve-
riler bir formül yard›m› ile hesaplanarak populasyon yo¤unlu¤u bulunur.

Populasyonu oluflturan bireylerin yafl da¤›l›m› populasyonun bileflimini olufltu-
rur. Populasyonun bileflimini ortaya koyabilmek için yafl gruplar› oluflturulur. Her
yafl grubunda bulunan birey say›s›, populasyonun toplam say›s›na oranlanarak,
populasyondaki yüzde de¤eri hesaplan›r. Bu de¤erlere göre Yafl Piramidi grafik-
leri çizilir ve bu piramitler yard›m›yla populasyonun gelecekte ulaflaca¤› büyüklük
tahmin edilir. Örne¤in genç bireylerin fazla oldu¤u populasyonlar geliflen, genç
ve yafll› bireylerin yaklafl›k eflit oldu¤u populasyonlar durgun, yafll› bireylerin faz-
la oldu¤u gerileyen populasyonlard›r. Populasyonda belli bir zamanda bulunan
toplam birey say›s› populasyon büyüklü¤ünü oluflturur ve çimlenme, do¤um,
ölüm ve göçlerin etkisi ile de¤iflim gösterir. 

Populasyonlar büyüme e¤iliminde olmalar›na karfl›n, büyümeleri çok say›daki
biyotik ve abiyotik faktörlerin denetimi alt›nda oldu¤undan s›n›rs›z flekilde büyü-
yemez. Bir ortam, yeni gelen bir grup organizma taraf›ndan yaflam alan› olarak
kullan›ld›¤›nda, populasyon geometrik art›fl modeli (J e¤risi) ile h›zla büyür. Da-
ha sonra bu büyüme populasyon belli bir say›ya ulaflt›¤›nda durur ve gerilemeye
bafllar. Büyümenin durdu¤u bu nokta “K” noktas› (Ekolojik Tafl›ma Kapasitesi)
olarak adland›r›l›r. “K” noktas›na ulaflan bir populasyon büyüklü¤ü bu noktadan
itibaren gerilemeye bafllar, bir süre sonra yeniden yükselebilir. Böylece populas-

228 Genel  Biyo lo j i

Birim alanda veya birim
hacimdeki bireylerin say›s›
Populasyon yo¤unlu¤u
olarak tan›mlan›r.



yon büyüklü¤ü grafi¤i “S” harfi fleklinde, iniflli ç›k›fll› veya zikzakl› bir seyir izler
(Lojistik art›fl modeli). 

Belli bir zaman sürecinde, populasyona do¤um (üreme) yoluyla yeni bireyler
kat›l›rken, baz› bireyler de ölerek populasyondan ayr›l›rlar. Populasyonlarda göç
ya bireylerden bir k›sm›, populasyonu terk ederek populasyonun say› olarak
azalmas›na neden olur veya bir grup birey populasyona kat›larak say›sal art›fla
neden olur.

Bir bireyin sahip oldu¤u genler ve bu genlerin belirlemifl oldu¤u genetik bilgi-
lerin tamam› genetik çeflitlilik olarak tan›mlan›r. Bir canl› türünde, bir genin o
canl› türünün farkl› populasyonlar›nda, de¤iflik s›kl›kta bulunmas›, bu populasyon-
lar›n birbirinden farkl› olmas›na neden olur. Bireyler aras›nda var olan farkl›l›klar,
belli bir karakter için ayn› genin farkl› bir çeflidine veya de¤iflik gen kombinasyon-
lar›na sahip olmalar› nedeniyle ortaya ç›karak sonraki döllere aktar›l›r. 

Populasyon büyüklü¤ü neye göre de¤iflim gösterir ? Tart›fl›n›z.

POPULASYON D‹NAM‹⁄‹ 
Populasyonlar›n say›s› belli periyotlarla artar veya azal›r. Dengedeki kararl› popu-
lasyonlar›n say›s› de¤iflmeden sabit kal›r. 

Ekolojik koflullar›n ideal oldu¤u populasyonlar›n kendini yenileyebilme yete-
ne¤i biyolojik art›fl potansiyeli olarak tan›mlan›r. Populasyonlar biyolojik art›fl po-
tansiyeli ile sürekli büyüme e¤iliminde iken ekolojik faktörler (besin, rekabet, ik-
lim faktörleri vb) populasyonlar›n büyümelerini engelleyerek, populasyon bü-
yüklü¤ünün belli s›n›rlar aras›nda kalmas›n› sa¤lar ki bu çevre direnci (çevresel
tepki) olarak tan›mlan›r. Tür içi rekabet, besin, yaflam alan› gibi faktörler nedeniy-
le populasyonlar yaflad›klar› bu ortamlarda s›n›rs›z bir flekilde büyüyemezler. Bir
ortamda zorlanmadan yaflayabilen populasyon büyüklü¤ü o ortam›n tafl›ma gücü
(tafl›ma kapasitesi) olarak tan›mlan›r ve populasyon büyüklü¤ü ortam›n tafl›ma
gücü s›n›rlar› içinde kal›r.

Organizmalar türlerini devam ettirebilmek için gelifltirdikleri yaflam stratejileri-
ne göre; K-seçilimli organizmalar ve r-seçilimli organizmalar olmak üzere iki grup
alt›nda incelenebilir. K seçilimli organizmalar yaflam enerjilerini yaflam koflulla-
r› az de¤iflen bir ortamda üstünlük ve avantaj sa¤layacak uzun yaflama, büyük cüs-
seye sahip olma gibi yüksek metabolik harcamalara ay›rarak, hayatta kalma ve tü-
rünü devam ettirebilme flans›n› yakalamaya çal›flmaktad›r. r seçilimli organizma-
lar ise çok de¤iflken ortam koflullar›nda yaflayabilen, k›sa ömürlü, küçük cüsseli,
gelece¤i belirsiz canl›lar olup, çok fazla say›da döl b›rakarak türün devaml›l›¤›n›
sa¤lamaya çal›fl›rlar. 

K seçilimli ve r seçilimli organizmalara birer örnek veriniz?

Do¤al populasyonlar yaflam süreçleri boyunca büyüme, küçülme, dengede kal-
ma veya dalgalanma fleklinde de¤iflimler gösterirler. Populasyonlar›n dengesini et-
kileyen faktörler; yo¤unlu¤a ba¤l› faktörler, yo¤unlu¤a ba¤l› olmayan faktörler,
populasyonlardaki kalitatif de¤iflimler ve biyolojik çeflitlilik olmak üzere bafll›ca
dört ana bafll›k alt›nda toplanabilir.
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KOMÜN‹TE (TÜR TOPLULUKLARI) 
Kendine has ekolojik koflullara sahip, s›n›rlar› az çok belli bir alanda, bitki ve hay-
van populasyonlar›n›n bir araya gelerek karfl›l›kl› iliflkilerinin oluflturdu¤u birli¤e
komünite (tür topluluklar›) denir. Ekolojik koflullar›n farkl›l›¤›; çeflitlili¤i, bunla-
r›n organizmalar üzerindeki etkileri tür topluluklar›n›n büyüklü¤ünü ve tipini tayin
eder. Ortam özelliklerine göre komüniteleri Kara, Deniz ve Tatl› su olmak üzere
üç ana grupta toplamak mümkündür. 

Tür topuluklar›n›n özellikleri; ay›rt edici (Analitik) ve birlefltirici (Sentetik)
olmak üzere iki ana bafll›k alt›nda incelenir. Ay›rt edici özellikler kantitatif (bol-
luk, yo¤unluk, s›kl›k, biyokütle, örtü ve bask›nl›k) ve kalitatif (topluluk flekli,
canl›l›k) özellikleri kapsar. Birlefltirici özellikler ise kal›c› olma, bulunma ve sa-
dakat derecesidir. 

Burada daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için “Kocatafl, A, 1992 Ekoloji” adl› kayna¤a bakabi-
lirsiniz.

Komünitelerin Yap›sal Özellikler 
Komünitelerde bulunan tür ve birey say›s› ile bunlar›n ortamdaki da¤›l›fl flekilleri
yap›sal özellikleri oluflturur. Bu yap›n›n tan›mlanabilmesi için öncelikle birim alan-
daki tür say›s› ile birim alanda bir türe ait birey say›s›n›n bilinmesi gerekir. Do¤a-
da her tür farkl› say›da bireyle temsil edilir ve ortam flartlar› ne kadar çeflitli ise tür
say›s› da o kadar artar.

Komünitelerde yerleflim düzeni yatay ve düfley yönde olabilir. Yatay yöndeki
yerleflim düzeni sonucu mozaik yap› oluflur ve bu mozaik yap› içinde; küçük bit-
ki ve hayvan topluluklar› (biyoskön), yo¤un yerleflim bölgeleri (biyokonon) ve
benzer ekolojik istekleri olan ve ayn› yaflam flekline sahip bitki topluluklar› (si-
nuzi) bulunur. Düfley yöndeki tabakalaflma topo¤rafik yap›ya uygun olarak geli-
flebildi¤i gibi, ayn› bölgedeki bitkiler aras›nda; ›fl›k, nem, s›cakl›k ve di¤er faktör-
lerin etkisi alt›nda (a¤aç, çal›, ot ve yosun kat› gibi) oluflabilir. Örne¤in göllerdeki
tabakalaflmada s›cakl›k yan›nda oksijen miktar›n›n da etkin oldu¤u bilinmektedir.

Komünitelerde Tür Çeflitlili¤i 
Komünitelerde bulunan toplam tür say›s›, tür çeflitlili¤i olarak ifade edilir. Yeryü-
zünde tür çeflitlili¤i ekvatordan kutuplara do¤ru gidildikçe azald›¤› düflünülebilir.
Ancak tür çeflitlili¤ini belirleyen tek etken tropik bölgelere yak›nl›k de¤ildir. Orta-
m›n fiziko-kimyasal koflullar› çok de¤iflken olan bölgelerde, tür topluluklar›n›n çe-
flitlili¤i az; de¤iflikli¤in az oldu¤u ortamlarda tür say›s› daha fazlad›r. Tür çeflitlili¤i
üzerinde zaman, iklim, ortam flartlar›ndaki çeflitlilik, üretim, rekabet, avc›l›k ve in-
san faktörü etkilidir ve bu faktörler teker teker de¤il genelde birleflik etki eder.

Komünitelerin ‹fllevleri 
Komünitelerin ifllevsel özelliklerinin temelinde besin ve beslenme vard›r. Tür-
ler besin zinciri ile birbirlerine ba¤l›d›r ve do¤ada beslenme düzeyinin ilk basama-
¤›n› bitkiler oluflturur. Besin zincirinde; üreticiler, birincil tüketiciler, ikincil tüketi-
ciler, üçüncül tüketiciler ve ayr›flt›r›c›lar zincirin halkalar›n› olufltururlar. Tür toplu-
luklar›n›n en önemli özelliklerinden biri de zamana ba¤l› olarak sürekli bir de¤i-
flim içinde olmalar›d›r. 
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Ekolojik Süksesyon 
Komünitelerdeki tür kompozisyonu, ekolojik süksesyon ad› verilen bir süreç
içinde zamanla de¤iflir. Ço¤unlukla sel, f›rt›na ve yang›n gibi do¤al etkenler, dep-
remler, yer kaymalar› ve volkanik patlamalar komünitelerde ekolojik süksesyona
neden olur. Bu etkenlerin herhangi biri orijinal türleri ortamdan uzaklaflt›rarak ye-
ni türlerin bölgeye gelmesine olanak sa¤lar. Ç›plak bir yerin yeniden bitkiler tara-
f›ndan iflgal edilmesi için önce baz› bitkilerin çeflitli flekillerde oraya göç etmesi ge-
rekir. Bitkiler aras›nda rekabeti kazanan türler alana yerleflir, kaybedenler ise yok
olur ve böylece yeni bir bitki birli¤i oluflur. Vejetasyonun bu kararl› safhas› “kli-
maks” olarak isimlendirilir ve bu çevre koflullar›na uyum sa¤lam›fl olan çeflitli po-
pulasyonlardan oluflur.

EKOS‹STEM 
Bir canl› tek bafl›na yaln›z yaflayamaz. Yaflayabilmesi için kendi türünden bireyler
ile di¤er türlerden bireylerin bir araya gelerek yaflam birlikleri oluflturmas› gerekir.
Yaflam birliklerinin oluflturuldu¤u bu yap›sal ve ifllevsel sisteme ekolojik sistem
veya ekosistem ad› verilir. Bir baflka deyiflle ekosistem, canl› organizmalar ile
cans›z çevrenin karfl›l›kl› madde al›flverifli yapacak biçimde birbirlerini etkiledikle-
ri bir do¤a parças›d›r. Bu do¤a parças› 1 cm2 gibi çok küçük bir alan olabildi¤i gi-
bi Van Gölü gibi büyük bir alan da olabilir.

Ekosistemlerin ‹fllevsel Özellikleri 
Canl›lar ortamda bulunan canl› ve cans›z materyalleri de¤ifltirir veya yenilerini üre-
tir. Organik maddenin üretimi için gerekli enerji güneflten sa¤lan›r. Önce temel
üreticiler inorganik maddelerden organik bileflikleri üretir, daha sonra organik bi-
leflikler yeniden ayr›flt›r›larak inorganik flekle dönüfltürülür (fiekil 10.2). Böylece
madde döngüsü gerçekleflir ve bu döngülerle madde de¤iflik organizmalar taraf›n-
dan sürekli bir flekilde tekrar tekrar kullan›l›r.

Enerjinin bir organizma grubundan di¤erine aktar›lmas› s›ras›nda, canl› sistemlerden bü-
yük oranda enerji kayb› olur. 

Madde döngüsü, enerji ak›fl› ve populasyonlar›n denetimi, ekosistemlerin ifllev-
sel özellikleridir. Ekosistem devaml› de¤iflim içinde olan, zamana ba¤l› olarak ge-
liflen; aralar›nda sürekli enerji ak›m› bulunan canl› ve cans›z ö¤elerden oluflur. Di-
¤er taraftan ekosistem, kendini yenileyebilecek, denetleyebilecek ve düzenleyebi-
lecek özelli¤e sahiptir. Bu sistem içinde birbirine s›k›ca ba¤l› birçok küçük sistem-
ler vard›r ve bunlar birleflerek büyük sistemleri oluflturur. Örne¤in bir a¤aç; Ehra-
mi Karaçam kendi besinini üreten ve ikinci üreticilere ve tüketicilere besin kayna-
¤› oluflturan küçük bir ekosistemdir. Tek bir a¤aç çok küçük bir sistemi; di¤er
a¤açlar ve bitkiler ile di¤er organizmalar (kufllar, böcekler vb.) birlikte orman eko-
sistemini oluflturur. Ormanlar ise di¤er komflu ekosistemlere ba¤lanarak daha bü-
yük ekosistemleri oluflturur.

Ekosistemler ifllevsel düzeyde kalabilmek için her zaman tepki gösterme e¤ili-
minde olurlar ki, buna Homeastasis denir. Homeastasis, ekosistemin kendi ken-
dini düzenleme ve ifllevsel tutma mekanizmas›d›r. Örne¤in; bitki ve hayvan birlik-
leri oranlar›nda say›sal bir de¤iflim olmad›¤› sürece; oksijen ve karbondioksit ara-
s›ndaki oran belirli bir düzeyde kal›r. Ancak canl› birliklerinin oranlar›nda bir de-
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¤ifliklik oldu¤u zaman oksijen ve karbondioksit aras›ndaki denge bozulabilir. Çün-
kü bitkiler hayvanlar›n üretti¤i karbondioksiti organik bilefliklere ba¤layarak sis-
temden çekerler.

Ekosistemin Ö¤eleri 
Ekosistemi ekolojik anlamda ayr› birimler halinde düflünmek do¤ru bir yaklafl›m
biçimi de¤ildir. Ancak inceleme kolayl›¤› olmas› bak›m›ndan ekosistemi canl› (bi-
yotik) ve cans›z (abiyotik) olmak üzere iki ana birime ay›rmak mümkündür. Can-
l› ö¤eler; üreticiler, tüketicilerve ayr›flt›r›c›lar olmak üzere üç grup alt›nda incelenir.
Cans›z ö¤eler ise kimyasal maddeler (inorganik maddeler, organik maddeler) ve fi-
ziksel koflullardan (iklim, topografya gibi) oluflur (fiekil 10.3).

Ekosistemde Birincil Ürün 
Birincil üretici olmas› nedeniyle ekosistemin temel ö¤esi bitkilerdir. Çünkü bitki-
ler; çeflitli mineraller, su, karbondioksit gibi basit inorganik maddeleri ortamdan
alarak kendileri için gerekli maddeleri üretirler. Ancak baz› bakteriler kemosentez
yoluyla birincil ürünü üretebilirler. 

Örne¤in kükürt bakterileri hidrojen sülfürü (H2S) kullanarak organik bileflikle-
ri üretirler. Kemosentetik bakteriler de üretici say›lmalar›na karfl›n, esas üretici ola-
rak sisteme katk›da bulundu¤u ekosistem örne¤i çok azd›r. 

Ekosistemde temel enerji kayna¤› günefl ›fl›¤› olmakla birlikte bütün canl›lar ta-
raf›ndan kullan›lamaz. Sadece bitkiler günefl enerjisini do¤rudan kullanma yetene-
¤ine sahiptir. Günefl enerjisi önce bitkiler taraf›ndan karbonhidratlar ve di¤er orga-
nik moleküller halinde tutulur. Daha sonra sistemin di¤er canl› ö¤eleri enerjiyi bit-
kilerden ve bitkiler taraf›ndan tutulmufl flekliyle kullanabilirler. Burada bitkiler ya-
ni üreticiler madde oluflumu, madde da¤›l›m› ve madde döngüsünün ilk basama-
¤›n› oluflturur. Tüketiciler kendileri için gerekli olan enerjiyi ve organik maddeleri
bitkiler ve di¤er organizmalardan veya ölü organik art›klardan sa¤larlar. 

