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Ö N S Ö Z 

Ankara Üniversitesi Fen ve Eczacılık Fakültelerinde F.K.B öğ-
rencilerine verdiğim Genel Botanik ders notlarımı, hücre bilimi bölü-
münü biraz daha genişleterek, bir ders kitabı şekline getirmiş bulunu-
yorum. Kitabın hücre bilimi bölümüne, son yıllarda bu alanda ula-
şılan moleküler seviyedeki gelişmeler eklenmiş ve öğrencilere yeni bil-
giler daha geniş içerikli sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca sitoplazmik or-
ganellerin moleküler yapılarıyle bunların görev ve fizyolojik  faaliyet-
leri beraberce açıklanarak bu organellerin önemi daha açık bir şekilde 
belirtilmeye çalışılmıştır. 

Kitabın Eczacı, Tıp, Diş Hekimliği ile Biyoloji bilimlerinde öğ-
renim gören F.K.B seviyesindeki öğrencilere faydalı  olacağı kanısın-
dayım. 

Kitap hazırlanırken değerli mesai arkadaşım Doç. Dr. Güler 
Ay kulu bir kısım vaktini ayırarak kitabı okumak suretiyle yardımda 
bulunmuştur; kendilerine bu zahmetlerinden ötürü teşekkür ederim. 
İndeksin hazırlanmasında asistan Osman Ketenoğlu'na, kitabın dakti-
lo edilmesinde çok büyük gayret sarfeden  Neşe Arı'ya ve şekilleri çi-
zen Mehpare Yöndem'e ayrıca teşekkür ederim. 

Prof.  Dr. Yıldırım AKMAN 
Ankara, Ocak 1979 
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1. BÖLÜM 

HÜCRE MORFOLOJİSİ 

Hücrenin Genel Yapısı 

Hücreler homojen bir yapıda olmayıp çeşitli elemanlardan mey-
dana gelmişlerdir. 

İdeal bir hücrenin somut yapısını vermektense birbirinden çok 
farklı  organizmalara ait hücrelerin yapısını tanımlamak daha iyidir. 
Değişik kökenlerine, şekil , ve büyüklüklerine rağmen göreceğiz ki 
hücreleri oluşturan kısımlar birbirinin hemen hemen aynıdır. Hücre-
ler hayatları boyunca durmaksızın yapı, boy ve şekillerini değiştirirler. 

1) Faredeki Genç Bir Akyuvar Hücresinin Yapısı 

Böyle bir hücre 35 n çapında olup, jelâtinimsi yapıdadır. İçi ho-
mojen değildir ve dört bir yanına çok değişik şekil ve büyüklükte par-
çalar sığdırır (Şekil 1). 

Fare Akyuvar hücres'nm merkezinde oldukça hacimli, 15 [jl  çapın-
da küre biçiminde bir çekirdek  vardır. Çekirdek, hücre sitoplazması ile 
çevrilmiştir. Çekirdek ve sitoplazma heterojen olup, çeşitli kısımlar 
içermektedirler, şöyle ki: 

Hücrenin yüzeysel bölgesinde plazma ile ilişkili, 75 A° kalınlı-
ğında devamlı bir örtü oluşturan sitoplazmik bir tabaka olan plaz-
ma zarı vardır. Bu zar hücre ile plazma arasındaki karşılıklı ilişkiyi 
kontrol eder. Bu zar altında viskoz yapıda sitoplazma (Hyaloplazma) 
görülür. Burada süspansiyon halinde çok çeşitli maddeler bulunur. 
Bunlardan bazıları yağ damlaları veya proteinlere ait taneciklerdir. 
Bunların yanında hücrenin bazı çalışmalarını gerçekleştiren sitoplaz-
mik organeller  bulunur. Hücre dışı çevreden nasıl bir zar ile ayrılmış 
ise bazı organeller de hyaloplazmadan ayrı olarak 75 A° kalınlığında 
devamlı bir zar ile sınırlanmış durumdadırlar. 
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Burada üç çeşit organel ayrılır: Mitokondriler,  Endoplazmik  re-
tikulum  ve Golgi  cihazı gibi. 

Mitokondriler  silindir şeklinde, boylan 1 ilâ 2 /i, çapları 0,5 n o-
lan hacimli organellerdir. Bunlar sayesinde solunuma bağlı enerji dö-
nüşümü meydana gelir. 

Endoplazmik  retikulum  çok polimorf  bir organeldir. Birbiriyle 
ilişkili zarları bulunan genişlemiş boşluklar şeklindedir ve hyaloplaz-
ma içinde bir sünger ağı oluşturur. Endonlazmik retikulum'un bir kıs-
mı çekirdeği çevirerek çekirdek  zarını meydana getirir ve hyaloplaz-
mayı çekirdekten ayırır. 

Golgi  cihazı, endoplazmik retikulum gibi, zarları bulunan, 
torba şeklinde geniş boşluklardır ve 3 ilâ 4 tanesi birbiri üzerinde bu-
lunur. Bunların içinde çeşitli maddeler depolanmaktadır. 

Bir zarla sınırlanmış yukarıdaki organeller yanında, hyaloplazma 
içinde yüzen Ribozom ve Sentrioller  (Santrozom) bulunur. 
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Ribozomlar  çok sayıdadırlar. Bunlar 150 A 0 çapında hyaloplazma 
içinde dağılmış veya endoplazmik retikuluma yapışık olarak bulunan 
taneciklerdir. Bunlar sayesinde protein sentezi yapılır. Ribozomlar 
hyaloplazma içinde kalabilir veya endoplazmik retikulum boşluklarına 
yahutta golgi cihazına taşınabilirler. 

Sentrioller,  ender bulunan orgaııellerdir. Sayıları genellikle ikidir, 
bunlar küçük fıçı  şeklinde olup çapları 0,1/ ,̂ boyları 0,2u dur. Sentri-
oller çekirdeğin yakınında golgi cihazı torbaları tarafından  çevrili 
durumdadır. Hücre bölünmesi sırasında önemli rol oynamaktadır. 

Çekirdek,  hyaloplazmadan endoplazmik retikulum'un bir tabaka-
sı ile ayrılmıştır. Bu, viskoz ve homojen bir madde olan nükleoplazma 
içinde yüzen organeller içermektedir. Bunlardan birincisi çekirdekçiktir; 
bu 3/u  çapında küre şeklinde olup protein sentezi yapabilir. İkinc< bir 
organel kromatin'1  dir. Haberler burada toplanır ve hücrenin işi buradan 
idare edilir. Kromatin bir iplik kütlesinden ibarettir. Çoğukez çekirdek 
zarına yapışıktır. Hücre bölünmesi sırasında kromatinler kısalıp ka-
lınlaşarak kromozomları  meydana getirir. 

Buğday Bitkisi Sapındaki Bir Hücrenin Yapısı 

Buğday sapı birbiri üzerine dizilmiş hücreler topluluğundan 
oluşur. Bunlardan birini inceleyecek olursak çok yönlü bir şekilde 
olduğunu görürüz. Bu hücreler bizzat kendilerinin meydana getirdiği 
sellüloz bir çeper ile örtülüdür. Bu katı zar 0,5u kalınlığında olup 
hücre çeperi adını alır. Bu hücre çeperi altında, biraz evvel açıkladığı-
mız faredeki  kan hücreleriyle büyük benzerlik gösteren, bir hücre bulu-
nur (Şekil 2). 

Sitoplazma, plazma zarı ile sınırlanmıştır. Hyaloplazma yağ 
damlacıklarını ve biraz evvel gördüğümüz çeşitli şekilde organeller içer-
mektedir: Mitokondriler,  Endoplazmik  retikulum,  Golgi  cihazı ve 
ayrılmış veya endoplazmik retikuluma yapışık çok sayıda rihozom'lar. 
Fakat Sentriol bulunmaz. Buna karşın bitki hücresinde endoplazmik 
retikulumun bazı yerlerinde ;çi sıvı ile dolu geniş boşluklar veya Vaku-
oller  bulunur. Bitki hücresinin yapısındaki diğer orijinal bir özellik, 
mercimek şeklinde, yeşil pigment içeren organellerin bulunmasıdır. Bu 
organeller Kloroplasf  lar olup güneşten gelen ışık enerjisini emerler. 

Çekirdek,  aynı kan hücresinde olduğu gibi, hyaloplazma'dan 
bir çekirdek zarı ile ayrılmış olup içinde çekirdek sıvısı (nukleopasma) 
bulunur. Nükleoplazma içinde iki Çekirdekçik  ile Kromatin  ağı bulunur. 
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Sonvç olarak diyebiliriz ki bitki hücrelerinde sentriol yoktur 
fakat  buna karşılık iki yeniklik görülür. Bunlar sellüJoz  çeper ile 
ışık enerjisini yakalamaya yarayan Kloroplasf  lardır. 