Tüketiciler organik maddeleri besin olarak al›r ve bunlar› sindirim yolu ile par-
çalad›ktan sonra dokular›n›, proteinleri ve benzeri di¤er yeni organik maddeleri
üretirler. Buna göre tüketici olarak adland›r›lan canl›larda asl›nda birer organik
madde üreticisidir. Burada bitkiler birincil temel üretici; tüketici olarak adland›r›-
lan organizmalar ise ikincil üreticidirler.
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Fotosentez ile organik bileflikler üretilirken, mineraller erimifl olarak toprak su-
yundan al›n›r. Besin zincirinde enerjisi bir canl›dan di¤erine aktar›l›r. Fakat her ba-
samakta enerjinin büyük bir k›sm› ›s› olarak kaybolur ve çok az bir k›sm› yiyici ta-
raf›ndan kendi biyokütlesinin oluflturulmas›nda kullan›l›r. Böylece üreticiden en
tepedeki karnivorlara do¤ru gidildikçe kademeli olarak enerji miktar› h›zla azal›r.
Al›nan enerji ve üretilen biyokütlenin enerjisi aras›ndaki oran ekolojik etkenlik
olarak tan›mlan›r. Ekolojik etkenlik ekosistemlerin verimlili¤i ve dengede kalmas›
aç›s›ndan büyük önem tafl›r.

B‹YOMLAR (BÜYÜK YAfiAM B‹RL‹KLER‹)
Canl›lar yaflamlar›n› çevre koflullar›n›n uygun oldu¤u yerlerde ve uygun oldu¤u
ölçüde sürdürebilirler. Bunun sonucu olarak kendilerine uygun çevre koflullar›-
na göre da¤›l›fl gösterirler. Ancak bazen canl›lar kendileri için uygun olmayan
çevre flartlar›na uyum gösterebilir ve bu yolla kendileri için uygun olmayan or-
tam flartlar›nda yaflama imkan› bulabilirler. Fakat bu uyum her canl› için farkl›
olup, belli s›n›rlar içinde kal›r. Uyum s›n›rlar› genifl olan türler dünya üzerinde
daha genifl bir alanda yay›l›fl gösterirlerken, fiziksel çevre koflullar›n›n de¤iflimi-
ne dayan›ks›z olan türler ise daha dar yay›l›fl alanlar›nda bulunurlar. Kitap:Bura-
da daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için “Yücel, E., (2004). Ekolojinin ‹lkeleri ve Bi-
yosfer.” adl› kayna¤a bakabilirsiniz.

Canl›lar yeryüzünün yaflayan bölümünü (biyosfer) olufltururken, bunlar›n çev-
resinde bulunan cans›z varl›klarda ekosferi oluflturur. Biyosfer ve ekosfer ise bir-
likte dünya ekosistemini oluflturur. Dünya ekosistemi tafl›d›¤› temel karakterler,
ekolojik iliflkiler ve inceleme kolayl›¤› olmas› bak›m›ndan; kara, deniz ve tatl› ol-
mak üzere üç büyük ekosisteme ayr›labilir. Karalar yeryüzünün 1/3’ünü oluflturur
ve ekolojik faktörler, bulundurdu¤u canl› toplumlar› gibi özellikler bak›m›ndan
çok büyük bir çeflitlili¤e sahiptir. Ancak su ekosistemleri karalara göre daha homo-
jen bir yap›ya sahiptir. 

Karasal ekosistemlerin s›n›fland›r›lmas›nda en büyük tür toplulu¤u birimine bi-
yom (büyük yaflam kufla¤›) denir. Biyomlar yeryüzünde arazi yap›s› ve genel ik-
lim koflullar› benzer olan genifl bölgeler olup, benzer bitki ve hayvan toplumlar›y-
la benzer toplum yap›s› gösteren büyük yaflam birlikleridir. Biyomlar, ayn› iklim
koflullar›n› paylaflan ekosistemlerdir. Di¤er taraftan okyanus ak›nt›lar› ve karalarda
biyomlar›n da¤›l›fl›nda büyük rol oynar. Biyomlara tundra ve taygalar örnek veri-
lebilir. Tundralar en so¤uk ve ya¤›fll› kutup ve yüksek da¤l›k alanlarda, tür çeflitli-
li¤i çok az, daha çok liken, karayosunu ve birkaç otsu türden oluflan bitki toplu-
luklar›d›r. Taygalar ise Kuzey ‹skandinavya ve Kuzey Kanada gibi so¤uk yerlerde-
ki seyrek a¤açl› çam ormanlar›n›n oluflturdu¤u bitki toplumlar›d›r.
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Birbirine ba¤l› ve sürekli etkileflim içinde olan parçalar
bir araya gelerek sistemleri meydana getirirler. Bir siste-
mi oluflturan tüm parçalar, do¤rudan veya dolayl› iliflki
içinde olup, birbirleriyle ba¤lant›l›, sürekli ve uyumlu
bir flekilde çal›fl›rlar. ‹flte canl› ve cans›z varl›klar aras›n-
da karfl›l›kl› etki ve iliflkiler, ekosistem ad› verilen biyo-
lojik sistemleri oluflturur. Karfl›l›kl› olarak madde al›flve-
rifli yapacak flekilde birbirini etkileyen canl› organizma-
larla cans›z maddelerin bulundu¤u herhangi bir do¤a
parças› bir ekosistemdir. Dolay›s›yla ekolojinin u¤rafl›
alan›n›, canl›lar ve onlar›n yaflam ortamlar› oluflturur.
Canl›n›n hayatta kalabilmesi, cans›z ortamda oluflan fi-
ziksel ve kimyasal olaylar ile canl› ortama uyum sa¤la-
mas›yla mümkün olabilir. Ekoloji, organizmalar›n bir-
birleri ve çevreleri ile karfl›l›kl› etki ve iliflkilerini araflt›-
ran bilim dal›d›r. Ekoloji bilimi; birey üzerinde etkili
olan faktörleri, populasyonlar›n yap› ve geliflimlerini,
madde ve enerji ak›fl›n› inceleyerek, ekolojik dengenin
bozulmas›n› önlemeye çal›fl›r.
Canl›lar yaflamlar›n› çevre koflullar›n›n uygun oldu¤u
yerlerde ve uygun oldu¤u ölçüde sürdürebilirler. Ancak
bazen canl›lar kendileri için uygun olmayan çevre flart-
lar›na uyum gösterebilir. Fakat bu uyum her canl› için
farkl› olup, belli s›n›rlar içinde kal›r. Uyum s›n›rlar› ge-
nifl olan türler dünya üzerinde daha genifl bir alanda
yay›l›fl gösterirlerken, dar olan türler ise daha dar yay›-
l›fl alanlar›nda bulunurlar.
Bir canl›n›n tek bafl›na yaln›z yaflamas› mümkün de¤il-
dir. Yaflayabilmesi için kendi türünden ve di¤er türler-
den bireyler olmas› gerekir. Bu nedenle ayn› türe ait bi-
reyler bir araya gelerek populasyonu, farkl› türlere ait
populasyonlar komüniteyi, komünitelerde birleflerek
ekosistemleri oluflturur. Ekosistem, canl› ve cans›z sis-
temleri içeren bir özelli¤e sahip olup, bu sistem içinde
madde ve enerji canl› ve cans›z birimlerde sürekli yer
de¤ifltirir.

Canl›lar›n hayatta kalabilmesi için enerjiye ihtiyaçlar›
vard›r. Ekosistemlerde enerjinin kayna¤› günefltir. An-
cak bitkiler ve fotosentetik organizmalar d›fl›nda kalan
canl›lar bu enerjiyi kullanamaz. Bitkiler günefl enerjisi-
ni fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüfltürürler.
Bu kimyasal enerji bitkileri yiyenlere, onlardan da çeflit-
li düzeyde bulunan et yiyicilere tafl›n›r. Besin zincirinin
son halkas›nda ayr›flt›r›c›lar vard›r ve bunlar at›klar ile
ölen canl›lar›n vücutlar›ndaki kimyasal enerjiyi kullan›r-
lar. Böylece güneflten ayr›flt›r›c›lara kadar sürekli ve tek
yönlü bir enerji transferi gerçekleflmifl olur. Ekosistem-
lerdeki madde döngüleri sayesinde canl›lar›n gereksi-
nim duydu¤u ancak s›n›rl› miktarda bulunan birçok ele-
mentin tekrar kullan›m› sa¤lanm›fl olur. Ekosistemlerde
her canl›n›n belli bir ifllevi vard›r ve tüm canl›lar bir zin-
cirin halkalar› gibi birbirlerine ba¤l›d›rlar.

Özet
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1. Canl› ve cans›z varl›klar aras›nda karfl›l›kl› etki ve
iliflkilerin oluflturdu¤u biyolojik sisteme ne ad verilir?

a. Populasyon
b. Habitat
c. Ekosistem
d. Biyotop
e. Mezoiklim

2. Afla¤›dakilerden hangisi fizyografik faktörlerden biri
de¤ildir?

a. Enlem
b. S›cakl›k
c. Boylam
d. Yükselti
e. Yeryüzü flekli

3. Aslanlar avlar›n› yakalad›klar›nda düzenli olarak ça-
kal ve s›rtlanlar ortaya ç›kar artan kemik ve deri parça-
lar›n› yerler. Bu biyolojik iliflki tipi afla¤›dakilerden han-
gisine bir örnektir? 

a. Rekabet
b. Amensalizm
c. Mutualizm
d. Komensalizm
e. Allelopati

4. Afla¤›daki organizmalardan hangisi birincil üretici-
dir?

a. Bitkiler
b. Hayvanlar
c. Otoburlar
d. Etoburlar
e. Ayr›flt›r›c›lar

5. Populasyonlar›n kümeli da¤›l›fl gösterdi¤i bir alan
için ne söylenebilir?

a. Çevre koflullar› homojendir, rekabet yoktur.
b. Çevre koflullar› heterojendir, rekabet yoktur.
c. Çevre koflullar› homojendir, rekabet yo¤undur.
d. Çevre koflullar› önemli de¤ildir, rekabet yo¤un-

dur.
e. Çevre koflullar› heterojendir, rekabet yo¤undur.

6. r seçilimli organizmalar ile ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Çok say›da döl verirler.
b. Büyük cüsselidirler.
c. Küçük cüsselilidirler.
d. K›sa ömürlüdürler.
e. Erginli¤e erken ulafl›rlar.

7. Ekosistemin ö¤eleri afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Üreticiler
b. Tüketiciler
c. Canl› varl›klar
d. Canl› ve cans›z varl›klar
e. Cans›z varl›klar

8. Afla¤›dakilerden hangisi yeryüzünün yaflayan bölü-
münü oluflturur?

a. Ekosistem
b. Habitat
c. Ekolojik nifl
d. Biyosfer
e. Ekosfer

9. Ekosistemde temel enerji kayna¤› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Bitkiler
b. Hayvanlar
c. Günefl ›fl›¤›
d. Mantarlar
e. Sular

10. Bir populasyon için çizilen yafl piramidinde, yafll›
bireylerin oran›n›n daha fazla, genç bireylerin daha az
oldu¤u görülmektedir. Bu populasyonun gelecekte ula-
flaca¤› büyüklük için ne söylenebilir?

a. Geliflen populasyondur.
b. Gerileyen populasyondur.
c. Yafll› fakat geliflen populasyondur.
d. Genç fakat durgun populasyondur.
e. Durgun populasyondur.

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Ayr›nt› için “Populasyon Ekolojisi” konusunu
okuyunuz.

2. b Ayr›nt› için “Ekolojili Faktörler” konusunu oku-
yunuz.

3. d Ayr›nt› için “Türler Aras› ‹liflkiler” konusunu
okuyunuz.

4. a Ayr›nt› için “Ekosistemlerde Enerji Transferi”
konusunu okuyunuz.

5. e Ayr›nt› için “Populasyon Ekolojisi” konusunu
okuyunuz.

6. b Ayr›nt› için “Populasyon Dinami¤i” konusunu
okuyunuz.

7. d Ayr›nt› için “Ekosistemin Ö¤eleri” konusunu
okuyunuz.

8. d Ayr›nt› için “Biyomlar” konusunu okuyunuz.
9. c Ayr›nt› için “Ekosistemlerde Birincil Ürün” ko-

nusunu okuyunuz.
10. b Ayr›nt› için “Populasyon Ekolojisi” konusunu

okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Ay›lar›n k›fl uykusuna yatmas› hibernasyona, baz› çöl
bitkilerinin s›cak dönemde yaprak dökmesi estivasyona
örnek verilebilir.

S›ra Sizde 2

Beslenme, üreme ve rekabet oluflturur.

S›ra Sizde 3

Çimenler, ceylan, arslan

S›ra Sizde 4

Do¤um, ölüm ve göçler 

S›ra Sizde 5

K seçilimli canl›lara Fil; r seçilimli organizmalar Sivrisi-
nek örnek verilebilir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Canl›larda evrimin ne anlama geldi¤ini aç›klayabilecek
Evrimle ilgili görüflleri ifade edebilecek
Evrimin kan›tlar›n› aç›klayabilecek
Evrim mekanizmalar›n› aç›klayabileceksiniz

‹çerik Haritas›

• Evrim 
• Biyogenez 
• Adaptasyon 
• Varyasyon 
• Mutasyon 
• Seleksiyon 

• Do¤al seçilim 
• Daralan evrim 
• ‹zolasyon 
• Uyumsal aç›l›m 
• Genetik sürüklenme

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Genel Biyoloji Evrim

• EVR‹M NED‹R?
• EVR‹M KONUSUNDAK‹

DÜfiÜNCELER‹N GEL‹fi‹M‹
• CANLILI⁄IN OLUfiUMUNA ‹L‹fiK‹N

GÖRÜfiLER
• EVR‹M‹ DESTEKLEYEN KANITLAR
• EVR‹MLEfiMEY‹ SA⁄LAYAN

DÜZENEKLER
• EVR‹MLEfiME HIZI

11
GENEL B‹YOLOJ‹



EVR‹M NED‹R?
Canl›lar›n nas›l meydana geldiklerini, zaman içinde nas›l çeflitlendiklerini, yaflad›k-
lar› ortama yap›sal olarak nas›l uyum yapabildiklerini, aralar›ndaki benzerliklerin
ve farklar›n derecesine göre akrabal›klar›n›, bununla iliflkin olarak, tür, cins, famil-
ya, tak›m, s›n›f, flube gibi sistematik s›ralanman›n nas›l yap›labilece¤ini aç›klamak
biyolojinin temel sorunlar›ndan biridir. Canl›lar›n bugünkü ve geçmiflteki yap›lar›-
n› karfl›laflt›rmal› olarak inceleyerek, onlar›n fiziki, fizyolojik ve biyokimyasal ben-
zerliklerini ve farkl›l›klar›n› ortaya koymak suretiyle, belirli genellefltirmelere gidil-
mesi organik evrimin çal›flma alan›n› oluflturur.

Organik evrim (canl›larn›n evrimi), canl›lar›n de¤iflimini inceler ve bu de¤iflim
bugün de devam etmektedir. Son birkaç milyon senede yüzlerce yeni bitki ve hay-
van türü meydana gelirken, yüzlercesi de yeni tür oluflumlar› için ayr›lmaya baflla-
m›flt›r. Fakat bu ayr›lma ve türleflme o kadar yavafl yürümektedir ki, gözlemek yal-
n›z jeolojik-paleontolojik belgelerin bir araya getirilmeleriyle ve karfl›laflt›rmalar›y-
la mümkün olacakt›r.

Evrim kavram›, zaman süreci içerisinde bir de¤iflmeyi aç›klar; sonsuzluk ve de-
¤iflmemezlik evrimin ilkelerine ayk›r›d›r. Evrim kavram›n›n kendisi de sabit de¤il-
dir, zaman süreci içerisinde yeni bilimsel çal›flmalar›n ›fl›¤› alt›nda de¤iflmek zorun-
dad›r. Çünkü kendini zaman süreci içerisinde de¤ifltiremeyen, yeni bilgilerin ve
geliflimlerin etkisi alt›nda yenileyemeyen her fley ve her kavram yok olmak zorun-
dad›r. 

Evrim Konusundaki Düflüncelerin Geliflimi
Düflünebilen insan›n, do¤adaki çeflitlenmeyi, canl›lar aras›ndan benzerliklerin ve
farkl›l›klar›n derecesini gözledi¤i an evrim konusunda ilk düflünceler bafllam›fl de-
mektir. Bunlar›n bafl›nda inanca dayal› düflünceler gelmektedir. Bu alandaki ilk
yayg›n düflünceler, Asur ve Babil yaz›tlar›nda; daha sonra bunlardan köken alan
Ortado¤u kökenli dinlerde görülmüfltür. Hemen hepsinde insan›n özel olarak ya-
rat›ld›¤› ve evrende özel bir yere sahip oldu¤u vurgulanm›fl; türlerin de¤iflmezli¤i-
ne ve sabitli¤ine inan›lm›fl ve di¤er canl›lar konusunda herhangi bir yoruma yer
verilmemifltir. 

Buna karfl›l›k birçok do¤a bilimcisi, canl›lar›n zaman zaman olufltuklar›n›, do-
¤al afetlerle tamamen ortadan kalkt›klar›n› ve yeniden baflka flekillerde yarat›ld›k-
lar›n› ileri sürmüfltür. Her do¤al y›k›mdan sonra, meydana gelen canl›lar›n, organi-

Evrim



zasyon bak›m›ndan biraz daha geliflmifl olduklar›na inan›l›yordu. Bu kurama ‘Ka-
tostrofizm = Tufan Kuram›’ denir. 

Onsekizinci yüzy›l›n sonu ile ondokuzuncu yüzy›l›n bafllang›c›nda, katostro-
fizm kuram› yerine ‘Uniformitarizm’ kuram› getirildi. Bu kuram, canl›lar›n büyük
afetlerle de¤il, çevre koflullar›n›n uzun sürede etki etmesiyle de¤iflti¤ini savundu. 

Organik evrim konusunda ilk kapsaml› kuram 1809 y›l›nda yay›nlanan ‘Philo-
sophie Zoologique’ adl› yap›t›yla, Frans›z zoolo¤u Jean Baptiste Lamarck’a (1744-
1829) aittir. Lamarck’›n varsay›m› “E¤er bir organ fazla kullan›l›yorsa, o organ ge-
liflmesini sürdürerek, daha etkin bir yap› kazan›r, aksine kullan›lmayan organlar
körelir, canl›n›n kazand›¤› bu özellikler gelecek döllere geçer”, fleklinde özetlene-
bilir. Bu varsay›ma ‘Lamarckizm’ denir. Fakat kal›t›m konusunda bilgiler geliflin-
ce, evrimsel de¤iflmenin, vücut hücrelerinde olmad›¤›, sadece efleysel hücrelerde-
ki kal›tsal materyalin etkisi ile yürütüldü¤ü anlafl›ld›. 

Evrim konusunu anlayabilmek için genetik konusunu tekrar tekrar gözden geçiriniz.

Charles Darwin ve Alfred Wallace’›n Görüflleri
Canl›lar aras›ndaki benzerliklerin ve farkl›l›klar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›, bilimsel olarak,
ilk kez, Charles Darwin’in gözlemleriyle gündeme geldi¤i ve aç›kland›¤› için, evrim
kavram› ile Darwin’in ismi ve kiflili¤i özdefllefltirilerek ‘Darwinizm’ denmektedir.

Charles Darwin (1809-1882), evrim konusuna iki önemli katk›da bulunmufltur.
Birincisi, organik evrim düflüncesini destekleyen zengin bir kan›tlar dizisini topla-
yarak ve derleyerek bilim dünyas›na sunmas›, ikincisi ise evrim mekanizmas›n›n
esas›n› oluflturan do¤al seçim kuram›n›n ilkelerini ortaya ç›karmas›d›r.

Darwin, üniversite ö¤renimine Cambridge Üniversitesinde teoloji (= dinibilim-
ler) ile bafllad›. Daha sonra do¤a bilimlerine yönelen Darwin, dünya çevresinde ‹n-
giliz deniz kuvvetleri için harita yapmaya görevlendirilen Beagle gemisinde, befl se-
ne sürecek bir geziye kat›ld›. Darwin bu gezi s›ras›nda sürekli bitki, hayvan, fosille-
ri toplad›; jeolojik katmanlar› inceledi; say›s›z gözlem yapt› ve dikkatlice notlar al-
d›. Soyu tükenmifl birçok hayvan›n fosilini buldu ve keza jeolojik katmanlardaki fo-
sillerin de¤iflimine özellikle dikkat etti. ‹nsan da dahil, çeflitli bitki ve hayvan türle-
rinin de¤iflimi, ortamlara yapt›klar› uyumlar›, bu arada yaflad›¤› bir deprem olay› ile
yeryüzünün nas›l de¤iflebilece¤ini gözledi.

Moorehead, A., (1969), Darwin and the Beagle, (Çev. Ar›k, N., Darwin ve Beagle Serüveni,
1996), Tübitak Popüler Bilim Yay›nlar›-Yap› Kredi Yay›nlar›, Altan Matbaac›l›k Ltd. fiti. ‹s-
tanbul.

‹ngiltere’ye dönüflünden itibaren 20 y›l boyunca do¤al seçilim konusundaki dü-
flüncesini ana hatlar›yla haz›rlad›. Çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› bir do¤a bilimcisi olan
Alfred Russel Wallace’›n çal›flmalar›yla birlikte, 24 Kas›m 1859’da ‘On the Origin of
Species by Means of Natural Selection or the Preservations of Favoured Races in the
Struggle for Life = Do¤al Seçilim ya da Yaflam Savafl›nda Baflar›l› Irklar›n Korunma-
s›yla Türlerin Kökeni’ k›salt›lm›fl ad›yla ‘Origin of Species = Türlerin Kökeni’ ad›yla
yay›nlad›. 

Darwin-Wallace taraf›ndan temeli kurulan do¤al seçilim kuram›n›n ana hatlar›yla
iki gerçe¤i, üç varsay›m› ortaya ç›karm›flt›r. Gerçekler:

1. Tüm canl›lar, geometrik oranda ço¤alma e¤ilimindedir. 
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2. Bir türe ait populasyondaki bireylerin kal›tsal özelli¤i birbirinden farkl›d›r (var-
yasyon). 

Varsay›mlar:
1. Canl›lar aras›nda karfl›l›kl›, besin, yer vs. için, ayr›ca s›cakl›k, so¤ukluk, nem

vs. gibi do¤al koflullara karfl› bir yaflam savafl› vard›r
2. ‹yi uyum yapacak özellikleri tafl›yan bireyler, yaflam kavgas›nda, bu özellikle-

ri tafl›mayan bireylere karfl› daha etkili bir savafl›m gücü gösterece¤inden, ayakta ka-
l›r, gösteremeyenler ise yok olur. Böylece bulundu¤u bireye o koflullara en iyi
uyum yapabilecek yetene¤i veren özellikler, gelecek döllere kal›t›lm›fl olur. 

3. Bir bölgedeki koflullar di¤erlerinden farkl› oldu¤undan, özelliklerin seçimi de
her bölgede, koflullara göre farkl› olur. Çevrede meydana gelecek yeni de¤ifliklik-
ler, tekrar yeni uyumlar›n meydana gelmesini sa¤lar. Birçok döl boyunca meydana
gelecek bu tip uyumlar, daha do¤rusu do¤al seçilim, bir zaman sonra, atas›ndan ta-
mamen de¤iflik yeni bireyler toplulu¤unun ortaya ç›kmas›n› sa¤lar (uyumsal aç›-
l›m). Farkl›laflman›n derecesi, eskiyle yeni populasyondaki bireyler biraraya getiril-
di¤inde çiftleflemeyecek, çiftleflse dahi verimli döller meydana getiremeyecek düze-
ye ulaflm›flsa, art›k bu iki populasyon iki farkl› tür olarak de¤erlendirilir. 

CANLILI⁄IN OLUfiUMUNA ‹LIfiKIN GÖRÜfiLER
Do¤al olarak milyarlarca y›l önce canl›l›¤›n nas›l ortaya ç›kt›¤› o günkü koflullar ay-
r›nt›l› olarak bilinmedi¤inden, tam olarak kan›tlanamamaktad›r. Bu nedenle, pozi-
tif yöntemler ve bulgular ile aç›klamalar›n› yapan görüfllerde de baz› farkl›l›klar
vard›r.

Ancak daha sonraki konularda da üzerinde duraca¤›m›z gibi, tüm canl›lar›n
hücrelerden oluflmas›, birço¤unun mitozla ya da mayozla ço¤almas›, mitozla gelifl-
mesi, benzer çekirdek asitlerine ve benzer karmafl›k moleküllere sahip olmas›,
benzer kimyasal reaksiyonlar tüm canl›lar›n ortak bir kökenden geldi¤ini (Monofi-
letik köken) iflaret etmektedir. 

Moleküler Yarat›l›fl (= Biyogenez)
Canl›lar›n kökeninin inorganik maddeler oldu¤u ve koflullar›n uygun oldu¤u bir
devirde cans›z maddelerden, moleküler düzeyde canl› maddelerin temelini olufltu-
racak moleküllerin olufltu¤u birçok yönüyle kan›tlanm›flt›r denebilir.

S›ras›yla Pelüger, Haldana, Beuter ve özellikle “Yaflam›n Kökeni” (1930) adl›
eseriyle Rus biyokimyac›s› Oparin, bu yaklafl›m›n öncüleri olmufllard›r. Oparin,
moleküller aras›nda bilinen baz› kuvvetlerin, özellikle s›v› kristal meydana getirme
e¤iliminde olanlar›n, karmafl›k molekülleri, herhangi bir canl› olmadan meydana
getirebilece¤ini savunmufltur. Oparin’e göre do¤al seçme, canl›l›k oluflmadan ön-
ce moleküler düzeyde bafllam›flt›r. Yan yana gelen uygun moleküller birbirlerini
tamamlayarak, canl›l›k için ilk yap›lar› meydana getirirken, yeni baz› maddeleri
bünyesine katabilenler ve iç düzenleme yetene¤ine sahip olanlar baflat tipleri or-
taya ç›karm›flt›r.

Bütün sorun, canl› olmadan, canl›lar için yap›tafl› olan polimerlerin, özellikle
proteinlerin (proteinoitlerin), çekirdek asitlerinin, vb. gibi di¤er maddelerin, o de-
virlerde yanarda¤ patlamalar›yla atmosferde bol bulunan metan, amonyak, su, kar-
bondioksit, azot, fosfor ve kükürtlü bilefliklerden nas›l meydana geldi¤ini aç›klaya-
bilmektir (fiekil 11.1)
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Bu konuda kuflku duyulamayacak ve herkesce kabul edilebilecek ilk deneme-
ler, 1953 y›l›nda, Stanley Miller (fiikago) taraf›ndan gerçeklefltirildi. Miller, ham
madde olarak o devirde ilkin atmosferde ve ilkin okyanuslarda bol bulundu¤u var-
say›lan amonyak, metan, su buhar› ve hidrojen gaz›ndan oluflan kar›fl›mlar›, ener-
ji kayna¤› olarak da, yine dünya yüzüne tüm etkinli¤iyle ulaflt›¤› varsay›lan morö-
tesi ›fl›nlar› (= UV) ve y›ld›r›mlara denk olan, elektrik deflarjlar›n› kullanarak canl›-
lar›n yap›s›na kat›lan birçok bilefli¤in yan›s›ra en yayg›n üç aminoasidin (glisin, as-
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paraj›n ve alanin) olufltu¤unu göstermifltir. Özellikle oluflan alanin, bugün yaflayan
canl›lar›n bünyesinde çok bulunan α-alanin tipidir. 

Miller’in denemelerini sa¤lamak için birçok araflt›r›c› ayn› ya da benzer koflul-
larda denemeler yapm›fllar ve benzer sonuçlar alm›fllard›r. 

Canl›l›¤›n oluflumuyla ilgili olarak, aminoasitlerin oluflumu niçin önemlidir?

Yukar›da anlat›lan flekilde, birçok ilkin organik molekül, atmosferde ve sularda
sentezlenmifl ve sürekli olarak okyanuslara y›¤›lmaya bafllam›flt›. Suyun buharlafl-
mas›yla bu maddelerin yo¤unlu¤u gittikçe artm›fl ve dolay›s›yla birbirlerine de¤me
flanslar› artm›flt›. Öyle ki, farkl› yap›daki moleküllerden oluflmufl bir çorba ortaya
ç›kt›. De¤iflik enerji kaynaklar›n›n etkisiyle, bu ilkin moleküllerin baz›lar› aras›nda
tepkimelerle daha karmafl›k moleküller olufltu. Oluflan bu makromoleküllerin ara-
s›nda, aminoasitlerin birleflmesiyle protenoit dedi¤imiz bir çeflit proteinlerin; pu-
rin, pirimidin, riboz, deoksiriboz ve fosforik asitlerin birleflmesiyle de ilk olarak
RNA ve daha sonar da DNA segmentlerinin meydana gelmesi büyük bir olas›l›kt›r.
Bu iki makromolekül canl›lar›n temel iki maddesini oluflturur.

Bir di¤er araflt›r›c› Fox, kuru aminoasitleri erime noktalar›na kadar ›s›tmak su-
retiyle, proteine benzer zincirlerin meydana gelebilece¤ini göstermifltir. Daha son-
ra bafllayacak organik evrim süreci içerisinde, canl›l›k, organizasyon olarak geliflir-
ken, moleküllerin karmafl›kl›¤›nda da yeni kat›lmalar ile artmalar olmufltur. 

Bugünkü canl›lar›n yap›s›na ancak o devirde sentezlenebilen maddeler kat›l-
m›flt›r. Di¤er bilefliklerin oluflmas› ya olanaks›z oldu¤u için ya oluflsa dahi o devir-
deki çevre koflullar›na dayanamad›¤› ya da daha sonra ortaya ç›kan canl› molekül-
lerle yar›flmada yenik düfltü¤ü ya da onlar kadar baflar›l› olamad›¤› için yok olmufl-
tur (Kimyasal Evrim).

Bugün canl›larda neden sadece α-amino asit, neden sadece D fleker formlar›
bulundu¤u o dönemdeki ozon tabakas›n›n (bugünkü oksijen miktar›n›n yanl›z
%1’nden oluflan bir ozon tabakas›) yap›s›yla ilgilidir. Ayr›ca bugün DNA’n›n 260
nm’lik ›fl›nlarla en çok mutasyona u¤amas› da o günkü (ve günümüze kadar) ozon
tabakas›n›n bu dalga boyundaki ›fl›nlar› hiç geçirmemesinden ve RNA ile DNA’n›n
bu ›fl›nlarla hiç karfl›laflmad›klar› için bu dalga boyundaki ›fl›nlara direnç göstere-
memelerinden dolay›d›r. Yani bugünkü canl›lar› oluflturan moleküllerin kimyasal
ve fiziksel yap›s›n› o günkü koflullar, özellikle de ozon tabakas›n›n özellikleri sap-
tam›flt›r denebilir.

Canl›l›¤›n Oluflumunda Enzimlerin Önemi
Canl›lar›n bünyesindeki hemen tüm tepkimeler kendilerine özgü enzimlerle ger-
çekleflebilir. Enzimler proteinlerden yap›lm›flt›r. DNA, enzim sentezlenmelerini yö-
netir. Belirli enzimlerde DNA’n›n sentezlenmesini katalizler. Çünkü oldukça büyük
bir molekül olan DNA kendi bafl›na sentezlenemez. Belki bafllang›çta, kil partikül-
leri enzimlerin bu ödevini üzerlerine alarak, o devirde k›smen k›sa olan DNA seg-
mentlerinin sentezlenmesini sa¤lam›fl ya da bu görevi bir rastlant› sonucu anorga-
nik olarak oluflmufl bir proteinoid molekül yürütmüfl; daha sonra da DNA, enzim-
lerin sentezlenmesini dikte ettirmifltir. Nitekim 30 birimlik DNA molekülünün sen-
tezlenmesi için arac› bir molekule gereksinmesi yoktur; özellikle bulundu¤u or-
tamda iki de¤erlikli kalsiyum ve ma¤nezyum iyonlar› varsa bu parçac›klar›n sen-
tezlenmesi çok daha kolay olmaktad›r. ‹flte DNA segmenti ile enzim molekülünün
yan yana oldu¤u bu ilk olay canl›l›k mayas›n›n temelidir. Buna ‘bir gen bir en-
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zim’ ya da ‘yaflam’ denir. Canl›lar ile cans›zlar aras›ndaki s›n›r bu aflamadad›r. Her
iki molekülün anorganik olarak oluflmas› ve biraraya gelmesi mümkündür. 

Bundan sonraki aflamada, ortamda bulunan serbest genlerin (belki de enzimle-
rin) birleflerek daha karmafl›k yap› kazanmalar› ve bu karmafl›k durumlar›yla kendi-
lerini efllemeleri, daha geliflmifl canl›lar›n ortaya ç›kmas›n›n ilk ad›m›n› oluflturur.

Hücre Zar›n›n Oluflumu
Yaflayan moleküller ortaya ç›kt›ktan sonra meydana gelen en büyük ikinci aflama
hücre zar›n›n oluflumudur. Çünkü oldukça uzun yap›l› olan DNA segmenti ve en-
zimler, çevre koflullar›ndan kolayca etkilenebilir. Bu aflamada etraf› yar› geçirgen
bir zarla çevrilmifl olan çekirdek asidi-enzim birlikleri di¤er ç›plak birliklere göre,
yaflam savafl›nda bir üstünlük sa¤lam›flt›r. Çünkü oluflan bu zar küçük molekülle-
rin hücre içerisine girmesine ve baz›lar›n›n da d›flar›ya ç›kmas›na izin veriyor ve iç-
teki kal›tsal materyali d›fltaki y›k›c› etkenlerden k›smen koruyordu. En önemlisi ise,
zar›n baz› moleküllere karfl› seçici özellik göstermesiydi. 

Hücre zar› hangi biyomoleküllerden oluflur?

Vaux, 1933’de, bir taraftaki ortam›n yap›s› protoplazman›n yap›s›na benzemek
kofluluyla, iki farkl› yo¤unluktaki ortam aras›nda bir zar oluflabilece¤ini deneysel
olarak göstermifltir. Ya¤ molekülleri su içersinde lipozom denen içi bofl küremsi
yap›lar oluflturabilir. Nitekim bu lipozomlar bugün birçok teknolojik giriflimlerde
kullan›lmaktad›r.