Kirpikli Protozoalardaıı Olan Tek Hücreli Bir Epistylis'in Yapısı 

Bundan evvel incelediğimiz faredeki  kas hücresi ile buğday sapm-
daki hücreler, çok hücreli organizmalara aittirler. Şimdi tek hücreli 
bir canlının hücre yapısını görelim. 
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Bu hücre (Şekil 3) tatlı suda, sucul bitkilere veya küçük cmsia-
ce'lerin kabuklarına yapışık olarak yaşar. Böyle bir hücre bir sap üze-
rinde çan'a benzer bir yapı gösterir. Bunun dış morfolojisi  bundan ev-
vel gördüklerimizden çok farklıdır.  Şekilde de görüleceği gibi bir sap 
kısmı ile bunun üzerinde hareketli kirpikler içeren bir taç kısmı bu-

Hareketli kirpikler 

Hücre açjzı 

Salgı kanalı 

Artık maddeleri atan 

kuyu şekünde vakuol 

Boğaz kısmı 

Boğaz kasları 

Mitokondriler 

Bakterilerle dolu 

sindirim vakuolu 

'Izunluguna kast 

Tacı hareket ettiren kaslar 

Endoplazmik retikulum 

Ribozomlar 

Golgi cihazı 

Büyük çekirdek 

Çekirdekçik 

Sentrlol 

Küçük çekirdek 

Çekirdek zarı 

Sentrioller 

Hareketsiz kısa tüyler 

E. Faure'- Fremlet'e göre. 

Şekil 3. Bir Epistylis'in genel yapısı. 
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lunur. Bu hareketli kirpikler sayesinde suda hareket ederek bakteri ve 
aiğer taneciklerle beslenme olanağım bulur. Üst kısımda sitostom 
(cytostome)  adı altında bir hücre ağzı ve alman besini içeriye çeken 
bir sitofarinks  (cytopharynx)  (boğaz kısmı) bulunur. Bunun altında 
hyaloplazma içinde serbestçe sindirilen içi besin dolu sindirim  cepleri 
veya Vakuolleri  bulunur. 

Bu özellikler dışmda Epistylis ağız kısmında ritmik hareketlerle 
dolup boşalan bir çukurluk ve bunun devamı bir kanal içermektedir. 
Bu cep, hücrede oluşan artık maddeleri atmaya yardımcı olmaktadır. 

Hyaloplazması büzülebilir (kontraktil) iplikçikler demeti içermek-
tedir, bunlara myonem adı verilmektedir ve hücre seviyesinde gerçek 
kaslara karşılıktır. Uzunluğuna olan bazı kaslar hücrenin tabanında 
sap kısmında plazma zarına yakın olarak bulunur. Bu kasların kont-
raksiyonlarıyla Epistylis büzülme olanağına sahiptir. Diğer bir kas 
grubu da taca yakın kısımlarda bulunur ve bunun hareketini sağlar. 

Bu tek hücrelide bulunan diğer organeller bundan evvel gördü-
ğümüz çok hücrelilerdeki organellerin aynıdır. Örneğin Endoplazmik 
retikulum,  Ribozomlar,  Mitokondriler,  Golgi  cihazı gibi. Ancak Epis-
tylis'in çeşitli bölgelerinde çok sayıda Sentriol bulunur. 

Epistylis'te ;ki çekirdek bulunur. Bunlarda birincisi uzun, silin-
dir şeklinde büyük çekirdek, ikincisi yuvarlak şekilde küçük çekirdek-
tir. 

Görülüyor ki Epistylis'in yapısı farenin  kan ve buğday'm gövde-
sindeki hücrelerinden daha karışık bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu tek 
hücrelide beslenme, artık maddelerin atılması, hareketin sağlanması 
gibi özel bölgeler bulunmaktadır. Bu gibi ayrılma çok hücrelilerde de 
mevcuttur fakat  bunlar aynı hücrenin içinde değildir. 

Bir Bakteri'nin Yapısı: Escherichia coli 

Escherichia coli bakterisi memelilerin barsaklarmda yaşamak-
tadır ve kolibasili adı verilmektedir. Bu bir hücreli organizma, Epis-
tylis'e çok benzer, fakat  ondan çok daha küçüktür (Şekil 4). 

Bu hücre küçük bir çomak şeklinde 1 n çapında ve 2,5 \l boyun-
dadır, uç kısımları da yuvarlakçadır. Bu kolibasilinin yapısı bundan 
evvel gördüklerimizden daha basittir. Buğday hücresinde olduğu gibi 
bu bakteri de 500 A° kalınlığında bir hücre çeperi veya bakteri  çeperi 
ile çevrilidir. Bu çeperin altında bir plazma zarı ile çevrili hücre görü-
lür. Bakterinin merkezinde mezozom adı altında mitokondriye karşı-
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Hücre çeper' veya bakteri çeperi 

Plazma zdrı 

Mezczom 

Kromatin 

Ribozom 

Şekil 4. Bir bakteri'nin yapısı. (M. Durand ve F. Favard'tan) 

lık olan bir kıvrım bulunur. Hyaloplazma, ribozomlarla doludur. Çe-
kirdek bir zar ile çevrili değildir ve hyaloplazma ile doğrudan ilişki ha-
lindedir. Çekirdek birbirine dolanmış 20 A 0 çapında kromatin iplik-
çiklerinden ibarettir. Bu hücre diğerlerinden daha basit olmasına kar-
şın birleştirici verimi çok fazladır  ve her otuz dakikada kütlesinin iki 
katma çıkabilir ve iki ipliksi bakteriye bölünerek çoğalmasını gerçek-
leştirir. 

Hücre Şekilleri 
Hücreler, ayrı olarak bir sıvı çevrede yüzdükleri zaman, örneğin 

faredeki  kan hücresinde olduğu gibi, şekilleri yuvarlaktır. Kuvvetli bir 
yüzeysel basınç altında yumuşak ve yapışkan olan sitoplazma hücre 
zarı seviyesinde küre şeklindedir. Bu arada bir sıvı içinde ayrı olarak 
yüzen çok sayıda hücreler çok değişik şekillerde olabilir. Örneğin ko-
libasilinde kısa çomak, Epistylis'te çan şeklinde olduğu gibi. Bazı tek 
hücreli organizmalarda görülen çok değişik şekiller farklı  türlerin ay-
rılmasını da sağlar. Bazı hücreler örneğin Amib'ler  şekillerini değiştir-
me yeteneğine sahiptirler. 

Hücreler yan yana gruplaştığı zaman genellikle çok yüzlü olarak 
görünürler. Bunların şekilleri sabun köpüğündeki balonlara çok ben-
zer. Bununla beraber hücre bir işi yapmakla görevli olduğu zaman şek-
li de ona göre değişir. Böylece bitkilerde organik maddelerin iletimini 
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sağlayan kalburlu boru hücreleri besleyici sıvının gittiği yönde uzamış-
lardır. Keza uyartıları ileten sinir hücreleri uzun bir akson  kısmına sa-
hiptirler. Kasları meydana getiren Kontraktil (büzülebilir) hücreler, 
hareketin doğrultusunda iğ şeklinde uzamışlardır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki hücrelerin şekilleri onların görevine ve 
genetik özelliklerine bağlıdır. 

Hücrenin Büyüklüğü 

Genel bir halde, hücreler çıplak gözle göremiyeceğimiz kadar kü-
çüktürler, dolayısıyle bunları ancak mikroskop altında gözleyebiliriz. 

Yuvarlak ve çok yüzlü hücreler genellikle hayvan hücrelerinde 
10 ilâ 20 n, bitki hücrelerinde 20 ilâ 50 n, halbuki bakterilerde çok kü-
çük olup, 2 ilâ 5 fi  civarındadır. Fakat hemen belirtelim ki bu büyük-
lüklerin dışında istisnalar vardır. Örneğin bunlarm arasında çıplak 
gözle rahatlıkla görülebilecek kadar büyük olan hücreler bulunur. Aşa-
ğıdaki tablo'da değişik organizmalara ait bazı hücrelerin büyüklükleri 
verilmiştir: 

İleri Yapılı Organizmalarda Hücre Büyüklüğü 

Boehmeria (Rami) lifi  250-550 mm 
Linum usitatissimum (keten) lifi  40- 60 m-n 
Tavuk yumurta hücresi 30 mm 
Yinca minör (Cezayir menekşesi) lifi  1-2 mm 
İnsan yumurta hücresi 0.2 mm 
Deniz kestanesi yumurta hücresi 0.1 mm 
Allium (Soğan) epiderma hücresi 20 fi 
Alyuvar (İnsanda) 8 fi 

Alg Hücreleri 

Chara (su şamdanı) boğumlar arası hücresi 40- 80 mm 
Acetabularia (denizel yeşil alg) 50- 60 mm 
Chlamydomonas (Flagellat'lardan tatlı su algi) . 10 ^ 

Bakteri Hücreleri 

Micrococcus 0.2 p 
Escherichia coli (Koli basili) 0 .25 n 
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Görüldüğü gibi tek hücreli organizmalar genellikle büyüktürler. 
Örneğin denizel bir yeşil alg olan Acetabularia'da  olduğu gibi. Bu gibi 
büyük hücreler özellikle tecrübelerde kullanılmak üzere sitologlar için 
çok gereklidir. 

2. Hücrenin Kimyasal Yapısı 
Canlı maddenin % 96 sını karbon, hidrojen, oksijen ve azot mey-

dana getirir. Genel bir halde canlı madde de 21 element devamlı bu-
lunur. Bu elementleri 3 grup altmda aşağıdaki gibi göstermek müm-
kündür. 