Aminoasitler ve onlar›n oluflturaca¤› peptit zincirleri, belirli bir elektrik yüküne
sahiptir. Moleküler büyüklükleri, su içerisinde çözündüklerinde tabana çökmeye-
cek kadar küçük, yüzeye ç›kmayacak kadar büyük olan bir s›n›r içerisinde bulu-
nur. Oparin taraf›ndan koaservat olarak adland›r›lan böyle kolloyitleri elde etmek
mümkündür. Bugün dahi mikroorganizmalar›n yaflayamad›¤› derin deniz tabanla-
r›nda koaservatlara rastlanmaktad›r.

Kolloyit nedir? Araflt›r›n›z.

Fox, aminoasitleri ›s›tmak suretiyle, koaservatlardan çok daha dayan›kl› olan,
hücre zar›na benzer yap›lar elde etti. Keza bu polimerlerin, absorbsiyonla d›flar›-
dan aminoasit almak suretiyle büyüdü¤ünü ve belirli bir büyüklü¤e ulafl›nca ken-
dili¤inden bölündü¤ünü de gözledi. Ayr›ca bu proteinoitlerin çekirdek asitleriyle
yapt›klar› baz› y›¤›fl›mlar›n, ribozom özelli¤i kazand›¤›n› saptad›.

Sonuçta, etraf› yar› geçirgen bir zarla çevrilmifl, içinde yaln›z kal›tsal bir birim
tafl›yan, canl› bir kesecik “ilkel ya da ilkin hücre” meydana geldi.

Bu yar› geçirgen zar daha sonraki üç milyar y›l içerisinde evrime u¤ram›fl, bafl-
ta yüzey gerilimini azaltan ya¤lar olmak üzere, belirli karbonhidrat molekülleri vs.
zar›n yap›s›na kat›lm›flt›r. 

Hücresel Evrim
Organizasyonlar› geliflmifl olan hücreler birdenbire ortaya ç›kmam›flt›r. ‹lkin hücre-
nin uzun bir sürede evrimleflmesiyle ve di¤er baz› hücrelerle ortak yaflamaya uyu-
mu sonucu ortaya ç›km›flt›r. ‹lk olarak, çekirdeksiz, kal›tsal materyali tüm hücre içi-
ne da¤›n›k olarak yay›lm›fl bulunan prokaryotlar geliflmifltir. 
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Prokaryot ve ökaryot hücre nedir?

Fosilleri olmad›¤›ndan kesin bir yarg›ya varmam›z olanaks›z olmas›na karfl›n,
yaklafl›k 2.5-3 milyar y›l önce, kese fleklindeki ilkin hücrelerden prokaryotlar›n ev-
rimleflti¤i varsay›lmaktad›r.

Çekirdekli hücreler ise ad›m ad›m evrimleflerek de¤il, belirli kademelerde ev-
rimleflmifl di¤er hücrelerle simbiyoz yapmak suretiyle organizasyonlar›n› gelifltir-
mifllerdir.

Simbiyozis nedir? Araflt›r›n›z.

Bunun için birçok kan›t da vard›r. Çekirde¤in yaklafl›k 2.5-3 milyar y›l önce or-
taya ç›kt›¤› varsay›lmaktad›r. Ribozomlar›n, kloroplastlar›n, hareket organellerinin
ve mitokondrilerin bir çeflit simbiyont olarak hücreye d›flar›dan girdikleri böylece
ökaryot hücreleri oluflturduklar› kabul edilmektedir. Bunun, bugün bile örnekleri-
ni görmek mümkündür. Terliksihayvanlar›n bir türünün (Paramecium bursaria)
baz› yeflil alglerle (Chlorella) simbiyotik iliflkisi bunun en güzel örneklerindendir.
Ayr›ca Arkeozoa denen bir grupta çeflitli canl›lar›n ayn› hücre içinde birbirlerine
destek olacak flekilde yaflad›klar› bilinmektedir. Bu iflbirli¤inin ilerlemifl biçimi
ökaryotik canl›lar›n atas›n› oluflturmufltur (fiekil 11.2).
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fiekil 11.2
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Oksijenle soluyan bakteriler
-Mitokondriyi oluflturacak-

Orijinal prokaryotik
konukcu hücre

Plazma zar›n›n
çok say›da girintisi

Endoplazmik retikulum ve
Çekirdek zar› plazma zar›n›n
içe do¤ru çökmesi ile oluflur,
simbiyotik yap› de¤ildir.

Bakteriler mitokondriye
dönüflüyor

Fotosentetik
bakteriler

Kloroplastlara
dönüflüyor

ÖKARYOT‹K HÜCRELER:
B‹TK‹LER, BAZI PROT‹STLER

ÖKARYOT‹K HÜCRELER:
HAYVANLAR, MANTARLAR,

BAZI PROT‹STLER

Simbiyosis ile
ökaryot hücrenin
oluflumu
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Efleyselli¤in Ortaya Ç›k›fl›
Canl›l›k ortaya ç›kt›ktan sonraki 1.5-2 milyar y›l içinde tüm canl›lar›n herhangi bir
efley ayr›m›na gerek görmeden, yani efleysellik oluflmadan, üredikleri tahmin edil-
mektedir. Bu sürede evrimde çeflitlenmenin oluflmas› çok yavafl yürümüfltür. Nite-
kim ilk iki milyar y›l içerisinde dünyada yaln›z basit yap›l› bir hücreliler oluflmufltur.
Bu evreye kadar olan üremeler bir çeflit klon üremesidir. Yani, yavrular, oluflabile-
cek mutasyonlar gözönüne al›nmazsa, tamamen kendilerini meydana getiren ataya
(= anaça) benzer. 

Bu sürenin sonunda ilkin hücrelerin sitoplazmik ba¤lant›lar, kaynaflmalar mey-
dana getirdi¤i dolay›s›yla gen aktar›m›n›n ilk olarak bu yolla gerçekleflti¤i varsay›l-
maktad›r. Bunun biraz geliflmifl halini, bugün bakterilerde görmekteyiz.

Efleysel üreme eldeki bilgilere gore Prekambriyen’de (yaklafl›k 1.5 milyar y›l on-
ce) sentromerin farkl› bir flekilde ba¤lanmas› ile mayoz bölünmenin bulunmas› su-
retiyle ortaya ç›km›flt›r. Böylece farkl› genlerin (kromozomlardaki) birbirinden ayr›l-
ma flans› oluflmufl (yani rekombinasyon); bu da ayn› ana ve babadan kal›tsal olarak
birbirinden farkl› olarak çok say›da efleysel hücrenin oluflmas›na neden olmufltur.
Efleysel ço¤almay› canl›larda Kambriyen Patlamas, denen büyük bir çeflitlenme iz-
lemifltir. Bugün 38 tanesi yaflayan 100 kadar canl› flubesi evrimleflmifltir.

Çokhücrelili¤e Geçifl
Milyarlarca y›l bir hücreli olarak ço¤alan canl›lar, zaman›m›zdan yaklafl›k bir milyar y›l
önce, bölündüklerinde, art›k, birbirlerinden ayr›lmamaya, yani çok hücrelilerin atas›-
n› oluflturmaya bafllam›flt›. ‹flte bu kademe, çok hücrelili¤in ilk kademesidir. Ancak
bunlar›n bireyleri aras›nda ifl bölümünün ve hiyerarflinin olmamas›, bunlar› çok hüc-
relilerden ay›ran en büyük özelliktir. Bu kademede, küre fleklinde olan kolonideki bi-
reylerin kamç›lar›, koloniyi bir yöne do¤ru hareket ettirmek için belirli bir uyum içe-
risinde ç›rparlar. Böylece ilk kez bu grupta bir ‘toplum bilinci’ ortaya ç›km›flt›r. 
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fiekil 11.3

Volvox’un kesiti.
1. Vejetatif birey,
2. Bir bireye ait
jelatin koni, 3.
Genç üreme bireyi,
4. Stigma, 5.
Kamç›, 6. Pyrenoid,
7. Çekirdek, 8.
Mikrogamet
oluflumu, 1.
Oogamet, 10. Agam
üreme hücresi, 11.
Mikrogamet, 12.
Agam ile oluflan
genç koloni
(Stempel’den).



Koloni ile çok hücreli organizmalar aras›ndaki geçifl formu, tek bir hücrenin bö-
lünmesiyle meydana gelen, yüzlerce, hatta binlerce kamç›l› algden oluflmufl, ç›plak
gözle dahi görülebilen, küçük küre fleklindeki Volvox kolonisi (belki çok hücrelisi)’dir
(fiekil 11.3).

Sudan Karaya Ç›k›fl
Buraya kadar olan geliflmelerin su içinde oldu¤unu unutmamam›z gerekir. Canl›-
lar›n sudan karaya ç›k›fl›, zaman›m›zdan yaklafl›k 600 milyon y›l önce gerçeklefl-
mifltir. Canl›lar›n bir k›sm›, art›k, olufltuklar› ortam› terkedebilecek özellikleri ka-
zanmaya bafllam›flt›. Karaya ç›kmay› sa¤layan en önemli geliflim daha once evrim-
leflmifl fotosentetik bakterilerin fizyolojik ifllevi sonucu dünyadaki serbest oksijen
miktar›n›n %16’ya ç›karak, ozon tabakas›n› takviye etmesi ve dünyaya gelen mor
ötesi ›fl›nlar› büyük ölçüde engellemesiydi. Böylece canl›l›k denizlerin dibinden ilk
olarak yüzeye daha sonrada karaya ç›kma flans›n› yakalam›flt›. Yeni ortama geçifl,
yararlar›n›n yan›s›ra birçok tehlikeyi de beraberinde getirmekteydi. Bunlardan en
önemlileri a¤›rl›¤›n tafl›nmas›, suyun kullan›m›, solunumdaki de¤ifliklikler: derinin
oluflumu ve ›s›n›n korunmas›d›r.

Büyük bir olas›l›kla batakl›k ya da zaman zaman kuruyan bölgelerde yaflayan
baz› canl› gruplar›, özellikle eklembacakl›lar ve omurgal›lar, birbirlerine ba¤›ml›
olmadan ilk kez karaya geçifli gerçeklefltirmifllerdir. Çünkü yar› sulu ortamdaki ba-
z› canl›larda, atmosferle temasa geçti¤inde zarar görmeyecek ve baz› ifllevleri at-
mosferde yürütebilecek organlar ve yap›lar do¤al seçilimle, zaten önceden gelifl-
miflti (Preadaptasyon = Önuyum). 

Sudan karaya ç›kan canl›lar hangi sorunlarla karfl›lafl›rlar? Hangi yap›lar›nda karaya uyu-
mun ortaya ç›kmas› gerekir?

Buna en tipik örnek bugün dahi yaflayan Periophthalmus denen bir bal›kt›r. Bu
bal›k, bafl›n›n flekli, yüzgeçlerinin yap›s›, deri solunumu yapmas›, döllenmelerinin
vücut içinde oluflu ile karaya geçiflte öncülük etmifl bir atadan gelebilir (fiekil 11.4).
Çünkü en yak›n akrabalar› hâlâ denizlerde yaflar ve geliflimlerinin ilk evrelerini de-
nizlerde geçirirler. Bir zaman sonra, tiroit bezlerinin etkisiyle kara yaflam›na geçer-
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ler. Denizdeki akrabalar›na da tiroit bezi yedirilirse, kara yaflam›na uyum yapabil-
mektedirler.

S›cakkanl›l›¤›n (= Sabit Vücut S›cakl›l›¤›n) Ortaya Ç›k›fl› 
Karaya geçen ilk canl›lar, k›sa süreler içinde s›cakl›¤›n büyük ölçüde de¤iflti¤i or-
tamlarda yaflamak zorunda kalm›flt›r. Ancak zaman›m›zdan yaklafl›k 200 milyon y›l
önce, belki Kretase’de, dev sürüngenlerin dünyaya egemen oldu¤u bir dönemde,
Therapsid denen fare büyüklü¤ündeki bir hayvan (memeli!), meydana gelen mu-
tasyonlar sonucunda metabolizmas›nda sürekli ›s› üreten enzimleri kazand›. The-
rapsid ’ler, daha sonra ya da ayn› zamanda, ›s›n›n düzenlenmesini sa¤layan iç dü-
zenlenmeleri ve ›s›n›n korunmas›n› sa¤layan post yap›s›n› da kazanm›flt›r. Böylece
çevrenin s›cakl›¤›na büyük ölçüde ba¤›ml› olmadan yaflam›n› sürdüren, yanl›fl bir
adland›rma ile ‘s›cakkanl›’, do¤ru tan›mlamayla ‘sabit s›cakl› hayvanlar’ ortaya
ç›km›flt›r.

EVR‹M‹ DESTEKLEYEN KANITLAR
Bir insan›n ömür uzunlu¤unu göz önüne al›rsak, canl›lar›n evrimsel de¤iflimini
gözlemek olanaks›zd›r. Bu nedenle canl›l›¤›n ortaya ç›kmas›ndan bugüne kadar
meydana gelen de¤iflimleri incelemede biyoloji ve di¤er do¤a bilim dallar›ndan ya-
rarlan›l›r. 

Paleontolojik Kan›tlar
Darwin’e evrim fikrini veren ilk kan›tlar fosillerin gözlenmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Fo-
siller sadece canl›lar›n sert k›s›mlar›n› (kemik, difl, kabuk vs.) de¤il, ayn› zamanda çe-
flitli organlar› ve yaflant›lar› ile ilgili izleri tafl›yan kal›plar› da kapsam› içine al›r. Genel-
likle bir hayvana ait tüm bir fosil bulmak olanaks›zd›r. Vücut parçalar›n›n flekline gö-
re, yaflam çeflidi hakk›nda yorumlar yap›labilir. Örne¤in çenenin yap›l›fl›ndan hayva-
n›n nas›l beslendi¤ini, ayaklar›n›n yap›l›fl›ndan hareket biçimini ö¤renebiliriz.

En gözde ve kullan›fll› fosil, omurgal›lara ait iskelet kal›nt›lar›d›r. Kemiklerin
fleklinden, üzerindeki kas ba¤lant›lar›ndan hayvan›n nas›l durdu¤u ve nas›l hare-
ket etti¤i anlafl›labilir.

Fosiller genellikle jeolojik katmanlar içerisinde bulunur ve bu katmanlar›n yafl›
fosil yafl›n› belirtir. Bu nedenle zamana ba¤l› evrimsel geliflimi bu kal›nt›lardan ç›-
karmak mümkün olmaktad›r. Yafl saptamalar›nda Radyoaktif Maddelerden yarar-
lanma bugün en geçerli yöntem olarak kullan›lmaktad›r

Demirsoy, A., (1984), Kal›t›m ve Evrim; Meteksan Yay. No: 11, Ankara.

Yerin geliflim süreci jeolojik olaylar esas al›narak “jeolojik zamanlara”; jeolojik
zamanlar da kendi içinde devirlere (periyot), devirler de kat denen alt birimlere
ayr›lm›flt›r. Buna ra¤men zamanlar aras›nda kesin s›n›rlar yoktur. Bu katmanlara ait
fosillerin incelenmesiyle canl›l›¤›n basit organizasyondan geliflmifle do¤ru zaman
içinde evrimleflti¤ini çok aç›k bir flekilde görmekteyiz.

Dünya bundan afla¤› yukar› 4 milyar y›l önce flekillenmeye bafllam›fl ve ilkel
prokaryotlar da yaklafl›k 3 milyar y›l önce ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Prokaryot
hücreleri, ökaryot hücreler takip etmifl, zaman›m›zdan afla¤› yukar› 1.200 milyon
y›l öncesi serbest oksijen atmosferde ço¤almaya bafllam›fl ve bugünkü atmosferin
% 1’ne kadar yükselmifltir. 
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iliflkin yorumlar›yla u¤raflan
bilim dal›na ‘Paleontoloji’
denir. Kal›nt›lar için de
Latincede kazmak anlam›na
gelen ‘fosil’ deyimi
kullan›l›r.
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‹lk zaman›n Proterozoyik altdevrinin ortalar›nda çekirdekli hücreler (ökar-
yot) oluflmufltur. Bitki ve hayvanlarda baz› gruplar›n belirlendi¤i ve çok hücreli or-
ganizmalara geçiflin tamamland›¤› görülmektedir. Kufl ve memeli hayvan filumlar›
(flubeleri) hariç, tüm di¤er filumlar 1. zamanda (574-205 milyon y›l) ortaya ç›km›fl-
t›r. Bu hayvanlardan bir k›sm› k›sa bir zaman içerisinde kaybolmufltur. Bitkiler bafl-
lang›çta sucul habitatta yaflayan yosunlardan ibaret iken, Silür’den itibaren karasal
formlar görülmeye bafllam›flt›r. Yine bu zamanda kara bitkileri yayg›nlaflm›fl ve çe-
neli bal›klar geliflmifltir. Bu formlardan modern kara omurgal›lar› geliflmifltir. Son za-
manlarda Afrika’da bir gölde bulunan bu geçifl hayvanlar›n›n canl› örnekleri bu var-
say›m› güçlendirmektedir. ‹lk kara omurgal›lar› ‘Labyrinthodont’ denen amfibiler-
dir. Bitkiler de e¤relti, tohumlu e¤reltiler, karayosunlar› ve atkuyruklar› olarak ev-
rimleflmeyi sürdürmüfllerdir. Karbonifer dönemine ait ve Teksas’da bulunan bir
hayvan "Seymouria" fosili amfibi ile sürüngen aras›nda geçit özellikleri tafl›r. 

Birinci zaman›n sonuna do¤ru kozalak tafl›yan bitkiler (çam, ladin, a¤açs› bal-
d›ran, köknar) geliflirken, kertenkeleler ile memeliler aras›nda birçok özellik gös-
teren ‘Therapsid’ler ortaya ç›km›flt›r. Bu hayvan grubunda difller, sürüngenlerde
oldu¤u gibi birbirine benzeyen konik difller halinde de¤il, kesici, köpek ve az› difl-
leri diye ayr›lmaya bafllam›flt›r. Yumuflak k›s›mlar›na ait fosiller olmad›¤›ndan, do-
¤urup do¤urmad›klar›n› ve yavrular›n› emzirip emzirmediklerini bilemiyoruz.

‹kinci zaman Mezozoik (205-75 milyon), sürüngenlerin çok fazla çeflitlenmeleri,
yay›lmalar› ve zaman›n sonuna do¤ru da ortadan kalkmalar› ile karekterize edilir.
Bunlardan geliflen ve devrin en gözde sürüngenleri Dinozor’lard›r. Bask›n bitki tür-
leri aç›ktohumlular, ço¤alma flekilleri çiçe¤e benzeyen bir yap› ile düzenlenmifltir.

S›cakkanl›l›k bu devirde ortaya ç›km›flt›r. Jura’da sürüngenlerle kufllar aras›nda
geçit formu olarak kabul edilen Archaeopteryx’e ait fosiller bulunmufltur Karga
büyüklü¤ünde, zay›f kanatl›, çeneleri diflli ve kuyru¤u sürüngen kuyru¤u gibi tüylü
ve uzundur (fiekil 11. 5). Kufllar uçan sürüngenlerden de¤il, tekodont denen ilkel bir
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fosili. (Colbert’den).



dinozor grubundan evrimleflmifltir. Gerçek memelilere ait fosillerin bir k›sm›na II.
zamanda rastlan›r. Bunlar s›çan ya da köpek büyüklü¤ünde, yumurta b›rakan, post-
lu ve yavrular›n› emziren memeli hayvanlard›r. 2. zaman›n sonuna do¤ru art›k do-
¤urma bafllam›fl, fakat geliflimin çok erken evrelerinde yavru d›flar›ya at›l›yor ve d›-
flar›da bir kese içerisinde geliflimine devam ediyordu (Marsupialia-keseli memeliler).

III. Zaman (Senozoyik) (65 milyon-günümüz) memeli hayvanlar, kufllar, böcek-
ler ve çiçekli bitkiler (genellikle otsu ve senelik bitkiler) evrimleflmeye devam et-
mifltir. Bitki örtüsündeki de¤iflme hayvanlar›n evrimini etkilemifltir. Nitekim meme-
li hayvanlar›n a¤açlar üzerinde yaflayan türlerinden toprak yüzünde yaflayan türle-
ri evrimleflmifltir.

Plasental› memeli hayvanlar›n en ilkel grubunu Insectivora (= böcekciller) olufl-
turur. ‹nsan da dahil olmak üzere, yüksek memeli hayvan gruplar›n›n, Insectivo-
ra’dan türedi¤i kabul edilmektedir. Insectivora’dan ayr›lan bir dal primatlar› yapar.

Primatlar hangi hayvan gruplar›n› kapsar? Araflt›r›n›z.

‹lk insan özellikleri Kuaterner (Anthropozoyik = IV. Zaman)’de ortaya ç›km›fl-
t›r. Avrupa’daki ma¤aralar›n duvarlar›na çizilmifl, mamut, dev geyik, kama diflli
kaplan ve Avrupa bizon sürülerinin resimleri bulunmufltur. Yani bugün sadece fo-
sillerini gördü¤ümüz birçok hayvan› atalar›m›z bizzat gözleriyle görmüfltür.

S›n›fland›rmadan Elde Edilen Kan›tlar
S›n›fland›rmadaki hiyerarflik dizilifl, evrimin en belirli kan›tlar›ndan biridir. E¤er bit-
kiler ve hayvanlar kendi aralar›nda akraba olmasayd›, bu hiyerarflik s›ra meydana
gelmeyecek ve birçok grup birbirine benzer olmayacak flekilde geliflmifl olacakt›. 

3.S›n›fland›rmadaki hiyerarflik düzenle ilgili olarak 3. üniteyi tekrar gözden geçiriniz.

Morfolojiden Elde Edilen Kan›tlar
Canl›lar›n homolog organlar› aras›nda yap›lan karfl›laflt›rmalardan elde edilen ka-
n›tlard›r. Örne¤in, bal›ktan insana kadar bütün omurgal›lar, s›rtta bir omur dizisi;
onun kar›n taraf›nda sindirim kanal›; birço¤unda metamerik dizilmifl kas ve sinir
sistemi; yerleri ve bir noktada yap›lar› ayn› olan böbrek, pankreas, dalak, kalp, be-
yin, vs. gibi organlar› tafl›rlar 

Sürüngenlerdeki ve bal›klardaki pullar, kufllardaki tüyler, insandaki difller em-
briyolojik olarak ayn› kökten gelmelerine (homolog olmalar›na) karfl›n, geliflimle-
rini tamamlad›klar›nda anatomik olarak büyük farkl›l›klar gösterirler.

Omurgal›larda birçok organ›n yan› s›ra, özellikle üyeleri, flekil de¤ifltirip farkl›
görev yapmalar›na karfl›n, kökenleri ve yap› planlar› tamamen benzerli¤ini koru-
maktad›r. 

‹nsanda bir fonksiyonu olmad›¤› halde körba¤›rsak, kulak kas›, yirmi yafl difli,
gözün iç k›sm›ndaki kabart› (3. göz kapa¤› kal›nt›s›), kulak kaslar›, ç›k›nt›s› ve tüy-
leri gibi kal›nt› yap›lar› görmekteyiz. Halbuki memelilerden atlarda ve kemirgen-
lerde, özellikle selülozu sindiren hayvanlarda uzun bir körba¤›rsak vard›r. Afri-
ka’da yaflayan dev piton y›lanlar›n›n kloak›n›n her iki yan›nda, deriden d›flar›ya
do¤ru ç›km›fl küçük ayak kal›nt›lar› vard›r. Atlar tek bir t›rna¤›n üzerinde durmas›-
na karfl›n, körelmifl parmaklar onun çok parmakl› bir atadan geldi¤ini gösterir. Ni-
tekim fosiller bunu kan›tlar.
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Homolog organ: Embriyonik
orjini ayn› olan, kökendefl
yap›lard›r.
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Embriyolojiden Elde Edilen Kan›tlar
Çok hücreli canl›lar genel olarak birhücreli görünümüne sahip gametlerin birlefl-
mesiyle once zigotu, yani gerçek birhücreliyi meydana getirirler. Hayvan grubuna
ba¤l› olmadan zigotun gelifliminde 2, 4, 8. blastomerli evreler, blastula ve gastrula
evreleri meydana gelir. Kademeler ilerledikçe hayvan gruplar›, daha sonra türler
birbirinden ayr›lmaya bafllar. Ama bafllang›çta fevkalade bir benzerlik vard›r (fiekil
11.6). Örne¤in, omurgal› embriyosunu, gerek bal›k, gerek tavuk, gerek domuz ol-
sun, erken geliflim evrelerinde birbirinden ay›rmak olanaks›zd›r. Her canl›n›n geli-
flimi s›ras›nda evrimsel kademelerini k›sa periyotlarla göstermesi ‘evrimin tekra-
r›’ olarak nitelendirilir.

Yukarda sayd›¤›m›z bu kan›tlar›n yan›nda karfl›laflt›rmal› fizyolojiden, parazit
enfeksiyonlar›ndan, hormonlardan ve endokronolojiden, karfl›laflt›rmal› biyokim-
yadan, genetik ve sitolojiden, evcillefltirmeden, organizmalar›n co¤rafik da¤›l›m›n-
dan elde edilen kantlar› bunlara ekleyebiliriz.

EVR‹M‹N HAM MATERYALLER‹: MUTASYONLAR VE
REKOMB‹NASYONLAR
Genetik bafll›kl› ünitemizden an›msayaca¤›n›z gibi, mutasyonlar genlerde meyda-
na gelen kal›c› de¤iflmelerdir. Günümüzde, bitkiler ve hayvanlar ile yap›lan dene-
meler, mutasyonlar›n sürekli olarak meydana geldi¤ini ve baz›lar›n›n, canl›n›n or-
tama uyum yetene¤ini art›rd›¤›n› göstermifltir. 

Kal›t›m konusunda bugünkü bilgilerimiz, do¤al seçilimin, ancak seçilecek bir-
fley oldu¤u zaman, yani mutasyonlar olufltu¤unda etkisini gösterebilece¤ini ortaya
koymufltur. Özellikle mikromutasyonlar›n sürekli olarak do¤al seçilimle ay›klan-
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bölümde mutasyon
çeflitlerine ve mutasyon
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karfl›laflt›r›lmas›.
(Barnes’den).



mas›, bir zaman sonra büyük de¤iflikliklerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. 
Baz› evrimciler yeni türlerin ve hatta yeni cinslerin tek bir ad›mda, yani makro-

mutasyonla meydana geldi¤ine ve dolay›s›yla kal›tsal sistemdeki büyük bir de¤i-
flikli¤in evrimsel olarak da büyük bir farkl›laflmaya neden oldu¤una inan›yordu.
Makromutasyonistlerin en büyük dayana¤› ata tür ile yeni tür aras›nda geçit form-
lar›n›n olmamas› ya da yeterli say›da olmamas›yd›. Büyük ölçülerde ve ani olarak
meydana gelen bu makromutasyonlar›n yeni türleri oluflturdu¤una; yeni türlerin
co¤rafik yay›l›m›ndan dolay› da kendi içinde k›smen farkl›laflarak alttürleri ve ›rk-
lar› meydana getirdiklerine inan›l›yordu. Bunun böyle olmad›¤›na iliflkin birçok
kan›t bulunmaktad›r.

Mikromutasyon ve makromutasyon kavramlar›n›n anlam› nedir?

Neo-Darwinistler ise, yeni türlerin ve bununla iliflkili olarak, di¤er tüm yüksek
kategorilerin, birçok küçük mutasyonun yavafl yavafl birikmesiyle meydana geldi-
¤ini ve dolay›s›yla ata tür ile yeni tür aras›nda kademe kademe farkl›laflma göste-
ren bir dizi ara formun olmas› gerekece¤ini ileri sürdüler (Mikromutasyon). 

Meydana gelecek say›s›z mutasyondan yararl› olanlar seçilip saklan›r. Mutas-
yonlar›n meydana getirdikleri özellikler bir yaflam ortam› için yararl›; fakat di¤er
yaflam ortam› için yarars›z olabilir. 

Özünde, do¤al seçilimde en çok kullan›lan mutasyonlar, büyük bir olas›l›kla,
çevre koflullar› de¤iflmeden önce meydana gelmifl olan ve bulundu¤u canl›ya, mey-
dana geldi¤i koflullarda ne zarar ne de yarar sa¤layan nötr mutasyonlard›r. Çevre
koflullar› de¤iflince, saklanmakta olan bu mutasyonlar›n seçilimi de bafllar. Bazen bir
mutasyon k›smen zarar, k›smen yarar sa¤lar. Bu mutasyonun do¤al seçilimle korun-
mas› ya da yok edilmesi, zarar›n›n ve yarar›n›n toplam de¤eriyle ölçülür.

Son olarak, mayoz s›ras›nda bireye anas›ndan ve babas›ndan gelen kromozom-
lar›n, gametlere rastgele verilmesi ve krossing-overle karfl›l›kl› parça de¤ifltirilmesi,
yeni kombinasyonlar›n ve rekombinasyonlar›n ortaya ç›kmas›na; bu da yeni özel-
likli canl›lar›n meydana gelmesine neden olur. Yeni kombinasyonlar do¤al seçi-
limde baflar›l› tipleri meydana getirebilece¤i için evrimsel bir kaynak olarak de¤er-
lendirilebilir.

EVR‹MLEfiMEY‹ SA⁄LAYAN DÜZENEKLER
‘Ayakta kalmak için savafl›m’ ve ‘En iyi uyum yapan ayakta kal›r’ sözcükleri Dar-
win-Wallace kuram›n›n anahtar›d›r. Fakat bu yaklafl›m› birey aç›s›ndan de¤il birey-
lerin oluflturdu¤u populasyon aç›s›ndan ele almak gerekir. Di¤er bir anlat›mla ev-
rimsel de¤iflikliklerin birimi bireyler de¤il, populasyonlard›r. fiimdi, bir populasyo-
nun yap›s›n› döller boyunca süren bir etkiyle de¤ifltiren evrimsel güçleri k›saca in-
celeyelim. 

Do¤al Seçilim
Bir populasyon, kal›tsal yap›s› farkl› olan birçok bireyden oluflur. ‹flte bu bireylerin
tafl›d›klar› yeni özellikler (yani genler) nedeniyle, çevre koflullar›na daha iyi uyum
yapabilme yetene¤i kazanmalar›, onlar›n, do¤al seçilimden kurtulma oranlar›n› ve-
rir. Yaln›z çevre koflullar› her yerde ve her zaman (özellikle jeolojik devirleri düflü-
nürsek) ayn› de¤ildir. Bu çevre koflullar› uzun süre etkilerini sürdürürse, belirli özel-
liklere sahip bireyler devaml› ay›klanacak ve tafl›d›klar› genlerin gen havuzundan
eksilmesiyle, gen frekanslar›nda de¤iflmeler ortaya ç›kacakt›r. Bu seçilim, ço¤unluk
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döller boyunca sürer. Böylece, bir zaman sonra, bafllang›çtaki populasyona benze-
meyen, tamamen ya da k›smen de¤iflmifl populasyonlar ortaya ç›kar.

Burada dikkat edilecek husus, bireylerin ayakta kalmalar›n›n yaln›z bafl›na ev-
rimsel olarak bir fley ifade etmemesidir. E¤er tafl›d›klar› genler, gelecek döllere ba-
flar›l› bir flekilde aktar›lam›yorsa, di¤er tüm özellikleri bak›m›ndan baflar›l› olsalar
da, evrimsel olarak bu niteliklere sahip bireyler baflar›s›z say›l›rlar.

Demek ki do¤al seçilimde baflar›l› olabilmek için çevre koflullar›na di¤erlerinden daha iyi
uyum yapman›n yan›s›ra, daha fazla say›da yumurta ya da yavru meydana getirmek gerekir.

Do¤al seçilim çevre koflullar›na ba¤›ml› olarak farkl› flekillerde meydana gelir.
Bunlar› s›ras›yla inceleyelim.

Yönlendirilmifl Seçilim
Genellikle çevre koflullar›n›n büyük ölçüde de¤iflmesiyle ya da koflullar› farkl› olan
bir çevreye göçle ortaya ç›kar (fiekil 11.7). Populasyondaki özellikler bireylerin o
çevrenin koflullar›na uyum yapabilece¤i flekilde seçilir. Örne¤in nemli bir çevre
gittikçe kuraklafl›yorsa, do¤al seçilim, en az su kullanarak yaflam›n› sürdüren, su
kayb› en az olan canl›lar›n yarar›na olacakt›r. Populasyondaki bireylerin bir k›sm›
daha önce mutasyonlarla bu özelli¤i kazanm›fllarsa, böylelikle bu bireylerin daha
fazla yaflamalar›, daha çok döl vermeleri, yani genlerini daha büyük ölçüde popu-
lasyonun gen havuzuna sokmalar› sa¤lanacakt›r. Bu çevresel etki devam etti¤i sü-
rece, seçilim bu do¤rultuda sürecektir. Ta ki yeni ortama en iyi uyum sa¤layan
özellikler ortaya ç›k›ncaya kadar. Yani kurak ortama uyum sa¤lamaya yönlendiril-
mifl bir seleksiyon söz konusu olacakt›r. 

Her çeflit özelli¤i meydana getirebilecek birçok mutasyon oluflmas›na karfl›n,
çevre koflullar›n›n etkisi ile do¤al seçilim, baflar›l› mutasyonlar› yaflatt›¤› için, sanki
mutasyonlar›n belirli bir amaca ve yöne do¤ru meydana geldi¤i izlenimi yarat›l›r.
Yukar›da verdi¤imiz örnekte, uyum, suyu art›r›ml› kullanan boflalt›m organlar›n›n
yarar›na ise, bir zaman sonra suyu bol kullanan ilkel boflalt›m organlar›ndan, suyu
en idareli kullanan böbrek flekline do¤ru geliflmeyi sa¤layacak genler yarar›na bir
seçilim olacakt›r. Su buharlaflmas›n› önleyen deri ve post yap›s›, kumda kolayl›kla
yürümeyi sa¤layan genifllemifl ayak taban› vs. do¤al seçilimle bu de¤iflime efllik
eden di¤er özelliklerdir.
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uyuma sahip
olanlar aras›nda,
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(dallanan seçilim).



Yapay seçme ile çok kuvvetli bir yönlendirilme sa¤lanabilir. Islah edilmifl bir-
çok hayvan ve bitki ›rklar›nda bunu aç›kça görmek mümkündür. 

Bu özellikte olan bildi¤iniz hayvan ve bitkiler var m›?

Dengelenmifl Seçilim
E¤er bir populasyon çevre koflullar› bak›m›ndan uzun süre dengeli olan bir ortam-
da bulunuyorsa, çok etkili, kararl› ve dengeli bir gen havuzu oluflur. Böylece, den-
geli seçilim, var olan gen havuzunun yap›s›n› devam ettirir ve meydana gelebile-
cek sapmalardan korur. Örne¤in, keseliay›lar (Opossum) 60 milyon, akrepler (Scor-
pion) 350 milyon y›ldan beri gen havuzlar›n› hemen hemen sabit tutmufllard›r.
Çünkü bulunduklar› çevrelere her zaman baflar›l› uyum yapm›fllard›r.