Tablo i 
I. Grup. Bol bulunan elementler 

H, C, N, O 

II. Grup, az bulunan elemetler 
Na, Mg, P, S, Cl, K, Ca 

III. Grup, ender bulunan elementler 
B, Si, V, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Mo, I 

1. Grup: Bu gruptaki elementler ki bunlara çoğu kez fosfor  ve 
kükürt'te ilâve edilebilir, canlı madde için mutlaka gerekli olan organik 
molekülleri meydana getirirler. Bu moleküller arasında şekerler ve 
yağlar (C.H.O), proteinler (C.H.O.N ve S) ve nükleik asitler (C.H.O. 
N.P) sayılabilir. Bütün bu bileşiklerde karbon (C) önemli bir görev ya-
parak ön sırada gelmektedir. Bu onun, elementlerin periyodik sınıfla-
madaki yerinden yani elektron yapısından ileri gelmektedir. Elektrone-
gatif  ve elektropozitif  elementlerin ortasında yer alan karbonun, elekt-
ronegatif  özellikleri oldukça zayıf  (Hidrojenle birleşmesi) ve elektro-
pozitif  özellikleri oldukça kuvvetlidir (azot ve oksijenle bileşimi). Kar-
bon, moleküler birleşmesi çok fazla  olan bir element olup, kendi kendisi 
ile de bileşebilir. 

Hidrojen,  oksijen  ve karbon  canlı maddeyi getiren elementler ara-
sında ilk sıraları almaktadır. Hidrojen  ve Oksijen  tüm organik molekül-
lerde bulunur. İnsanlarda taze ağırlığın % 9,3'ü hidrojen, % 62,8'ü 
oksijendir. Bu değerler kuru ağırlık için % 6,6 hidrojen, % 23,7 oksi-
jendir. Azot üçüncü esas elementtir. Proteinlerin moleküler yapısına 
% 15-17 oranında katılarak önemli bir görev yapar. Kuru ağırlıktaki 
yüzdesi hayvanlarda daha fazla,  bitkilerde daha azdır. Bitkilerde bulun-
ma oranı % 1-5 tir. İnsan da ise % 8 dir. 

2. Grup: Kükürt'ün  insanda ortalama bulunma oranı % 0,6 o-
lup mineral anyonları (sülfatlar)  halinde bulunur ve bazı şeker ve pro-
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teinlerdeki gibi organik moleküllere bağlanmış durumdadır. Özellikle 
proteinlerde önemli bir rol oynamaktadır. 

Fosfor  doğrudan enerji taşınması olaylarında rol oynamaktadır. 
İnsanda % 0,6 oranında, kemikte ise magnezyum ve kalsiyum fosfat, 
şeklinde mineral tuzlar olarak % 87,5 oranında bulunur. Geri kalan, 
kısmen % 10 oranında fosfor  içeren nükleikasit makromoleküllerinin 
yapısına, kısmen yağlara ve kompleks şekerlere ve nihayet kısmen de 
kimyasal enerji transferinde  önemli bir rol oynayan eriyebilir küçük 
moleküllerin içinde bulunur. 

Bu grubun diğer elementleri sulu tuz çözeltilerinin yapılarına ka-
tılır, burada iyonlarma ayrılmış tuzlar halindedir. 

Magnezyum,  bileşik organik metaller şeklinde yeşil bitkilerde anah-
tar rolünü oynar; örneğin klorofilde  olduğu gibi. 

3. Grup: Üçüncü gruptaki elementler oligo-elementler  olarak ad-
landırılmaktadır. Bunlar çok az oranda bulunmalarına rağmen hüc-
renin faaliyetlerini  yapabilmesi bakımından mutlaka gereklidir. Bunlar 
çoğukez enzimlere bağlı olarak bulunurlar ve bunun kofaktörünü  (ko-
enzimi) meydana getirirler. Örneğin; solunum enzimlerinin çalışma-
sında bakır ve demir'in rolü gibi. 

Aşağıdaki tablo'da, canlı maddeyi meydana getiren elementlerin 
insan ve hayvan hücreleriyle, biyosferde  dağılış yüzdesi görülmektedir. 

Tablo II. 
Bitki* Hayvan** 

Elementler hücresi hücresi Biyosfer 

Oksijen 77.900 62.81 50.02 
Karbon 11 .340 19.37 0.18 
Hidrojen 8.720 9.31 0.95 
Azot 0.825 5.14 0.03 

Fosfor 0.706 0.63 0.11 
Kalsiyum 0.580 1 .38 3.22 
Potasyum 0.226 0.22 2.28 
Kükürt 1 .103 0.64 0.11 
Magnezyum 0.080 0.04 2.08 
Klor 0.070 0.18 0.20 
Sodyum 0.039 0.26 2.36 

* Yonca hücresi 
** İnsan hücresi 

Mineral Maddeler 
Su 

Su, metabolizmamn çok sayıda kimyasal reaksiyonların meydana 
geldiği makromolekü İlerin dağıldığı bir ortam olup,yine çok sayıda 
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organik bileşikleri, mineral iyonları eriten bir maddedir. Dolayısıyle 
su hücrede üç şekilde bulunur: 

1- Dokularda ve vakuollerin içinde serbest su şeklinde 
2- Bir kısım moleküllerin içinde bağlı su şeklinde 
3- Protoplazmik kollidlerde çok akıcı olarak ıslatıcı su şeklinde. 
Nicel olarak su, canlı maddenin büyük bir kısmını meydana ge-

tiren mineraldir. Organizmaya göre su miktarı çok değişmektedir. Ör-
neğin; insanlarda vücut ağırlığının % 63'ü, bazı mantarlarda % 83 
ve meduza'larda % 98'i sudur. Aynı bir organ'zma'da dokulara göre su 
oram değişiktir. Örneğin; insanda akciğerler % 70, kaslar % 83 su içe-
rir. Bu oran gelişme devresine göre de değişmektedir. Örneğin; 0,28 
gram gelen bir tavuk embriyosu % 91.6 su içerir. Bitki tohumlariyle 
sporlar en az su içeren organizmalardır; bunlar % 10-20 oranında su 
içerirler. Kısaca söylemek gerekirse su olmadan hayata düşünülemez. 
Aşağıdaki tablo bazı canlılardaki su miktarı oranlarını yüzde olarak 
göstermektedir. 

Tablo III. 

Hayvan hücreleri 

% Bitki hücreleri Çeşitli İnsan 

0-20 Tohumlar — — 

21-60 Yağlı meyvalar — — 

61-70 — — Böbrek 
71-76 Patates Deniz yıldızı Akciğer-kalp 

Karaciğer 
77-80 Havuç Deniz lâlesi Beyin, dalak 
81-85 Yonca, Myxomycetes Sümüklü böcek Kaslar Yonca, Myxomycetes 

Sülük 
86-98 Mantarlar Deniz anası — 

Mineral Tuzlar 
Canlı maddedeki mineral tuzlar iki şekilde bulunur. Birinci halde 

mineral tuzlar eriyik haldedir, iyonlarına ayrılmıştır. İkinci halde az 
veya hiç erimez durumdadır: Salgılar, İskelet, kabuk gibi. Örneğin 
Diatomelerin silisten yapılmış kabukları, Radyolaritlerin iğne şeklin-
deki ışınsal çıkıntıları, keza Atkuyruğu (Equisetum)  ve Buğdaygillerin 
(Gramineae)  gövdeleri silislidir. Çeşitli şekilde kristalleşmiş karbonat 
kristalleri, örneğin bir çok bitkide kalsiyum okzalat kristalleri şeklinde 
bulunur. 

Eriyik halde bulunan mineral tuzlar hücre fizyolojisinin  elemanter 
olaylar seviyesinde araya girer. Bu erimiş mineral tuzları, iyonlarına ay-
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rılmış haldedir ve metabolizmaları farklıdır.  Başlıca katyonlar Na+ , 
K + , Ca + + , Mg + + , anyonlar ise Cl - , So4-, Co3~, P o 4

_ tir. 
Yeşil bitkilerde nicel olarak azot mineraline olan gereksinme çok 

önemlidir. Keza sodyum ve klor çok az miktarlarda da olsa mutlaka ge-
reklidir. 

PROTEİNLER 

Canlı maddelerin önemli bir kısmını meydana getiren proteinlerin 
bileşiminde Karbon (% 54.5-50.6), Oksijen (% 23.5-21.7), Azot (% 
17.6-15), ve Hidrojen (% 7.3-6.5) bazan de Kükürt (% 2 den az) ve fos-
for  bulunur. Protein sözcüğü ilk kez 1840 yılında MULDER tarafın-
dan kullanılmıştır ve Yunanca ilk sırayı alma anlamında Proteuo  kö-
künden türemiştir. Proteinler gerek nitel gerek nicel olarak başlıca mak-
romoleküllerden meydana gelmişlerdir ve canlı organizmada büyüme, 
çoğalma ve kendi kendini onarma gibi çeşitli görevler yapan son derece 
gerekli organik bileşiklerdir. 