Dengeli seçilimde, üstteki ve alttaki de¤erleri (afl›r› özellikleri) tafl›yan bireyler
sürekli elendi¤i için populasyon dengedeymifl gibi gözükür. Örne¤in, insanda be-
beklerde kafatas›n›n, dolay›s›yla beynin ve keza vücudun büyüklü¤ü dengeli seçi-
limin etkisi alt›ndad›r.

Bu olayda seçilimi yapan mekanizmalar neler olabilir? Düflününüz.

Dallanan Seçilim
Dengeli seçilimin tersi olan bir durumu aç›klar. Bir populasyonda farkl› özellikli
bireylerin ya da gruplar›n her biri, farkl› çevre koflullar› nedeniyle ayr› ayr› koru-
nabilir. Böylece ayr› kökten, bir zaman sonra, iki ya da daha fazla say›da birbirin-
den farkl›laflm›fl canl› grubu oluflur (›rk, alttür, tür vs.). Özellikle bir populasyon
çok genifl bir alana yay›lm›flsa ve yay›ld›¤› alanda de¤iflik çevre koflullar›n› içeren
birçok yaflam ortam› varsa, yaflam ortamlar›ndaki çevre koflullar›, kendi do¤al se-
çilimlerini ayr› ayr› gösterece¤i için, bir zaman sonra birbirinden belirli ölçülerde
farkl›laflm›fl kümeler, daha sonra da türler ortaya ç›kacakt›r. Bu flekildeki bir seçi-
lim ‘Uyumsal Aç›l›m›’ meydana getirecektir. 

Üreme Yetene¤ine ve Efleylerin Özelli¤ine Göre Seçilim
(‘Efleysel Seçilim = Seksüel Seleksiyon’)
Populasyonlarda, bireylerin çiftleflmek için birbirlerini rastgele seçmelerinden ziya-
de, özel niteliklerine göre seçmeleri, bir zaman sonra, bu özellikler bak›m›ndan
köken ald›klar› ana populasyondan çok daha kuvvetli olan yeni populasyonlar›n
ortaya ç›kmas›na neden olur. Bu özel seçilim, yaflam kavgas›nda daha yetenekli
olan (beslenmede, korunmada, gizlenmede, yavrular›na bakmada vs.) populas-
yonlar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layabilir.

Yal›t›m›n (= Izolasyonun) Evrimsel Geliflimdeki Etkisi
Türlerin oluflumunda, yal›t›m (izolasyon), kural olarak zorunludur. Çünkü gen ak›-
m› devam eden populasyonlarda, tür düzeyinde farkl›laflma oluflamaz. Bir popu-
lasyon, belirli bir süre birbirinden co¤rafik olarak yal›t›lm›fl alt populasyonlara bö-
lünürse, bir zaman sonra kendi aralar›nda çiftleflme yeteneklerini yitirerek, yeni tür
özelli¤i kazanmaya bafllarlar. Bu süre içerisinde oluflacak çiftleflme davran›fllar›n-
daki farkl›laflmalar, yal›t›m› çok daha etkili duruma getirecektir. Kal›tsal yap› aç›-
s›ndan birleflme ve döl meydana getirme yeteneklerini koruyan birçok populas-
yon, sadece çiftleflme davran›fllar›nda meydana gelen farkl›laflmadan dolay›, yeni
tür özelli¤i kazanm›flt›r. Üreme yal›t›m›n›n kökeninde, çok kez en az›ndan bafllan-
g›ç evrelerinde, co¤rafik bir yal›t›m vard›r.
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Populasyonlar aras›nda
çiftleflmeyi ve verimli döller
meydana getirmeyi önleyen
her etkileflme ‘Yal›t›m =
‹zolasyon Mekanizmas›’
olarak kabul edilir.
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Co¤rafik Yal›t›m (= Allopatrik Yal›t›m)
E¤er bir populasyon co¤rafik olarak iki ya da daha fazla bölgeye yay›l›rsa, evrim-
sel güçler (her bölgede farkl› olaca¤› için) yavafl yavafl etki ederek, populasyonlar
aras›ndaki fark›n gittikçe artmas›na (Co¤rafik ›rklar) neden olacakt›r. Bu kal›tsal
farkl›laflma, populasyonlar aras›nda gen ak›fl›n› önleyecek düzeye geldi¤i zaman,
bir zamanlar›n ata türü iki ya da daha fazla türe ayr›lm›fl olur (fiekil 11.8.).

Karalar, özellikle çöller, tuz bileflimi ve deriflimi farkl› sular, buz setleri su hay-
vanlar› için; denizler, nehirler, yüksek da¤lar, büyük s›cakl›k farklar›, buzlar, kara
hayvanlar› için yal›t›m nedenleridir. En iyi co¤rafik yal›t›m adalarda görülür.

Her türlü yal›t›m mekanizmas›nda, önce populasyon içinde farkl›laflman›n, daha sonra alt-
türlerin, sonunda da türlerin meydana geldi¤ini unutmamak gerekir. 

Üreme ‹fllevlerinde Yal›t›m (= Simpatrik Yal›t›m)
Bu durum ayn› populasyon içinde yaflayan bireyler aras›nda görülür. Üreme yal›-
t›m› üreme davran›fllar›n›n farkl›laflmas›, üreme dönemlerinin farkl›laflmas›, üreme
organlar›n›n farkl›laflmas›, gamet yal›t›m› ve melez yal›t›m› flekillerinde ortaya ç›ka-
bilmektedir. 
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Yeni tür
oluflur

Devam eden
evrimsel de¤ifliklik

Yeni alttür
oluflur

Co¤rafik ayr›lma

Evrimsel farkl›laflmay›
sa¤layan devaml› güçler

Populasyon

Allopatrik yal›t›m
ile tür oluflumu.
E¤er bir
populasyonun bir
parças› co¤rafik
olarak yal›t›l›rsa,
de¤iflik evrimsel
güçler yavafl yavafl
bu yal›t›lm›fl
populasyonu (keza
ana populasyonu)
de¤ifltirmeye bafllar
ve bir zaman sonra
her iki populasyon
aralar›nda verimli
döl meydana
getiremeyecek
kadar farkl›lafl›r.
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Kal›tsal Sürüklenme
Küçük populasyonlarda efllerin seçimi ve çiftleflme, büyük ölçüde flansa dayan›r.
Böylece gen havuzlar›ndaki denge, do¤al seçilimden ziyade, flansla meydana ge-
len olaylarla de¤iflir. ‹flte küçük populasyonlarda, flansa ba¤l› olarak meydana ge-
len üreme olaylar›n›n evrimsel geliflmelerdeki etkisi, Sewall Wright taraf›ndan ‘Ge-
netik Drift = Kal›tsal Sürüklenme’ olarak adland›r›lm›flt›r. 

Uyum (Adaptasyon)
Uyum dendi¤i zaman, bir canl›n›n, belirli biyolojik, kimyasal ve fiziksel koflullar›
olan bir ortam içerisinde, yaflamas›n› olas› k›lan yeteneklerinin ve özelliklerinin tü-
mü anlafl›l›r. Dünyada hiçbir ortam sürekli ayn› koflullara sahip de¤ildir; bu neden-
le evrimleflme canl›l›¤›n vazgeçilmez bir özelli¤i olmufltur. Ayr›ca her bölge farkl›
koflullara sahip oldu¤undan, bu ortamlara uyum yapan canl›larda da farkl›laflmalar
ortaya ç›km›flt›r. Bu nedenle binlerce canl› çeflidi vard›r. Bu ortama uyum, çok de-
¤iflik iliflkileri kapsar (yer bulma, beslenme, avlanma, avlama, parazit iliflkileri, s›-
cakl›k, nem vs.). Uyum, tüm bunlar›n ortalama de¤erini verir.

Uzun süreli de¤iflikliklere, fizyolojik yap›n›n ve vücut yap›s›n›n de¤ifltirilmesiy-
le tepki gösterilir. Fakat, bu de¤ifliklikler, daha önce do¤al seçilimde de¤indi¤imiz
gibi bir kufla¤›n baflaraca¤› de¤ifliklikler de¤ildir; mutasyonlarla, rekombinasyon-
larla ve parça de¤iflimleriyle gen havuzunda oluflan yeni özelliklerin ve keza eski
özelliklerin aras›ndan, do¤al seçilimle, en iyi uyumu yapacak gen bileflimlerine sa-
hip bireylerin seçilimi sonucu ortaya ç›kan de¤iflikliklerdir. Mutasyon-rekombinas-
yon-do¤al seçilim sonucu ortaya ç›kan uyumlar, ana hatlar›yla flu gruplara ayr›l›r:

‹lerleyen Evrim
Uyum canl›ya yeni yap›lar ve ifllevler kazand›r›yorsa, buna ilerleyen evrim denir.

Uyumsal Aç›l›m (= Dallanan Evrim) 
Yap›sal uyumun bilinen en iyi fleklidir. E¤er bir hayvan grubu, genifl olarak yay›l›p,
fiziksel, kimyasal ve ekolojik koflullar› farkl› olan ortamlara girerse ve yavafl yavafl o
ortama uyum sa¤layacak flekilde do¤al seçilime u¤rarsa uyumsal aç›l›m meydana ge-
lir. Sonuçta ayn› kökten gelen; fakat fizyolojik ve yap›sal özellikleri birbirinden fark-
l› olan, birçok yeni canl› türü ortaya ç›kar; buna ‘uyumsal aç›l›m’; her grubun, yeni
ortam›n koflullar›na uygun yap›lar› kazanmas›na da ‘yap›sal uyum’ denir. Uyumsal
aç›l›m dallanan do¤al seçilimin sonucu olarak ortaya ç›kar (fiekil 11.9).

Paralel Evrim (= Parallel Evrim)
Bir hayvan grubunun ya da yak›n akraba hayvan gruplar›n›n benzer koflullar› tafl›-
yan ortamlara, birbirlerine ba¤›ml› olmadan benzer flekilde uyum yapmas›d›r. Ör-
ne¤in toprak içine giren kemiricilerin, kaz›c› ayak fleklini; suya giren memelilerin
yüzücü üye fleklini kazanmas› gibi. 

Daralan Evrim (= Konvergent Evrim)
‹ki ya da daha fazla canl› grubunun benzer ortamlara uyabilmek için kazand›klar›
yap›sal benzerliklerdir. Uçan sürüngenlerin, kufllar›n memelilerin ve böceklerin
kazanm›fl olduklar› kanat yap›s›; keza yunusbal›klar›n›n, soyu tükenmifl yüzen sü-
rüngenlerin kemikli ve k›k›rdakl› bal›klar›n su direncini azaltmak için kazand›klar›
benzer vücut yap›s› kürek fleklindeki ön ve arka bacaklar›n›n zay›f geliflmifl yap›-
s›, yüzgeç flekilleri, buna en tipik örneklerdir. 
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Bir canl› grubu, genifl olarak
yay›l›p, fiziksel, kimyasal ve
ekolojik koflullar› farkl› olan
ortamlara girerse ve yavafl
yavafl o ortama uyum
sa¤layacak flekilde do¤al
seçilime u¤rarsa buna
uyumsal aç›l›m; her grubun,
yeni ortam›n koflullar›na
uygun yap›lar› kazanmas›na
da ‘yap›sal uyum’ denir.



Önuyum (= Preadaptasyon) ve Baz› Uyumlara Örnekler
Mutasyonlar, yeni ortama girdikten sonra, gereksinmeye göre de¤il, daha önce,
yeni koflullarla karfl›lafl›lmadan oluflur. Yeni ortamdaki do¤al seçilim, eski ortamda
bulundu¤u bireye zarar vermeden kalabilen mutasyonlar (nötr mutasyonlar) ve
yeni ortama geçerken oluflan her çeflit mutasyon aras›ndan olur. ‹flte bir canl›n›n
yeni bir ortama girmeden, o ortama uyabilecek özellikleri pasif olarak tafl›mas›na
‘Önuyum = Preadaptasyon’ denir. 

Örne¤in, bakteri kolonileri antibiyotikli ortamlara ekildi¤inde, içlerinden ancak
birkaç›n›n o antibiyoti¤e dirençli oldu¤u görülür. Burada antibiyoti¤e dirençlilik,
antibiyotikle karfl›lafl›nca de¤il, daha önce ortaya ç›km›flt›r.

Canl›lar›n büyük bir k›sm› canl› cans›z çevreye uyum yaparken, baz› özellikler
kazan›r. Bunlardan kaçma, ölü taklidi, uyar›c› renkler ve davran›fllar, organ atma,
renkle ortama uyum (= homokromi), maskeleme ve mevsimsel uyumlar cans›z
çevreye uyumlara örneklerdir.

Hayvanlarda “organ atma” olarak bilinen bir örnek verebilirmisiniz?

Canl› Ortama Uyum (= Mimikri), ortamda bulunan di¤er canl›lar›n taklit edilme-
sidir. Mimikrinin olabilmesi için taklit edilen (modellerin) canl›lar›n ortamdaki say›-
s›, taklit edenlerden daha çok olmal›, taklit edenlerle taklit edilenler ayn› ortamda
beraberce yaflamal› ve genellikle, taklit edilenler zehirli ya da lezzetsiz olmal›d›r.

EVR‹MLEfiME HIZI
Evrimleflme h›z›, özünde, canl› topluluklar› ile çevre koflullar›n›n karmafl›k iliflkisi-
nin bir sonucudur. Bu h›z› türe, kal›t›ma (gen yap›s›na), zamana ve çevresel koflul-
lara gore de¤iflebilmektedir. Jeolojik de¤iflmelerin fazla oldu¤u devirlerde, evrim-
leflme h›z› yüksek; kararl› oldu¤u devirlerde ise düflüktür. Evrimleflme h›z›, bir an-
lamda, kal›tsal yap›n›n de¤iflme h›z›d›r. 

Gerçekte mutasyonlar, tahmin edilenden çok daha fazla meydana gelmektedir.
Bir gende mutasyon oran› çok düflük olabilir, ancak bireyin bütün genleri düflü-
nüldü¤ünde toplam say› yükselmektedir. ‹nsanlarda kendili¤inden ortaya ç›kan
mutasyon oran› 10-3 10-10 gen/döldür. ‹nsanda ifllevsel 20 000 gen oldu¤u düflünü-
lürse, ortalama her insanda bir gen mutasyona u¤ram›fl demektir. Bakterilerde mu-
tasyon oran› 4/100 000 000, tah›llarda her milyon bafl›na 2 dir. Buna karfl›l›k akrep-
ler 350 milyon y›ldan beri çok az de¤iflerek bugüne gelmifllerdir.
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Canl›lar›n nas›l meydana geldiklerini, zaman için-
de nas›l çeflitlendiklerini, yaflad›klar› ortama ya-
p›sal olarak nas›l uyum yapabildiklerini, aralar›n-
daki benzerliklerin ve farklar›n derecesine göre
akrabal›klar›n› aç›klamak biyolojinin temel so-
runlar›ndan biridir. Canl›lar›n bugünkü ve geç-
miflteki yap›lar›n› karfl›laflt›rmal› olarak inceleye-
rek, onlar›n fiziki, fizyolojik ve biyokimyasal ben-
zerliklerini ve farkl›l›klar›n› ortaya koymak sure-
tiyle, belirli genellefltirmelere gidilmesi organik
evrimin çal›flma alan›n› oluflturur.
Evrim kavram›, zaman süreci içerisinde bir de-
¤iflmeyi aç›klar; sonsuzluk ve de¤iflmemezlik ev-
rimin ilkelerine ayk›r›d›r. 
Canl›lar aras›ndaki benzerliklerin ve farkl›l›klar›n
nas›l ortaya ç›kt›¤›, bilimsel olarak, ilk kez, Char-
les Darwin’in gözlemleriyle gün ›fl›¤›na ç›kt›¤› ve
aç›kland›¤› için, evrim kavram› ile Darwin’in ismi
ve kiflili¤i özdefllefltirilerek ‘Darwinizm’ denmek-
tedir.
Evrim kuram›na göre canl›l›k, organik evrimle
bafllayarak, prokaryot hücre, ekaryot hücre, çok
hücreli canl›, sudan karaya ç›k›fl ve bu s›rada çe-
flitlenmeyle basamak basamak geliflmifltir.
Evrim süreci çok uzun zaman gerektirti¤i için
günlük yaflamda belki gözlenemez, ancak evrimi
gösteren paleontolojiden karfl›laflt›rmal› morfolo-
jiden, körelmifl organlardan, embriyolojiden, fiz-
yolojiden, sitolojiden, moleküler özelliklerden
yüzlerce kan›t verilebilir. 
Evrimin ham materyalleri mutasyonlar ve rekom-
binasyonlard›r. Bu flekilde bir türü oluflturan bi-
reylerin kal›tsal yap›lar›nda ortaya ç›kan varyas-
yonlar once adaptasyon farkl›l›klar›na dolay›s›y-
la seleksiyonda farkl›l›klar›na, sonuçta da yeni
gen havuzlar›n›n oluflumuna yol açar. Böylece
bafllang›çtaki populasyondan farkl› bir populas-
yonun ortaya ç›kmas›na neden olur. Bu populas-
yonlar aras›nda iflleyen izolasyon mekanizmala-
r›yla once alttürler daha sonar da yeni türler or-
taya ç›kar.