Proteinler hücrenin kuru ağırlığının % 50-80 ini meydana getirir-
ler ve molekül ağırlığı 6000 (insulin) ilâ 500.000 (hemosıyanin) arasın-
da değişir. Yalnız veya nükleik asit, yağlar ve şekerlerle birleşen protein-
ler hücrenin ve organellerinin esas maddesini meydana getirirler. To-
humları ve diğer bitki kısımlarını meydana getiren maddelerin çoğu 
proteindir. Hormonların bir kısmı alyuvarlara renk veren hemoglobin, 
fibrinojen,  globülin ve tüm enzimler proteinlerden yapılmıştır; bir hüc-
re binlerce çeşit enzim içermektedir. Bazan bir protein yapısını, enzi-
matik faaliyetteki  bir proteinden ayırmak kolay bir iş değildir. 

Proteinler, özellikle başka organizmalar tarafından  yapılan sal-
dırılara karşı, organizmanın kendine özgü kimyasal korunma etkenleri-
dir. Örneğin bir bakteri gibi, saldırıcı bir organizma tarafından  sokul-
muş, yabancı bir proteinin hücreye sızması, antijen denen protein sal-
dırıcılarını durduran ve antikor  adı verilen bir korunma proteininin 
meydana gelmesini gene proteinler yaratır. Bu durdurulma, antijenin 
kolayca tahrip edilip ant jen ve antikor arasındaki uyuşumun bir sonu-
cudur. 

Proteinler su ile kolloidal bir eriyik meydana getirirler. Proteinler 
50-70 °C dek ısıtılırsa pıhtılaşır, koagüle olur. Bu olaya DENATÜ-
RASYON denir. Bu reaksiyon geri dönmeyen irreversible bir olaydır. 

Protoplazma ve vakuol içinde bulunan proteinler yüzlerce Amino 
asitin yanyana gelerek zincirler yapmak suretiyle birleşmelerinden 
meydana geür. 
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AMİNO ASİTLER 

Proteinler asitli bir çevrede 100°C kadar ısıtıldığı zaman hidroli-
ze olarak çok küçük amino asit moleküllerine ayrılır. Bu tip hidroliz 
sonucu yapılan sistematik sayımlarda tabii protein'lerde 20 çeşit amino 
asit çeşidi görülmüştür. Şu halde proteinlerin yapı taşları amino asit-
lerdir. Bir amino asitin aynı C atomuna bağlı iki organik grubu vardır: 
birincisi bazik özellikteki —NH2 amino grubu, diğeri asit veya karbok-
sil grubu olan —COOH'tır, dolayısiyle amino asitlerin genel formülü 
şöyle gösterilebilir: 

H O NH2 
I I - / 

H — N C — OH veya |R| — CH 
\ / \ 

C C —OH 
/ \ II 

| H o 
Amino asitler, sulu bir ortama konduğunda amino ve asit gibi iki 

gurubu bir ayrılma gösterir. pH'nm durumuna göre, asitli çevrede bir 
amino asit bir katyon gibi hareket eder, alkali çevrede ise bir anyon 
gibi hareket eder. pH'nm bazı ara değerleri için ikili bir iyon gibi hare-
ket eder. Keza hemen belirtelim ki, R = H durumu hariç, amino gurubu 
ve asit gurubu taşıyan karbon dört çeşit substitüsyon (dört değişik grup) 
taşır. Böyle bir atoma asimetrik karbon atomu denir. 

H O H O H O 

'M I! - I II ~ I II 
H—N C—OH +H+ H—N C—O" —H+ H—N C CT 

C asitleşme C kalevileşme C 
/ \ (pH asit) / \ (pH bazik) / \ 

R H R H R H 
Katyon ikili anyon Anyon 

Amino asitlerin en kısa zincirlisi olan glisin hariç diğer tüm amino 
asitlerde a karbon atomu asimetriktir. Sadece glisin'de R harfi  ile gös-
terilen grup bir H atomundan meydana geldiğinden asimetrik karbon 
atomu içermez. R kökü düşünülen amino aside göre değişen organik 
bir gruptur ve C atomuna bağh H, OH ve diğer atomları gösterir. 

Ayırdedici Özellikleri 
Amino asitler birbirinden organik R kökü ile ayrılırlar. Başka bir 

deyişle R kökünün kimyasal tabiatı amino asitleri sekiz grup altında sı-
nıflamaya  yardım eder. 
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1. Grup: R kökü alifatik  bir tiptir (Alifatik  amino asitler): 

R = — H Glisin simgesi GLY 

— CH3 Alanin " ALA 

CH3 
/ 

/ 
—CH Valin " VAL 

V 
CH3 
CH3 

/ 
CH2 —CH Lösin " LEU 

\ 
CH3 
CH2 — CH3 

/ 
—CH İzolösin " ILEU 

\ 
CH3 

2. Grup: R kökü aromatik bir tiptir. 
R = —CH, — > Fenil alanin PHE 

—CH2C c ^ V 

CH C ^ Triptofan  TRY 

NH 

Glisindeki hesaba katılmazsa (R = H), bütün bu amino asitler R 
kökünün hidrofob  özellikleriyle karakterize edilir. 

3. Grup: R kökü özel bir amino asitten meydana gelmiştir, bu 
yönü ile kısmen heterosiklik olan kısım asit ve amino gurubu görevli 
karbonun yerine geçmiştir. 

CH2 CH2 

Prolin PRO 
HOOC — CH CH2 

\ / 
NH2 
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Bu çeşit amino asit bazı proteinlerde hidroksiprolin şekli altında 
kallojen olarak oldukça boldur. Protein molekülünde oluşan prolin 
sekonder olarak sonradan hidroksiprolin'e dönüşür. 

4. Grup: R kökü, fazladan  asimetrik karbon taşıyan bir veya iki 
amino grubu içeren amino asitlerden meydana gelir. 

R = —CH2 — CH2 — CH, — CH2 — NH2 Li&zin simgesi LYS 
/ N H 2 

—CH, — CH; — CH2NH — CH< Arginin " ARG 
\ n h 2 

CH C N ' 
II || Histidiıı " HİS 

H —C C —H 

\ / 
NH 

5. Grup: R kökü normal olarak asimetrik karbon üzrinde bir asit 
gurubu taşıyan amino asitlerden meydana gelir. 

R = — CH2 — COOH Aspartik asit simgesi ASP 
— CH2 — CH2 — COOH Glümatik asit " GLU 

6. Grup: R kökü, bir amid (— CO — NH —) gurubu taşıyan 
amino asitlerden meydana gelir. 

R = — CH2 — CO — NH2 Asparagin simgesi ASP (NH2) 
— CH2 — CH2 — CO — NH2 Glutamin " GLU (NH2) 

7. Grup: R kökü alkol gurublu amino asitlerden meydana gelir. 
R— — CH2 — OH Serin Simgesi SER 

— CH — C H 3 Treonin " TER 
I 

OH 

— C H 2 - Q - 0 H Tirozin " TYR 

8. Grup: R kökü kükürt içeren amino asitlerden meydana gelir. 

R = — CH2 — SH Sistein simgesi CYS 
— CH2 — CH2 — S — CH3 Metionin " MET 

Peptid Bağları 

Bir amino asidin —COOH grubu ile diğer amino asidin —NH2 
grubu birleşerek aralarında peptid bağı meydana getirirler. Şekil 5 te 
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görüldüğü gibi birleşme reaksiyonu iki molekül suyun ayrılmasıyla olur. 
Suyun meydana gelişi, moleküllerden bir tanesinin karboksil grubu b :r 
(OH), diğer molekülün amino grubu da bir (H) vermiştir. Su meydana 
gelir gelmez amino asitlerden birinin karboksil grubundaki karbonla 
ikinci amino asit molekülünün amino gurubunun azotu arasında 
b<r kimyasal bağ meydana gelir. İki amino asit arasındaki bu bağa 
(—CO — HN—) Peptid  bağı adı verilir. İki amino asit birleştiği 
zaman dipeptid,  üç amino asit birleştiği zaman tripeptid  denir, (n) 
sayıda amino asit birleştiği zaman Pclipeptid  adı verilir. Peptid zincir-
leri proteinlerin primer yapısını meydana getirir. Bir polipeotid'de iki 
uç görülür, bunlardan biri amino grubu, diğeri asit grubudur (Şekil 5). 

/ 

M 
I 

N - H 

( H > — " " f e 

H - \ ÇE) 

H 

(OH)---YH! 

(ğ)  /Vh 

H N - 0 
ı 
OH 

12) 
+ 2 H20 

- 2 HîO 
0) 

OH (gurubu 

N H - CH- CO- N H - C H - C O - N H - CH- CO Tripeptid-
1 1 A 
R, R» Rj 

Şekil 5. 

İşte proteinler bu yolla birbirine bağlanan çok sayıda amino asit-
lerden meydana gelen polipeptidlerdir. Aşağıda çeşitli proteinlere ait 
bazı örnekler verilmiştir: 

İnsulin 51 amino asit (Sanger, 1954) 
Ribonükleaz 124 " " (Hirs, 1959) 
Tütün mozaik virus'u . . . 158 " " (Sghramm, 1961) 
Hemoglobin 574 " " (Braunitzer, 1961) 
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Protein zincirinde amino asitlerin yeri çok önemlidir. Zincirde bir 
amino asit molekülünün yerinin değişmesiyle tamamen farklı  b>r pro-
tein çeşidi meydana gelir. Zincirlerin 20 amino asit çeşidinin değişik şe-
killerde bir araya gelmesinden oluştuğu düşünülürse, meydana gelecek 
protein tiplerinin ne kadar büyük bir sayıya ulaşabileceği tahmin edi-
lebilir. 

Proteinler bugün genellikle farklı  iki gruba ayrılmaktadır: 
1- Lifsel  Proteinler 
2- Küresel Proteinler 

1- Lifsel  Proteinler 
Bunlar bazı dokuların yapılarındaki proteinlerdir. Bunların bazı-

ları, örneğin kâs miyozin'i ve plasma'nın fibrinojeni  gibi, çok kon-
santre tuz eriyiklerinde eriyebilirler. Diğerleri, örneğin keratin ve kal-
lojen gibi (ısıtıldığında jelatine dönüşürler) erimezler. 

2- Küresel Proteinler 
Bunlar genellikle artan karışık yapılarına ve molekül ağırlıklarına 

göre sınıflandırılırlar: 
a) Protaminler:  Çok kuvvetli bazik proteinler olup, aromttik 

amino asidini veya kükürdünü kaybetmişlerdir. Suda, seyreltik asit ve 
alkaülerde çözünürler. İsı ile pıhtılaşmazlar. 

b) Histonlar:  Bunlar da baziktir ve tirozin ve kükürt içerirler. 
Histonlar, nükleoproteinlerin yapısında, hemoglobin ve timus'da bu-
lunurlar. 

c) Prolamin ve glütelinler:  Genellikle bitkilerde boldur. Suda 
çözünmezler. Prolaminler genellikle bitkilerin tohumlarında bulunur-
lar. Mısırda bulunan zein, buğdayda bulunan gliadin,  arpada bulunan 
hordein  prolaminlerdendir. Glütelinler çok sulu asit ve alkalilerde çö-
zünürler. Buğdaydaki glütenin,  pirinçteki orizenin glüteünlere dalvl 
edilen proteinlerdir. 

d)  Albüminler:  Hayvansal ve bitkisel organizmalarda yaygın 
halde bulunurlar. Genellikle asit karakterlidir. pH'ları düşük olup 
molekül ağırlıkları fazladır.  Bunlar sütte (laktalbümiıı),  kasta (Myo-
albümin) ve yumurta beyazında (Ovalbümin),  buğdayda (Löykozin), 
bezelyede (Legümelin)  adı altında bulunurlar. 

e) Globülinler:  Albüminlere oranla daha az asit fakat  molekül 
ağırlığı çok fazladır.  Sıcakta koagüle olurlar. Bitkisel ve hayvansal 
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NÜKLEİK ASİTLER 

Bileşik proteinlerden (heteroproteın) olan nükleoproteinler nük-
leik asit ve ba?ik olan bir proteinden meydana gelir. Hücre başlıca iki 
tip nükleik asit içermektedir. Bunlardan birincisi Ribonükleik  asit 
(RNA) diğeri Dezoksiribonükleik  asittir (DNA). Adlandırılmaları içer-
dikleri şekere göre olmaktadır. Bilindiği gibi nükleik asitlerde iki tip 
şeker vardır: bunlar Riboz ve Dezoksiriboz'dur. 

Nükleik asitleri içeren bu iki bileşikten DNA başlıca hücrenin 
çekirdeğinde kromatinlerde bulunur ve genlerin esasını meydana ge-
tirir. RNA ise sitoplazmada (ribozomlarda, mitokondrilerde ve plas-
tidlerde) ve çekirdekçikte bulunur. 

RNA ve DNA birbirine yakın olmakla birlikte kimyasal ve sito-
lojik bakımdan farklıdırlar.  Nükleik asitler hidrolize edildiği zaman 
fosforik  asit, pentoz (şeker) ile pür in ve pirimidin  bazlarını  vermektedir. 

Nükleik asitler bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan önemli mo-
leküllerdendir. Her canlı organizmada nükleik asit bulunur ve bunlar 
canlıların temel yaşam olaylarını yönetir, kontrol eder ve kalıtsal özel-
liklerin bir dölden diğerine devamlılığını sağlar. Nükleik asitler ilk kez 
çekirdekte görüldüğü için bunlara "çekirdek asitleri" adı verilmiştir. 

j 
Dezoksiribonükleik Asit (DNA) 

DNA serbest halde yalnız bir kısım bakterilerde ve virus'larda 
bulunur. Diğer bütün hallerde çekirdekte özellikle kromozomlarda 
nükleoprotein bileşikleri şeklinde bulunur. 

DNA'yı  meydana  getiren  monomer basit moleküller  (Şekil 7 A, B, 

DNA molekülleri nükleotidlerden meydana gelir. Bir nükleotid 
ise fosforik  asit, 5 karbonlu  bir şeker  (pentoz) ve azotlu  organik  baz mo-
leküllerinin birleşmesinden meydana gelir. Dolayısıyle DNA'nm biz-
zat kendisi kompleks bir moleküldür. 

C, D) 

HO—P=o 
I 

OH 

Fosforik asit 

OH 

Şekil 7 A. 

30 



İSeker | 
H O C H ı / ° X OjH 

r u H V . C'H 
H ? P 

OH 
Dezoksiribaz 

v r 
t H 

H 

Şekil 7 B. 

| Pirimidin 
0 
II 

H - N C—CH» 
I II 

O 
I 
H 

NHj 
I 

H-N^H^CH I II 

o* cYC H 
H 

Timin 

Sitozin 

Şekil 7 C. 

NjHı 

HC II I 
H 

CH 

Adsnin 

O 

HC ıı ı 
H 

ouonm 

I Pürin 

A 

Şekil 7 D. 

5 karbonlu şekere dezoksiriboz  (dr) adı verilir. Azotlu bazlar ikiye 
ayrılır: Pürin ve pirimidin  bazları. Pirimidin bazları Timin  (T) ve Sito-
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Dezoksiadenozin 5' monofosfat  : d AMP 
Dezoksiguano2İn 5' monofosfat  : d GMP 
Buna göre DNA uzun nükleotıd 5' monofosfat  zincirlerinden olu-

şur. 
Nükleik asit moleküllerindeki niikleotidlerin sayıları ve dizilişleri 

farklıdır.  Bu dört tip nükleotid organizmalara göre değişik şekilde dizi-
lebilir. Bu nedenle nükleotid lerin organizmada farklı  dizilişlerinin çok 
büyük önemi vardır. 

DNA'nın Primer ve Sekonder Yapısı 
Primer Yapı 

Bir DNA'nın primer yapısı, çok sayıda 5' -monofosfat  nükleotid'-
in birbirine bağlanmasından meydana gelir. İki 5' monofosfat  nükleo-
tid'in birleşmesi bir esterleşme ile son bulur. Burada bir nükleotid 5' 
monofosfatm  3. karbonundaki alkol grubu, bir ikinc:sinin fosforik  asit 
grubu tarafından  esterleşmiştir. 

İki nükleotid'in birleşmesiyle dinükleotid, üç nükleotidin birleş-
mesiyle trinükleotid, dört nükleotidin birleşmesiyle tetranükleotid ve n 
sayıda nükleotid'in birleşmesiyle polinükleotid zinciri meydana gelir. 

Bir polinükleotid iki kısım içermektedir; birinci kısım 3'-5' poli-
dezoksiriboz-fosfat  çatısı, diğer kısım, çatı boyunca merdiven basa-
makları şeklinde çeşitli T.A.S.G bazlarıdır (Şekil 10). Polinükleotidler 
aralarında, poiidezoksiriboz fosfat  iskeleti (çatı) boyunca A.T.S.G gibi 
dört tip baz'm dağılışına göre ayrılırlar. Örnek olarak bir tetranükleo-
tid alalım (Şekil 9); burada T.A.S.G bazları vardır. Buna göre her DNA 
molekülü tanımlanmış baz çiftleri  tarafmdan  karakterize edilir ve keza 
bunların içinde protein sentezi için gerekli bilgi bulunmaktadır. 

Birçok örnek üzerinde yapılan araştırmalar hücrenin çekirdeğinden 
gelen DNA'larm çok çeşitli olduğunu göstermiştir; buna göre bir DNA 
molekülünün diğer bir DNA molekülünden farklı  olmasının buradaki 
baz çiftlerinin  tabiatından ileri geldiği büyük bir olasıdır. Yine araş-
tırmalar göstermiştir ki DNA, timin kadar adenin ve sitozin kadar 
Guanin molekülü içermektedir. Başka bir deyişle A = T ve G = S veya 
A G 

— = 1 ve - ğ - = 1 gibi. İki DNA'yı birbirinden ayıran baz çiftleri-
nin miktarıdır. Bugün aynı bir çekirdekte ne kadar farklı  DNA molekü-
lü olduğunu bilmiyoruz. Sonuç olarak diyebiliriz ki DNA'nın primer 
yapısı 3'-5' dezoksinükleotid zincirlerinden meydana gelmektedir. 
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Şekil 10. Polinükleotid'in yapısı: 3 nolu karbondaki grupların esterleşmesi. 
DNA'nın primer yapısı. Verilen bir nükleotid'in dezoksiriboz'unun 3 nolu karbonunda-
ki alkol grubu ile diğer bir nûkleotidin fosforik  asidinin, asit grubunun esterleşmesiyle 
meydana gelen monomerler zinciri. Böylece iki nükleotid birbiri ardına fosforik  asit ara-
cılığı ile şekerlerin 3' ve 5' karbonlarına bağlanmıştır. Öyleyse bir polinükleotid, bir çok 
merdiven şeklinde bazların, 3'-5' polidezoksiriboz fosfat  çatısı boyunca birleşmesinden 

meydana gelir. 