Özet
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1. Canl›lar›n zaman zaman olufltuklar›, do¤al afetlerle
ortadan kalkt›klar› ve yeniden baflka flekillerde yarat›l-
d›klar›n› ileri süren kuram afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Katatsrof kuram›
b. Uniformitizm kuram›
c. Lamarckizm kuram›
d. Darwinizm kuram›
e. Do¤al seçilim kuram›

2. Afla¤›daki anlat›mlardan hangisi Darwinizm kuram›
ile ilgili de¤ildir?

a. Tüm canl›lar geometrik oranda artarlar.
b. Bir populasyonu oluflturan bireyler aras›nda var-

yasyon vard›r.
c. Varyasyonlar›n nedeni modifikasyonlard›r.
d. Canl›lar birbirileri ve do¤al koflullara karfl› ya-

flam savafl› içindedirler.
e. ‹yi uyum sa¤layan canl›lar ayakta kal›r.

3. Stanley Miller, ünlü deneyi ile afla¤›daki moleküller-
den hangisinin ilkel atmosfer koflullar›nda oluflabilece-
¤ini göstermifltir?

a. DNA
b. ATP
c. Karbonhidratlar
d. Aminoasitler
e. Enzimler

4. Afla¤›daki birlikteliklerden hangisi canl›l›k mayas›-
n›n temeli, “yaflam” olarak nitelendirilebilir?

a. Ya¤lar + protein
b. Nukleik asit + enzim
c. Kil + enzim
d. Karbonhidrat + protein
e. Karbonhidrat + ya¤lar

5. Ökaryot hücrelerin oluflumu ile ilgili olarak afla¤›da-
ki anlat›mlardan hangisi do¤rudur?

a. Ad›m ad›m evrimleflerek ortaya ç›km›fllard›r.
b. Evrimleflmifl prokaryotlar›n simbiyoz yapmas›y-

la oluflmufllard›r.
c. Mitokondriler evrimleflerek ökaryot hücreleri

oluflturmufllard›r.
d. Kloropolastlar evrimleflerek ökaryot hücreleri

oluflturmufllard›r.
e. Kese fleklindeki ilkin hücrelerden evrimleflmifl-

lerdir.

6. Sudan karaya ç›k›flta canl›larda hangi de¤iflikliklerin
olmas›na gerek yoktur?

a. Vücut a¤›rl›¤›n›n tafl›nmas›
b. Suyun kullan›m›
c. Solunum sisteminin de¤iflmesi
d. Al›nan besin çeflidinin de¤iflmesi
e. Vücut örtüsünün de¤iflmesi

7. Fosilleri inceleyen bilim afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Antropoloji
b. Ekoloji
c. Jeoloji
d. Kriminoloji
e. Paleontoloji

8. Evrimin ham materyalleri afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Rastgele genetik sürüklenme
b. Do¤al seleksiyon
c. Yapay seleksiyon
d. Mutasyonlar
e. Yönlendirilmifl seçilim

9. Afla¤›daki anlat›mlardan hangisi evrim kavram› için-
de yer almaz?

a. Evrimsel de¤iflimin birimi bireylerdir.
b. En iyi uyum yapan ayakta kal›r.
c. Evrimleflmede populasyonlar aras›nda üreme ya-

l›t›m› gereklidir.
d. Evrimsel de¤iflim birimi populasyonlard›r.
e. Evrimde, populasyonlar›n gen havuzlar›ndaki

gen frekanslar› de¤iflir.

10. Afla¤›daki anlat›mlardan hangisinde önuyum (pre-
adaptasyon) do¤ru olarak tan›mlanm›flt›r?

a. Populasyonlar›n co¤rafik izolasyonla birbirin-
den ayr›lmalar›d›r.

b. Bir canl›n›n de¤iflen koflullar do¤rultusunda de-
¤iflmesidir.

c. Bir canl›n›n yeni bir koflulla karfl›laflmadan ön-
ce, o koflullara uyum sa¤layacak özellikleri (gen-
leri) pasif olarak tafl›mas›d›r.

d. Bir canl›n›n yeni bir ortama girerek de¤iflime u¤-
ramas›d›r.

e. Bir canl›n›n baflka bir canl›y› renk olarak taklit
etmesidir.

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Evrim Konusundaki Dü-
flüncelerin Geliflimi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Charles Darwin ve Alfred
Wallace’›n görüflleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Moleküler Yarat›l›fl (= Biyo-
genez)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Canl›l›¤›n Oluflumunda En-
zimlerin Önemi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hücresel evrim” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sudan karaya ç›k›fl” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Paleontolojik kan›tlar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Evrimin Ham Materyalleri:
Mutasyonlar ve Rekombinasyonlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Evrimin Ham Materyalleri:
Mutasyonlar ve Rekombinasyonlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10.c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Evrimleflmeyi Sa¤layan Dü-
zenekler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Canl›n›n yap›sal temel maddeleri proteinlerdir. Ayr›ca,
canl›daki biyolojik olaylar› katalizleyen enzimler de pro-
teinlerden oluflurlar. Proteinlerin yap›tafllar› ise amino-
asitlerdir. Bu nedenle ilk canl›larla ilgili bulgularda ami-
nositlere rastlan›lmas› son derece önemlidir.

S›ra Sizde 2

Hücre zar›, protein ve lipitlerden az miktarda da kar-
bonhidratlardan oluflmufltur. Bu yap›da ortada lipit ve
iki taraf›nda protein molekülleri bulunur. Lipitler iki ta-
baka halinde ve ço¤unlukla fosfolipitlerden oluflmufl-
lard›r. Zarlarda yer alan karbonhidratlar, lipitlere ba¤l›
halde bulunan ya glikolipit ya da glikoprotein halinde-
dirler. 

S›ra sizde 3

Kolloit, yar› geçirgen zarlardan kolayca gecemeyen,
yüksek molekül a¤›rl›kl› büyük moleküller içeren çö-
zeltiler.

S›ra Sizde 4

Prokaryot hücre, zarla çevrili bir çekirdekleri olmayan;
ökaryot hücre ise zarla çevrili bir çekirde¤e ve çift zar-
la çevrili organellere sahip hücrelerdir.

S›ra Sizde 5

Simbiyosiz, iki hayvan ya da bitki aras›nda karfl›l›kl› ya-
rarlanmaya dayal› ortak yaflama.

S›ra Sizde 6

Bunlardan birisi, ince ve günefle dayan›ks›z deri, ikinci-
si vücut a¤›rl›¤›n›n tafl›nmas›, bir di¤eri ise su kayb›n›-
n›n azalt›lmas›d›r. Bunlarla ilgili olarak deri yap›s›nda
karaya uyumla ilgili de¤ifliklikler (kal›nlaflma, deri örtü-
leri vb.) vücudu tafl›yacak üyelerin geliflimi (tetrapoda,
dört ayakl› olma), ve böbreklerde ve deride su kayb›n›
azalt›c› uyumlar örnek olarak verilebilir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 7

Primatlar, memelilerin plasentalia alts›n›f› içinde yer
alan, ayaklar› befl parmakl›, ço¤unluk yass› t›rnakl›, iyi
t›rmanan, tek yavru do¤uran, Lemurlar, Makaklar, Ba-
bonlar, Orangutanlar, Goriller ve fiempanzeleri kapsa-
yan tak›md›r.

S›ra Sizde 8

Mikromutasyon, DNA replikasyonu s›ras›nda en az bir
baz çiftinde meydana gelen de¤ifliklikle ortaya ç›kan
nokta mutasyon; Makromutasyon, çeflitli karekterlerin
bir arada ve ayn› anda mutasyonudur.

S›ra Sizde 9 

Yapay seleksiyon sonucu elde edilmifl birçok evcil hay-
van ve bitki ›rk› sayabilirsiniz. Örne¤in kümes hayvan-
lar›nda (yumurta tavuklar›, et tavuklar›), koyun (Kara-
man koyunu, Merinos koyunu), keçi (Ankara tiftik ke-
çisi), S›¤›rlarda (Montafon s›¤›r›, Jersey s›¤›r›), Bitkiler-
de yetifltirilen tah›l ›rklar›, meyve ›rklar› vb. örnek ola-
rak verilebilir.

S›ra Sizde 10

Normal do¤uma f›rsat verecek yap›sal özellikler, do¤an
bebekteki kafa ve vücut büyüklü¤ü üzerinde seçiçi me-
kanizmalar olarak düflünülebilir.

S›ra Sizde 11

Bunun en güzel örne¤i, kertenkelelerde kuyruk atma-
d›r (kuyru¤un kopmas›). Tehlike an›nda kuyru¤unu b›-
rakan kertenkele, düflman› kopan kuyrukla oyalan›rken
kendisi kaçarak kurtulur.
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A
Abdomen 63

Abies 56

Absisik asit 159

Absisyon 163, 164

Acanthocephala 62

Aç›k dolafl›m sistemi 134

Aç›k tohumlular 56

Acoelomata 60, 61

Acrania 66

Adaptasyon 238, 256

Adrenal bez 127

Aerobik glikoliz 35

Aerotaksis 74

Agnatha 66

Ak›c› mozayik zar modeli 28

Akrozom 173

Aksiyal 129

Aksiyon potansiyeli 121, 124, 130

Aksolemma 120

Akson 119, 120, 122

Aksoplazma 120

Aktif transport 29

Akyuvarlar 132, 134

Aldehit 11

Alfred Wallace 240

Alkolik fermantasyon 36

Allel 192-195, 197-200, 207, 208

Allelopati 222-224

Allopatrik yal›t›m 255

Alttür 49, 252, 254, 255

Alveolat 53, 54

Alveoller 140, 144

Alyuvarlar 134, 135

Amensalizm 222, 224

Ametabol 183

Amin 4, 6, 8, 11, 14

Aminoasit 8, 13, 14

Amoebozoa 54

Amonyak 141, 142

Amphibia 66, 186

Anabolizma 2, 3, 4, 20

Anaerobik glikoliz 35

Anafaz 151-153

Anafaz I 153

Anafaz II153

Androjen 127

Angiospermae 56

Animal kutup 174, 179

Animalia 51, 58

Annelida 63

Anter 155-157

Anthoceratopsida 55

Anthozoa 60

Anthropozoyik 250

Antijen 118, 136, 200

Antiklinal 163

Antikor 118, 136

Apicomplexan 54

Appendikular 129

Aquifex 53

Archaeopteryx 249

Arkea 72-77, 89

Arkenteron 180

Arterler 134

Arthropoda 58, 63, 64

Ascomycetes 78, 79

Asit 11, 13-16, 18, 20

Askus 78, 79

Aspergillus spp. 80

Aster iplikleri 26

Asteroidea 65

Atmosfer 221, 222, 226

Atom 3-8, 11, 13, 14, 18, 20

Aves 66

Ayl›k ritimler 221

Azonal 222

Azot 5, 6, 15

Azot döngüsü 226

B
Bacteria 52, 68, 75, 77

Ba¤›fl›kl›k 136, 144

Ba¤lant› 200, 201

Ba¤l› genler 200, 203, 204

Bakteriler 25, 26, 44

Bakteriyofaj 84, 86-88

Basidiomycetes 58, 78, 79

Basil 75, 76, 89

Baflkalafl›m 170, 182-187

Baz 15, 16, 20

Bazidiospor 58

Besin 222, 223, 225-227, 229, 231-234

Besin A¤› 225

Dizin
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Besin deposu 174

Beslenme 225, 228, 230

Biceps 131

Bilateria 60

Birey ekolojisi 220

Birincil tüketici 225, 230

Birincil ürün 224, 232

Bitki topluluklar› 230, 233

Bitkilerde geliflim 158

Bitkisel hormon 159

Bivalvia 65

Biyogenez 238, 241

Biyojeokimyasal madde döngüsü 226

Biyokonon 230

Biyolojik birikim 227

Biyolojik ritmler 221

Biyom 218, 233

Biyomolekül 2, 6, 7, 11, 20

Biyosfer 233

Biyoskön 230

Biyotik faktörler 219, 220, 222, 228

Biyotop 218, 219, 223

Blastomer 177-180, 187

Blastopor 180

Blastosit 179

Blastosöl 179, 180

Blastula 177, 179, 180, 187

Blastulasyon 179

Bonelia viridis 50

Boru trakeleri 139

Boflalt›m sistemi 141, 143

Brachiopoda 65

Bronfl 140

Bronfliol 140

Bryophyta 55

Bryopsida 55

Bryozoa 65

Büyük dolafl›m 135

Büyüme hormone 127

Büyüme noktalar› 97, 98, 107

C-Ç
cAMP 126

Candida 81

Canl› 218-222, 224-227, 229-234

Canl› sistem 2, 4-6, 17-20

Canl›l›k 2, 7

Cans›z 219, 220, 226, 231-234

Çaprazlama 192, 194-197, 200, 205, 208

Cedrus 56

Cephalochordata 66

Cephalopoda 65

Cestoda 61

Charles Darwin 240

Chelicerata 64

Chlorella 245

Chlorophyta 54

Chondrichthyes 66

Chordata 66

Chroma 40

Chytridiomycetes 57, 78

Ciliat 53

Cis bölgesi 33

Cnidaria 59

Coelenterata 59

Coelomata 60

Co¤rafik yal›t›m 255

Craniata 66

Crenarchaeota 52, 76

Crinoidea 66

Crustacea 64

Ctenophora 60

Cupressus 56

Cyanobacteria 77

Cyclostomata 66

Çekirdek 25, 26, 31, 33, 39, 40, 42

Çekirdekçik 40

Çok allellik 190

D
Dallanan seçilim 254

Daralan evrim 238, 256, 257

Darwinizm 240

Dehidrasyon sentezi 12

Dekstroz 11

Dendrit 119

Dengeli seçilim 254

Deoksiribonukleik asit (DNA) 14

Depo granülleri 75

Depolarizasyon 121, 122

Deri de¤ifltirme 128

Dermatogen 97, 98

Dermis 137, 138

Deutorostomia 60, 65

Diatomae 54

Difüzyon 29

Dihibrit 190, 193, 195, 196, 199, 200, 213

Diktiyozom 33
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Dimer 4

Dimorfizm 49, 59

Dinlenim zar potansiyeli 120

Dinoflagellat 54

Dinozor 249, 250

Dipeptit 8

Diploblastik 59

Diploid 151, 153, 154, 156, 165

Diplokok 75

Diplomonad 53

Dipol 7

D›fl solunum 139

Disakkarit 12

Diskoidal 179

Disülfit 9, 10, 13

Do¤al seçim 240

Do¤rudan sayma yöntemi 228

Doku 94, 96-107, 110, 111, 114

Dolafl›m sistemi 125, 134-136, 139, 144

Dolayl› sayma yöntemi 228

Döllenme 170, 172, 175-177, 187

Domain 46, 51-53, 68

Dormansi 159, 160

Dünya ekosistemi 233

Durgun 228

Düzenli da¤›l›fl 227

E
Echinodermata 65

Echinoidea 65

Edafik faktörler 220, 222

Ekdizon 126

Ekoloji 218-223, 226-234

Ekolojik etkenlik 233

Ekolojik faktör 218, 220, 221, 223, 229, 233

Ekolojik nifl 218, 219

Ekolojik sistem 231

Ekolojik süksesyon 231

Ekosfer 233

Ekosistem 218-220, 223, 226, 228, 231-234

Ekosistem ekolojisi 220

Ektoderm 180, 181

Ekzositoz 29, 30

Elastik k›k›rdak 128

Elektronegatif atom 6

Elektropozitif atom 6

Eleutherozoa 65

Embriyo kesesi 157

Emergens 100

Endoderm 180, 181, 187

Endodermis 164

Endoplazmik retikulum 25, 31-33, 40, 42

Endositoz 29, 30

Endosperm 157, 161

Endosporlar 75

Endozom 30

Enfekte 83-85, 87, 88

Entamoeba 54

Enzim 2, 4, 5, 8-11, 13, 20, 243, 244, 248

Epiderma 97-100, 105-107

Epidermis 118, 128, 137, 138, 161, 164

Epifiz 127

Epigeik çimlenme 161

Epinefrin 127

Epitet 50

Erkek gamet 155, 157

Erkek gametofit 157

Escherichia coli 87

Eser element 5, 6

Efleyli üreme 149, 151, 157, 165

Efleysel dimorfizm 176

Efleysel seçilim 254

Efleysiz üreme 149, 150, 153, 165

Eflik de¤er potansiyeli 122

Ester ba¤› 9

Esterazlar 131

Estivasyon 221

Etilen 150, 155, 156, 159, 160

Eucaria 53, 68

Euglena 53

Euglenozoa 53

Eumetazoa 59

Euryarchaeota 52, 76

F
Fagositoz 29, 30, 34, 74, 81, 86, 136, 144

Fellogen 97, 100

Fenotip 192-201, 203-205, 207, 213

Fibröz 128

Fimbria 74

Fission 171

Fitokrom 160, 163

Fizyografik faktörler 220

Flagella 74, 78, 82

Folikül uyar›c› hormon 127

Fosfat 9, 11, 14-16, 18

Fosfolipid 14

Fosfor 5, 6, 9
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Fosfor döngüsü 227