Sekonder Yapı 

Bir DNA makromolekülü, birbirine hidrojen bağlariyle bağlanır 
ve bazları karşılıklı olarak yüz yüze olan iki polinükleotid zincirinden 
oluşur. Bu tümü ile bir merdiven şeklindedir; bunun iki yan kısmı iki 
polidezoksiriboz fosfat  çatısından ve aralarındaki ince çubuklarda baz 
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çiftlerinden  meydana gelir (Şekil 11). Bunlar hidrojen köprüleriyle bağ-
lanmıştır ve bunların çekirdekleri yatay düzlemlerde tutunmuşlardır. 

Şekil 11 A. DNA'nın sekonder yapısı. 
Sitozin ile Guanin arasında üç ve Adenin ile Trimin arasında iki bağ nedeniyle, DNA'-
nın helisel yapılarının değişmezliğine katılan hidrojen bağlarının şematik olarak gösterilişi. 

tamamlayıcı baz çeşitleriyle parelel olmayan iki pilinükleotid zinciri. 
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Nihayet bu merdiven çarpık vaziyette olup, çift  bir spiral şekli gösterir. 
Watson ve Crick'in bu modeli hücrenin hayatında gerekli bilginin ta-
şınması ve saklanması konularının açıklanmasında esaslı bir rol oynar 
(Şekil 12). 

Yuvarlak molekii lar model Şema halinde 

ikili heliksin bağlar 
dığı teorik eksen 

Poüdezoksiri 
boz fos fot 

cgtı 

Şekil 12. DNA'nın Sekonder yapısı. Çift  heliks moleküler modeli ve vvilkins, VVatson 
ve Crikc'in verilerine göre basitleştirilmiş gösteriliş şekli. 

RİBONÜKLEİK ASİTLER 

RNA'yı Meydana Getiren Monomer ve Basit Moleküller 

RNA sitoplazmada bol bulunan bir asittir. RNA'nm primer ya-
pısı DNA'ya çok yakındır ve DNA gibi nükleotidlerden meydana gelir. 
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Yani nükleozidler fosforik  asit grubu tarafından  şekerin 5' nolu karbon 
atomu ile esterleşmiştir. 

İki nükleik asidin nükleotidleri arasındaki fark  genel şek'l üzerin-
de değil fakat  bileşiği meydana getiren elemanter baz moleküllerin ta-
biatından ileri gelmektedir. DNA da, şeker bazı N-glikozit bağı ile 
bağlıdır, RNA da 5 karbonlu bir şekerdir; fakat  bir hidroksil (OH) 
fazladır  ve Riboz adını alır (Şekil 13 A). Diğer bir fark  baz'ın tabia-
tından ileri gelmektedir. RNA'da pürin ve pirimidin bulunmakta an-
cak burada timin yerine Urasil  bulunur. 

Şekil 13 A. Ribonükleik asitler (RNA) 
a) Basit ve monomer moleküllerin yapısı: formül,  şema ve geleneksel gösteriliş şekli, 

b) Üridin 5'-monofosfat'ın  gösterilişi. 

RNA'da bulunan çeşitli nükleotidler (Şekil 13 B) şöyle adlandırı-
lır: 

Üridin monofosfat  UMP 

Primer Yapı 
DNA'da, olduğu gibi, RNA'nm primer yapısı 3'-5' ribonükleo-

tidlerin birleşmesinden meydana gelir (Şekil 13 C). 
Çeşitli türlere ait RNA molekülleri birbirinden farklıdır.  RNA'la-

rın sınıflandırılmasında  molekül ağırlığının değeri esas olarak alınır. 
Buna göre RNA'lar poliriboniikleotid zincirin uzunluğuna göre en 
azından 3 gruba ayrılabilir: 

o UPÂII 

Sitidin 
Adenozin 
Guanizin 

SMP 
AMP 
GMP 
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İBir poliribonükleotid parçası | 
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Şekil 13 B. 
c) Bir kısım çiftlere  göre basamak şeklinde bazlar taşıyan poliriboz fosfat  çatısı ile mey-
dana gelmiş gibi görünen ve 3'-5' mononükleotid zinciri tarafından  oluşan bir polinük-
leotid d) Holley'le göre (1965) alanin'in özgül bir transfer  RNA'sının bilinen ilk primer 
yapısı. Alışılmışın dışmda bol olarak bulunan bazlar: (me-G) metil-guanin, (me-I) metil-

inozin, (di-hy-U)de hidroksi urasil, (—) yalancı urasil. 
e) Bir DNA-RNA hibrid molekülünün şematik yapısı. 

1- Eriyebilir  RNA^&r  ile Transfer  (taşıyıcı)  jRAy'lar (RNA-T) 
80-100 monomerden meydana gelmiş küçük polinükleotidlerdir; 
bunların moleküler ağırlığı 25.000 civarmdadır. Bunlar hyaloplazma 
içinde eriyebilir veya serbest durumdadır. 50'ye yakın RNA-T çeşiti 
mevcuttur. Bir RNA-T belirli bir amino asitle reversible şekilde bir-
leşebilir. Amino asitleri ribozomlara taşıyan RNA moleküllerine taşıyı-
cı RNA denir. Taşıyıcı RNA iki sarmal iplikten meydana gelir. Gerçekte 
bu çift  dizi, bir dizinin geriye doğru kıvrılarak bir çift  helezon meydana 
getirmesi şeklindedir. Bu bakımdan DNA molekülü gibi iki nükleotid 
zincirinden meydana gelmemiştir. 
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2- Haberci  (Kalıp)  RNA  (RNA-M), serbest bir RNAdır. Mole-
küler ağırlığı sentezlendiği protein'in tabiatına göre değişmekte olup, 
200 000 ilâ 1 x 106 arasındadır. RNA-M çok kısa zamanda sentezle-
nip sonra bozulması ile karakterize edilir. RNA hücrenin tüm ağnrlı-
ğınm % 5 ini meydana getirir. Kromozomlarda bulunan genler birçok 
kimyasal olayları yönetir. Ancak bu görevi genlerin bizzat kendisi 
değil bunların verdiği direktifleri  ileten başka moleküler yerine geti-
rir. Örneğin sitoplazmada protein sentezinin yapılabilmesi için kro-
mozomlardaki genlerde, genin direktifini  taşıyan moleküller senten-
lenir; işte bunlar RNA molekülleridir. Bu RNA molekülleri DNA -
dan aldıkları genetik direktifleri  (genetik bilgi) ribozomlara taşır; 
burada protein sentezinde bir kalıp görevini yaparlar. Bu RNA 
moleküllerine Kalıp  veya Haberci  (messenger) (RNA-M) adı ve-
rilir. 

3- Ribozomlu RNA'lar  (RNA-R) tüm hücrenin % 80'ini mey-
dana getirirler ve ribonükleoprotein bileşikleri halinde bulunurlar. 
Bunlar sitoplazmanın bazikliğini verirler. Moleküler ağırlıkları 0,5 
ilâ 1,2 x 106 dır. 

Ribozomlu RNA'lar, ribozomlarm yapışma katılır ancak kalıp 
görevi yapamazlar. Bunlar proteinlerle birlikte ribozomları meydana 
getirirler. Eğer RNA-R ribozomdan ayrılacak olursa, ribozom dağılır 
ve görev yapamaz. Kesin olmamakla birlikte bunların RNA-M 
ve RNA-T yi ribozoma bağlamakta görev yaptığı düşünülmek-
tedir. 

Sekonder Yapı 

Bazı RNA moleküllerinde, DNA'da olduğu gibi, birbirine sar-
mal olarak bağlanmış iki nükleotid zincirinden meydana geldiği dü-
şünülmektedir. Bu sarmal RNA zincirinde de nükleotidler, DNA'da 
olduğu gibi, birbirine "H" bağları ile bağlanır. Yani bazlar, Adenin, 
Urasil ile (A=U), Guanin, Sitozin ile (G=S) bileşerek polinükleo-
tid zinciri meydana getirir. Fakat RNA molekülleri çoğunlukla bir 
nükleotid zincirinden meydana gelmektedir. RNA molekülünün ya-
pısında DNA'da olduğu gib' her zaman bazların sayısı Adenin Urasile, 
Guanin Sitozine eşit değildir. Bunun sonucu olarak da DNA'da ol-
duğu gibi muntazam "H" bağları bulunmadığından RNA molekülü-
nün her tarafı  çift  nükleotid bazları şeklinde değildir. Bu özelliklerin-
den ötürü RNA molekülü muntazam ve basit bir molekül değildir 
(Şekil 14). 
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DNA Molekülünün Kendi Benzerini Meydana Getirmesi 

Hücrelerin dolayısiyle hücrelerden meydana gelen canlıların tüm 
kalıtsal özellikleri DNA moleküllerinde başka bir deyişle molekülle-
rinden oluşan kromozomlarda bulunmaktadır. 

Çoğalan hücrelerde, özellikle eşeysel çoğalan hücrelerde, kahtsal 
faktörlerin  gelecek döllere aynen geçmesi gerekir. İşte, meydana ge-
lecek yavru hücrenin de, ana hücrenin D.N.A smı aynen içermesi 
gerekir. Hücre bölünürken çekirdek içinde bulunan DNA'lar da bö-
lünür ve kendi benzerini meydana getirir yani eşleşmesini gerçekleşti-
rir. Yapılarından bahsedilirken açıklandığı gibi bir DNA molekülü, 
birbirine sarmal olarak kıvrılmış iki nükleotid zincirinden oluşmak-
tadır (Şekil 11 B 1, 2). Bu molekülün bir benzerinin meydana gelebil-
mesi için bu iki nükleotid zincirinin birbirinden ayrılması gerekir. 

DNA molekülünün Adenin ile Timin ve Sitozin ile Guanin nük-
leotidleri arasında bu iki zinciri bir arada tutan zayıf  hidrojen bağları 
(Şekil 11 A) molekülün çeşitl; fiziksel  veya kimyasal nedenlerle, aşa-
ğıdaki şemada gösterildiği gibi, tıpkı bir fermuar  gibi bir ucundan 
açılmaya başlar. 

Böylece her Adenin nükleotid, eşi olan Timin nükleotid'ten, 
Guanin nükleotid, Sitozin nükleotid'ten ayrılmaya başlar ve ayrılan 
her ziı c'.r ejini kaybetmiş pürin ve pirimidin baz çeşitlerinden mey-
dana gelen iki aynı nükleotid zinciri oluşturur. Ayrılan her nükleotid 
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zincirinin tamamlanabilmesi için kendilerine uygun birer nükleotidle 
yeniden birleşmeler gerekir. Böylece her iki nükleotid'in baz'ı kar-
şısına, evvelce çekirdek içinde sentezlenmiş olan uygun bir baz gelir. 
Örneğin, ııükleotid zincirinin baz'ı A den m ise, karşısına evvelce çekir-
dek içinde oluşmuş olan baz Timin gelir. Böylelikle nükleotid zinciri-
nin her baz'ı karşısına uygun bazlar gelir. Daha sonra, karşılarına ge-
len uygun bazlar şeker ve fosfat  bağları ile birleştirilir ve yeni bir nük-
leotid zinciri meydana gelir. 

KARBONHİDRATLAR 
Karbonhidratlar üçlü organik (C.H.O) bilişiklerdir. Bunlar 

eriyebilir küçük moleküllerden su ile kolloidal eriyik oluşturan yüksek 
molekül ağırlıklı polimerlerekdek çeşitli büyüklükte molekülleri içerir-
ler. Karbonhidratlar genellikle bitkisel kökenlidirler ve hücre meta-
bolizması için gerekli kimyasal enerjinin en bol kaynağını meydana 
getirirler. Karbonhidratlar şekerli ve şekerli olmayan bileşikler olarak 
iki gruba ayrılabilir. Şekerler Monosakkaritler  (basit şekerler), Disak-
karitler  (bileşik şekerler); şekerli olmayan karbonhidratlar da polisak-
karitler  ve karbonhidrat  türev maddeleri  olarak tekrar ayrılabilir. 

Monosakkaritler (Basit Şekerler) 
Monosakkartiler, 3 ilâ 7 karbon atomu içeren polialkollerden 

türedikleri düşünülmektedir. Bunların alkol grupları ya Aldehit  grubu 
veya Keton  grubu tarafından  okside edilmiştir. Genel olarak Aldehit 
gruplu şekerler Aldoz  (Örneğin glukoz) ve Keton grublu şekerler 
Ketoz  olarak adlandırılır. Karbon atomu sayısına göre 3C'lu, 4C'lu, 
5 C'lu, 6 C'lu ve 7 C'lu şekerler olarak ayrılırlar (Şekil 15). 

örnekler 
3 C'lu karbonhidratlar Trioz  olarak adlandırılır. Örneğin bunlar-

dan gliser  aldehit  şekerlerin katabolizmasmda önemli bir görev yapan 
fosforik  ester'dir. 

4 C'lu karbonhidratlar Tetroz olarak adlandırılır. Örneğin bun-
lardan Eritoz  fotosentezin  bazı evrelerinde işe karşıan bir ketoz'dur. 

5 C lu karbonhidratlar pentoz olarak adlandırılır. Örneğin bun-
lardan riboz, nükleik asitlerin yapısmda açıklanmıştır. 

6 C lu karbonhidratlar Heksuz  olarak adlandırılır. Örneğin 
bunlardan aldoz  tipinde olanlardan glukoz, mannoz ve ketoz  tipinde 
olanlardan fruktoz  vardır. 
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Bitkilerde en çok rastlanan monosakkaritler 5 C'lu "pentoz" 
ile 6 C'lu "heksoz" lardır. 

Pentoz'lar,  Glukozid ve nükleik asitlerin yapılarına girerek önem-
li bir rol oynarlar. Pentozlardan d-Riboz ile dezoksi d-riboz nükleik 
asitlerin esas maddesi olarak önem taşır. Havuç, patates, Latin çiçeği, 
ayçiçeği bitkileri ile Cactaceare'den  bazı Opuntia türlerinin yaparaklarm-
da ender de olsa pentoz'lara serbest olarak rastlanır. Ancak bitkilerde 
bulunan pentozlar genellikle sebest olarak değil daha çok pentoz'un 
polimerize anhidritleri şeklinde bulunurlar. Pentoz'lar ayrıca peptik, 
müs'laj ve zamk gibi ürünlerin yapısına da girerler. 

Heksoz'lar  çeşitli bitkilerde değişik organlarda (nektarlar, to-
humlar, kökler, gövdeler, yapraklar ve meyvalar) bulunabilirler. 
Heksozlar C 6H 1 20 6 kaba formül  ile gösterilen 6 C'lu şekerlerdir. 
Heksozlarm 16 aldoz ve 8 ketoz steroizomeri bilinmektedir. Bu 
farklı  heksozlardan özellikle sldoz'lardan d-glukoz ile ketozlardan 
d-früktoz  bitkilerde görünen heksozlardır. Diğer taraftan  d-mannoz 
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ile d-glaktoz olarak adlandırılan aldoz tipi heksoz bitkilerde daha komp-
leks karbonh'dratlardan hidroliz ürünleri halinde belirir. 

d-glukoz bitkilerde en çok bulunan ve önemli olan bir heksoz 
olup üzüm şekeri veya dekstroz olarak adlandırılır. Glukoz solunumun 
esas maddesidir. Kondansasyonla n'şaşta, sellüloz ve glikojeni yapar. 

6 C'lu diğer bir şeker d-fruktoz'dur  ve levüloz  veya meyva şekeri 
olarak adlandırlır. Buda tüm yüksek bitkilerde bulunan bir ketohek-
soz'dur. Levüloz birçok meyvalarda glukoz ile beraber bulunur. Ticaret-
te früktoz,  inülin denilen ve Dahlia (Yıldız) ile yerelması yumrularında 
bol olarak bulunan bir polisakkarit'in parçalanmasıyla elde olunur. 

7 C'lu karbonhidlratlar sedoheptüloz  olarak adlandırılır. Örneğin 
bunlar, şekerlerin dönüşümünde önemli bir görev yapan fosforik  es-
ter şekli altındaki ketozlardır. 

Oligosakkaritler (Bileşik Şekerler) 

Bunlar iki ilâ sekiz molekül basit şeker'in birleşmesinden mey-
dana gelir. Böylece basit şekerlerin sayısına göre disakkarit, trisakkarit 
ve tetrasakkarit olarak adlandırılırlar. 

Oligosakkaritler arasında' biyolojik önemi olan disakkaritlerdır. 
Monosakkaritler birbirine oksijen bağlariyle bağlanarak Disakkarit-
leri meydana getirir. Bu aradaki bağ o-glikozid  bağ olarak adlan-
dırılır. Disakkaritler o-glikozid bağın durumuna göre iki grupta sınıf-
landırılabilir; biri maltoz,  diğeri trehaloz  tipidir (Şekil 16). 

Maltoz  tipi disakkarit'te o-glikozid bağ iki glukoz molekü-
lünden birinin 1, diğerinin 4 nolu karbonu arasında bulunur. Kaba 
formülü  C12H22O11 dir. Kimyasal bakımdan 4-d-glukoz-a-d-gluko-
piranoz veya piranosit olarak adlandırılır. Maltoz bitkilerde serbest 
olarak pek ender bulunur, daha çok polisakkaritlerin özellikle nişas-
ta'nın bünyesinde bağlı olarak tespit edilmiştir. Maltoz hidrolize olunca 
iki glukoz molekülüne ayrılır, başka bir deyişle hidroliz sonucu iki hek-
soz molekülüne ayrılan disakkarittir. Bu gruba ayrıca selciloz'un mo-
nemeri olan sellobioz  ile süt şekeri olarak adlandırılan Laktoz'âa. 
ilave edilebilir. 