Fotoreseptör 123

Fotosentez 11, 18, 20

Fototaksis 74

Fototropizma 161

Fruktoz 11, 12

Fungi 51, 57

Funguslar 72, 73, 77-81, 84, 89

G
Galaktoz 11, 12

Gamet 149, 151-157, 165

Gametofit 151, 153-156

Gametofit nesil 151, 153-156

Gastropoda 65

Gastrosöl 180

Gastrovasküler boflluk 132

Gastrula 180, 181

Gastrulasyon 170, 180, 181, 187

Geliflen 228, 231

Gen 190, 191, 195-203, 206, 207, 209-213

Gen frekans› 207, 208

Gen havuzu 207, 213

Gen mühendisli¤i 191

Genetik 193, 195, 197, 199, 201-205, 207-211, 213, 227, 229

Genetik çeflitlilik 229

Genetik haritalama 201

Genetik materyal 73, 75

Genotip 192-197, 199, 200, 202, 204, 205, 207-209, 213

Genotip frekans› 207-209

Geometrik art›fl modeli 228

Gerçek hermafroditlik 175

Gerileyen 228

Giardia 53

Gibberellinler 159

Ginkgo biloba 56

G›rtlak 140, 144

Glia 119, 120

Glikokaliks 28, 33

Glikoz 8, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 35-3

Glikozidik Ba¤ 8

Globular 13

Glomeromycetes 57, 78, 79

Glukokortikoyit 127

Glukoneogenez 35

Gnathostomata 66

Golgi kompleksi 31, 33, 34

Golgiyozom 33

Gonad 170, 172

Gonozom 193, 202, 203

Gruplar 222, 223, 227, 228

Günlük 221

Gymnospermae 56

H
Habitat 218, 219, 228

Haploid 151-154, 165

Hardy-Weinberg dengesi 207

Hardy-Weinberg kural› 190, 207

Hayat devresi 151, 154, 156-158

Hekzoz 11

Helikal simetri 84

Hemichordata 66

Hemimetabol 184

Hemolenf 134

Hepaticopsida 55

Herbivor 118, 131

Hermafroditlik 175

Heterokromatin 40

Heteromorf döl almafl› 154, 156

Heterotrof canl›lar 131

Heterozigot 193-195, 197-199, 208

Hibernasyon 221

Hibrit 193

Hidrofil 28

Hidrofob 28

Hidrojen ba¤› 2

Hidroksi metil 11

Hidroksil 4, 6, 8, 9, 11, 16

Hidrolojik dolafl›m 221

Hif 77, 78

Hipoderma 99, 100

Hipogeik çimlenme 161

Holoblastik 178, 179

Holometabol 184, 185

Holothuroidea 65

Homeastasis 231

Homolog 250

Homolog kromozom 193, 201, 210

Homozigot 193, 195, 197-199

Horizon 222

Hücre 2-6, 11, 13-18, 20

Hücre büyümesi 158

Hücre duvar› 26, 27, 30, 73, 74, 77

Hücre iskeleti 30, 31

Hücre membran› 24, 27, 28, 42, 74, 81

Hücre pla¤› 26

Hücre solunumu 11, 18, 20
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Hücre zar› 4, 14

Hydrozoa 60

I-‹
Irk 240

Insecta 64

‹çorganlar kütlesi 64

‹kili isimlendirme 48

‹kincil ürün 225

‹klim 220, 222, 223, 229, 230, 233

‹lkin a¤›z 180

‹lkin ba¤›rsak 180

‹ncus 124

Insectivora 250

‹nsülin 125

‹nterzonal 222

‹ntraselüler sindirim 59

‹ribafl 186

‹ris 123

‹fl 222, 223

Ifl›nsal simetri 59

‹fllevsel 218, 227, 230, 231

‹yon kanallar› 29

‹yonik ba¤ 2, 7

‹zolasyon 238, 254?

‹zolesital yumurta 174

‹zomorf döl almafl› 154

J
Juniperus 56

K
K seçilimli organizmalar 229

“K” noktas› 228

Kaliptra 97, 105, 107, 164

Kalsiyum 5, 6, 16

Kambiyum 97, 100, 106

Kamç› 74, 76, 81, 89

Kamptozoa 62

Kan pulcuklar› 134

Kanser 86, 87

Kapal› dolafl›m sistemi 134

Kapal› tohumlular 54, 56, 159

Kapsid 84, 86

Kapsomer 84

Kapsül 74

Karboksil 8, 11, 13, 14

Karbon 5, 6, 8, 11-15

Karbon döngüsü 226

Karbonhidrat 8, 11, 12, 18, 20

Karbonil 11

Kardefl kromatit 150, 152, 153

Karpel 157

Karyon 25

Karyoplazma 40

Kaspari fleridi 155, 164

Katabolizma 2, 3, 4, 20

Kategori 48-51, 68

Katostrofizm 240

Kemosentez 225, 232

Kemotaksis 74

Kemotaktik döllenme 155, 156

Keratin 13

Kesecikler 29, 34

Kiazma 152

Kimyasal ba¤ 4, 8, 13, 18, 20

Kinaz 36

Kist 81, 83, 89

Klimatik faktörler 220

Klorofil 95, 96, 99, 107, 111, 112

Kloroplast 26-28, 32

Klorür 5, 6, 16

Knidosit 59

Knitliler 59

Koaservat 244

Koenzim 2, 4, 20

Kofaktör 4, 20

Kok 75, 89

Kök flapkas› 164

Kök tüyleri 164

Kokobasil 76

Kokoid 76

Kokon 184

Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyon 29

Kolloyit 244

Koloni 246, 247, 257

Koloniler 222

Komensalizm 222-224

Kompleks molekül 4, 5, 20

Kompleks virüsler 84

Komünite 218-220, 230, 231, 234

Konak hücre 83-87, 89

Konjugasyon 82

Kopulasyon 82

Korteks 161, 164

Kotiledon 161

Kovalent ba¤ 2, 5, 6, 8, 13, 16

Krebs devri 36, 38
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Krebs döngüsü 36, 38

Kriptokrom 160

Krisalit 184

Kromozomlar 32, 40-42

Krossing-over 152, 201, 209, 211

Kuaterner 13

Kübik simetri 84

Kükürt 5, 6

Kümeli da¤›l›fl 228

Kutikula 99

L
Labyrinthodont 249

Lacerta viridis 50

Laktoz 12

Lamarckizm 240

Larva 182-184, 186

Ligand 29

Liken 81

Lilopsida 57

Lipid 14

Litik döngü 86

Lizogenik döngü 86, 87

Lizozim 74, 85

Lizozom 33, 34

Lophophorata 65

Lycopsida 56

M
Madde döngüsü 218, 226, 227, 231, 232

Magnezyum 5, 6, 16

Magnoliopsida 56

Makroiklimler 220

Makromolekül 5

Makrospor ana hücresi 157

Maltoz 12

Mammalia 66

Marchantia polymorpha 55

Markalama yöntemi 228

Marsupialia 250

Matriks 25, 30, 34

Mayoz bölünme 148, 149, 152, 153, 155-157, 170, 172, 173

Medüz 60

Melez 192, 195, 210

Melezleme 192, 210

Mendel 191-196, 198, 200, 207, 208, 213

Meristem 96-98, 105, 114

Merkezi zon 162

Meroblastik 178, 179

Mesoglea 59

Mesosom 26

Metabolizma 2, 3, 4, 11, 13, 14, 17, 20

Metafaz I 50, 152, 153

Metafaz II 152, 153

Metamer 63

Metamerizm 63

Metamorfoz 170, 182, 186, 187

Metazoa 46, 58

Mevsimlik 221

Mezenflim 180

Mezoderm 180, 181, 187

Mezoiklim 220

Mikrobadi 34

Mikroiklimler 220

Mikron 25, 26

Mikrospor ana hücreleri 157

Misel 77, 79

Mitokondri 25-28, 32, 34-37, 42

Mitoz bölünme 148, 150-153, 156, 157

Modifikasyon 192

Molekül 2-6, 8, 9, 11-18, 20

Mollusca 64

Molluscoidae 65

Monera 51

Monofiletik 51

Monohibrit 193-195, 197, 198

Monomer 2-4, 8-10, 13, 14, 17, 20

Monosakkarit 11, 12, 14

Morula 177

Morus nigra 50

Mozaik yap› 230

M-RNA 32, 33

M-RNA-ribozom kompleksi 32

Mukoz tabaka 74

Mutasyon 238, 243, 246, 248, 251-253, 256, 257

Mutualizm 222-224

Myriapoda 64

N
NAD 36, 37

Negatif geotropizma 161

Nematoda 62

Nematomorpha 62

Nematosit 59

Nemertini 61

Neurospora crassa 79

Nimf 182, 184

Nöral 181
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Nöral plaka 181

Nöraminiadaz 85

Nörilemma 120

Nöron 118-120, 122

Nörotransmitter 120, 122

Nörülasyon 170, 181

Notokord 66

Nötr mutasyon 252, 257

Nötralizm 223, 224

Nukleik asit 11, 14, 15, 18, 20

Nükleik asit polimeraz 85

Nükleoid 25, 26

Nükleokapsid 84, 85

Nükleoplazma 40

Nukleotid 8, 15

Nukleus 24, 25, 39, 53, 57

O-Ö
Oksidatif fosforilasyon 35, 38

Oksijen 4-6, 9, 11, 13, 14, 16, 18

Oksijen döngüsü 226

Oksinler 159, 161

Oligomer 4

Oligomera 65

Oligosakkarit 12

Ommatidiyum 123

Omnivor 118, 131

Oogami 175, 176

Oogenez 172-174

Oogonyum 173

Oomycetes 54

Ootid 174

Ophiuroidea 65

Opossum 254

Organel 24-26, 30, 31, 33-35, 42

Organogenez 170, 181

Örnekleme yöntemi 228

Osein 128

Osteichthyes 66

Osteosit 128

Ostium 134

Ostracodermi 66

Östrojen 127

Otoliz 34

Otozom 193, 210

Ozmoz 29

Ökaryo 53, 68

Ökaryot 24-27, 31, 32, 245, 248, 249

Ökromatin 40

Öz meristem 162

P
Paleontoloji 239, 248

Pankreas 127, 132, 133

Parabasalid 53

Paralel evrim 256

Paramecium 54

Paramecium bursaria 245

Paratiroyit hormon 127

Parazitlik 222, 224

Parazoa 58

Parçalama 224

Patojen canl›lar 136

Pektoral 129

Pelikül 81

Pelmatozoa 66

Pentoz 11

Peptit ba¤› 13

Periblem 97

Periderma 106

Periferal zon 162

Periklinal 163

Perinükleer aral›k 39

Periophthalmus 247

Periton 61, 62

Peroksizom 27, 34

pH 221

Phoronida 65

Phytophtora infestans 54

Picea 56

Pili 74

Pinositoz 29, 30, 81

Pinus nigra 50

Piper nigrum 50

Pirimidin 15

Pisces 66

Pistil 157

Placodermi 66

Plakoid pul 138

Plantae 46, 51, 54, 56

Plasmodium 54

Plastid 26, 96, 98, 114

Plathelminthes 61

Plazma 120, 134, 136

Plazmid 75

Plenktenkima 77

Plerom 97

Polar 7, 16, 17

Polarizasyon 121
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Polifiletik 51, 53

Polimer 2-4, 8-10, 12-14, 17, 20

Polimerler kompleksi 3, 8, 20

Polip 60

Polipeptit 10, 13

Polisakkarit 8, 12

Polizom 32

Polyzoa 65

Populasyon 190, 191, 207, 208, 213, 218-220, 223, 224, 227-

230, 231, 234

Populasyon ekolojisi 220, 227

Populasyon geneti¤i 190, 191, 207, 208

Populasyonun büyüme h›z› 228

Porifera 59

Potasyum 5, 6, 16

Pozitif geotropizma 161

Preadaptasyon 247, 257

Primer büyüme 159

Primer lizozom 33, 34

Primer yap› 13

Primordiyum 162

Prionlar 72, 73, 88, 89

Profaj 86

Profaz 150, 152, 153

Profaz I 152

Profaz II 153

Prokaryot 24-26, 32, 33, 42, 244, 245, 248

Prolaktin 127

Pronefroz böbrek 142

Pros 25

Protalyum 156

Proteazlar 131

Protein 4, 8, 10-15, 18, 20

Protein alt üniteleri 84

Protenoit 243

Proterozoyik 249

Protista 51, 53, 77

Protistler 51, 53, 54, 57, 68

Protoderm 161

Protonefridum 142

Protonema 155

Protoplast 74

Protostomia 60, 65

Prototheria 67

Protozoa 72, 73, 81-84, 89

Provasküler doku 161

Provirüs 86

Prozenkima 77

Pseudo 60

Pseudocoel 61

Pseudocoelomata 60

Pseudopodyum 54

Pteridopsida 56

Purin 15

R
R seçilimli organizmalar 229

Radier simetrili 59

Radikula 161, 164

Ranviyer bo¤umu 120

Rastgele da¤›l›fl 228

Reaktif grup 8, 11

Refleks 118, 122

Rekabet 222, 223, 228, 229, 231

Rekombinasyon 201, 209, 246, 251, 252, 256

Rektum 133

Replikasyon 32

Repolarizasyon 121

Reptilia 66

Reseptör 118, 119, 123-125, 138, 140

Retina 123

Rhodophyta 55

Ribonükleazlar 131

Ribonukleik asit (RNA) 14

Riboz 11, 14, 15

Ribozomlar 27, 31-34, 40, 42, 73, 75, 85

Rotatoria 62

Rüzgâr 220, 221

S
Saccharomyces 79, 80

Saf soy 193, 196

Sakkaroz 12

Sarkolemma 130

Sarkoplazmik retikulum 31

Sarsina 75

Scahopoda 65

Scorpion 254

Seçici geçirgen 29, 40, 42

Sekonder büyüme 159

Sekonder lizozom 34

Sekonder yap› 13

Seksüel seleksiyon 254

Seleksiyon 207, 213

Sentriol 26

Sentromer 150, 151

Septa 77, 78

Sessil hayvan 59
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Seymouria 249

Sferoplast 74

S›cakkanl› 135, 248, 249

Simbiyosis 222-224, 245

Simpatrik yal›t›m 255, 256

Sinaps 118, 120, 122

Sinaptik uç 120

Sindirim 118, 119, 130-133, 135, 140, 142, 144

Sinir impulsu 121

Sinuzi 230

Sirkadiyen ritimler 221

Sistein 9

Sistem 220, 226, 227, 231, 232, 234

Sisterna 31

Sitokinez 151-153

Sitokininler 159, 161

Sitoplazma 24-27, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 73-75, 78, 81, 86, 89

Sitoplazmik matriks 30

Sitosol 25, 32, 34, 40

Sitrik asit devri 36

Siyanobakteriler 25, 26

Sodyum 5, 6, 16

Sodyum potasyum pompas› 121

So¤ukkanl› 135

Sölom 60, 61, 62, 65

Sönositik hif 77

Sosyal yaflant› 223

Spermatophyta 56

Spheopsida 56

Sporangiospor 78

Sporangium 78, 155, 156

Sporofit 151, 153-156, 158, 165

Sporofit nesil 151, 153-156, 158

Sporogen 155

Stafilokok 75

Stapes 124

Staphylococcus aureus 88

Steroid 14

Stoma 98-100, 107

Stramenopile 54

Stratum corneum 137, 138

Stratum germinativum 137

Streptokok 75

Substrat 4, 11

Sycphozoa 60

T
Taksis 74

Taksonomik karakter 48, 68

Tallus 77, 79

Tat tomurcuklar› 125

Taxus 56

Telofaz 151-153

Telofaz I 152, 153

Telofaz II153

Temel doku 159, 161

Temperent 86

Tentaculata 65

Tersiyer 13

Test çaprazlamas› 195

Testa 157, 161

Testis 127

Tetrakok 76

Tetrapoda 66, 129

Tetroz 11

Therapsid 248, 249

Theriiformes 67

Timozin 127

Timpanal organ 124

Timpanik zar 124

Timus 127

Tipe ba¤l› tür 49

Tiroksin 127

Tiroyit 127

Tiroyit uyar›c› hormon 127

Tiyol 9

Tohum gömle¤i 157, 161

Tohumlu bitkiler 56, 57

Tomurcuk pullar› 97, 107, 108

Toprak 220-222, 226, 233

Toraks 63

Tozlaflma 157

Trake sistemi 139, 140

Trans bölgesi 33

Transdüksiyon 86

Transgenik 191

Transkripsiyon 32

Translasyo 32

Trematoda 61

Triceps 131

Trichomonas 53

Trigliserit 14

Triiodotironin 127

Trikarboksilik asit döngüsü 36
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Trikom 100

Trimer 4

Trioz 11

Triploblastik 60

T-RNA 32, 33

Trypanosoma 53

Tufan kuram› 240

Tümör 81, 86

Tür 47-50, 54, 57-59, 68, 218, 221-223, 227, 229-231, 233

Tür çeflitlili¤i 221, 230, 233

Tür epitetleri 50

Tür içi iliflkiler 222, 223

Turbellaria 61

Türler aras›nda iliflkiler 222

Tüy 98, 100, 105

Tuz 14, 16, 20

U-Ü
Ulva 154

Urochordata 66

Uyumsal aç›l›m 238, 241, 254, 256

Üre 141, 142

Üretici 224, 225, 230-233

Üretra 142

Ürik asit 141, 142

Ürogenital sistem 142

V
Vakuol 26, 27, 30, 34

Varyasyon 192, 207, 209

Vejetatif hif 78

Venler 134

Vezikül 29, 31-33

Virion 84, 85

Viroidler 72, 73, 88, 89

Virüsler 72, 73, 83-89

Vitamin 2, 4, 11, 14

Volvox 246, 247

Y
Ya¤›fl 220, 221, 233

Yanal organ 124

Yapay madde döngüsü 227

Yapay sistemler 48

Yafl piramidi 228

Yaflam 2-5, 16, 19, 20

Yaflam döngüleri 148, 153

Yass› solucanlar 61

Yönlendirilmifl seçilim 253

Yüksük 97, 105, 107

Yumurtal›k 127

Yüzey gerilimi 221

Z
Zarfl› virüs 85, 86

Zarfs›z virüs 85

Zigospor 57

Zigot 149, 151, 153-157, 161

Zonal 222

Zygomycetes 57, 78, 79

3’-5’ Fosfodiester ba¤› 9
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