Trehaloz  tipi disakkaritler, 1-1 nolu karbonların o-glikozid 
bağ tarafmdan  iki D-glukopiranoz'un birleşmesi sonucu meydana ge-
lir. Bu grupta en çok bilinen disakkarit sakkaroz'dur.  Genel formülü 
C 1 2 H 2 2 O u dir. Sakkaroz bitkilerde çok yaygın bir oligosakkarttir. 
Şeker pancarı suyunda % 10, şeker kamışı suyunda % 20 oranında sak-
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Şekil 16. Disakkaritlerin O-glikozidik bağın durumuna göre iki grupta sınıflandırılması. 

karoz bulunur, kimyasal bakımdan (Şekil 16) halka yapılı bir glukoz 
ile halka yapılı bir fruktoz'un  birleşmesiyle meydana gelir (a d-gluko-
piranozido 3 fruktofuranozid),  yani bir aldoheksoz ile bir ketoheksoz'un 
birleşmesinden meydana gelmiştir. 

Sakkaroz monoklin kristaller halinde kristalize olur, suda çabuk 
erir. 

Trisakkaritler 
Bunlar üç molekül monosakkarit in birleşmesi sonucu meydana 

gelen oligosakkaritlerdir. Genel formül  Ci8H320i6 dır. Bu tip şeker-
lerden en önemlisi rafinoz,dw.  Özellikle pamuk tohumunda, arpa, sıt-
ma ağacı (Eucalyptus)  ve Lotus bitkilerinde bulunur. 

Ayrıca dört heksoz molekülünün birleşmesiyle meydana gelen 
oligosakkaritler, tetrasakkarit  olarak adlandırılır ve bunlar bitkilerde 

çok ender olarak bulunur. Genel formülü  C24H24O21 dir. Bitkilerde sta-
kioz  olarak adlandırılan bir tetrasakkarit ilk kez Stachys  tubifera  (La-
biate) bitki türünde görüldüğünden bu ad verilmiştir. 

Polisakkaritler (Şeker Olmayan Karbonhidratlar) 

Bunlar disakkaritlerin o-glikozid bağlarla bağlanmasından mey-
dana gelen polimerleridir; başka bir deyişle molekül ağırlığı yüksek 
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olan kompleks yapılı karbonhidratlardır. Polisakkaritler şekerler gibi 
tatlı değildir ve suda erimezler. Bazı psptik tipi polisakkaritler son de-
rece hidrofiliktir,  bu nedenle kolloidal gel ve sol maddeleri meydana 
getirirler. Polisakkaritler hücre metabolizması için gerekli depo madde-
leridir ve kimyasal enerjice zengindirler. ÖrneğinNişasta ve glikojen 
gibi. 

NİŞASTA 
Birçok bitki hücrelerinde yaygın olan nişasta iki polimerin karı-

şımından meydana gelen bir polisakkarit'ûv. 
Nişasta tanesi ağırlığının % 20-30'unu Amiloz meydana getirir. 

Amiloz, maltoz moleküllerinin 1-4 numaralı karbonları arasındaki 
oksijen köprülerinin bağlanmasıyla meydana gelen bir polimerdir. 
Geri kalan % 70 kısmını da amilozun değişmesinden meydana gelen 
Amilopektin  meydana getirir (Şekil 17). 

Nişasta  taneleri:  Plastidler içinde teşekkül eden cansız katı mad-
delerdir. Kloroplastlarda fotosentez  sonucu meydana gelen nişastaya 
asimilasyon nişastası (Primer nişasta) denir. Bu nişasta küçük tanecik-
ler ve çomakçıklar halinde ileri yapılı bitkilerin kloroplastlarmdaki gra-
numlarında meydana gelir. Kloroplastlarda meydana gelen nişasta za-
manla büyür ve klorofil  tanesinin büyüklüğünü bile geçebilir. Bu nişasta 
katı halde kalmayıp tekrar eriyerek yani su alarak glukoza döner 
ve yedek besin maddesi depolarma gider.Ye- dek besin depolarına 
gelen glukozu, levkoplastkr tekrar nişastaya çevirir ki bu nişastaya 
yedek nişasta (Sekonder nişasta) denir. Ticarette satılan nişasta, buğ 
daydan elde edilir. Zira buğday ağırlığının % 65-70'ini nişasta teşkil 
eder. Bu oran patateste % 20 dir. 

Her bitkinin kendine özgü bir nişasta şekli vardır, genel olarak 
oval, yuvarlak şekillerde olurlar. Yedek nişasta taneleri, levkoplast-
ların ortasında veya kenarında meydana gelmeye başlar. İlk başladığı 
yere göbek veya Hilum  denir. Her tane homojen olmayıp, çeşitli taba-
kalardan meydana gelir. Bu tabakalar iç içe kapalı daireler şeklindedir. 
Tabakalar, taneyi meydana getiren maddenin yoğunluğunun farklı 
olmasından yani içerdiği ettiği su miktarının değişik olmasındandır. 
Genel olarak gündüz meydana gelen tabakalar daha yoğun (koyu), 
gece meydana gelenler ise daha az yoğundur. Nişasta taneleri şekil-
lerine göre üçe ayrılırlar: 

1- Basit nişasta tanesi (bir tane) 
2- Bileşik nişasta tanesi (birden fazla  taneli) 
3- Yarı bileşik nişasta taneleri 
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Şekil 17. Polisakkaritlere örnek olan Nişasta'nın yapısı: (M. Durand, P. Favard) 
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Bileşik nişasta tanelerinin teşekküllerine sebep, bir levkoplast 
içinde ayrı ayrı yerlerde nişastanın teşekkülüne başlaması ve taneler 
büyüdükçe birleşmesidir. Yarı bileşik nişasta taneleri iki veya daha 
çok taneciği içermesidir ki bu taneciklerde muhtelif  tabakalarla kuşa-
tılmış durumdadır ve bir tek nişasta tanesi gibi görünürler. Başka bir 
deyişle bileşik nişasta tanelerinin etrafmı  ortak nişasta tabakaları sa-
racak olursa yarı bileşik nişasta tanesi meydana gelir. Bileşik nişasta 
tanelerinde müşterek tabakalar yoktur. Patatesin nişasta taneleri ara-
sında bunların hepsine birden rastlanır. 

Nişasta taneleri hilumlarma (göbeklerine) göre de ikiye ayrılır: 
1- Nişasta taneleri bir merkez etrafında  sıralanmış tabakalar 

halindedir. Fakat tabakaların merkezi tam ortada değildir, kenara 
yakın kısmında bulunur; buna eksantrik (dış merkezli) nişasta tanesi 
denir. 2- Tabakalar bir merkez etrafında  yani hilum ortadır. Buna 
sentrik (Orta merkezli) nişasta taneleri denir (Şekil 18). 

Şekil 18. Patateste nişasta tanesinin meydana geliş şekli. Yukarıda sentral merkezli, aşa-
ğıda eksantrik merkezli. 

Nişasta tanelerinin büyüklük ve şekilleri çok değişik olabilir, fa-
kat aynı bir bitkide büyüklük ve şekilleri değişmezdir. 

Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerdeki nişastaların büyüklükleri ve-
rilmiştir. 

Ort. büyüklük 
Teşbih çiçeği (Canna  edulis)  170 /n 
(Yumruları nişasta bakımından zengin) 
Patates (Solanum  tuberosum) 150 n 
Çavdar (Secale  cereale)  50 [i 
Buğday (Triticum  vulgare)  50 [i 
Çeşitli baklagiller 50-80 n 
Pirinç (Oryza  sativa) 4- 6 fi 
Yulafta  (Avena  sativa) 4- 5 ^ 
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Nişastanın kapalı formülü  (C6H10O5) n şeklindedir. 

Nişastanın ayracı iyottur. İyotla evvelâ mavi sonra menekşe ren-
gini alır. 

Bitkinin nişastayı bazı organlarında depo etmesinin önemli bir 
nedeni vardır. Bitki fotosentez  yapmadığı zamanlarda bu nişastadan 
faydalanır.  Çimlenen tohumla meydana gelen sürgün, tohumda bulunan 
nişasta sayesinde çimlenmesini yapar, gelişir. Yedek nişasta ve bu ni-
şastayı meydana getiren organlar insanların da en önemli besin madde-
leri arasındadır. 

Patates  (Solanum  tuberosum) nişastası: Patates önemli bir ni-
şasta bitkisidir. Nişasta taneleri karakteristik bir şekle sahiptir. Tane-
lerin büyüklükleri 70-150 mikron arasındadır. Küçük taneler sentrik, 
orta ve büyük taneler ise eksantriktir. Nişasta taneleri bitkinin yer altı 
gövdesinde toplanır (Şekil 19). 

3Â@> t® 

MISIR PİRİNÇ SUTLEGEN 
Şekil 19. Çeşitli bitki tohumlarının nişasta tipleri. 

Fasulye  (Phaseolus  vulgaris)  nişastası: Fasulyenin nişasta tane-
leri kendi şekline benzer. En irisi 60 mikrondur. Tabakaları belirlidir 
ve (orta) sentrik merkezlidir. Zamanla nişasta tanesi içindeki suyun 



uçması ile çatlaklar meydana gelir. Bu özelliğinden ötürü kolaylıkla ta-
nınırlar (Şekil 19). 

Mısır  (Zea  mays) nişastası: Kuru tanelerde nişasta oranı % 
65-75 civarındadır. Tabakalar belirli değildir. Tanenin ortasında üç 
veya dört kollu yarıklar vardır. Nişasta tanelerinin büyüklüğü 15-
20 mikrondur (Şekil 19). 

Buğday  (Triticum  vulgare)  nişastası: Tabakaları çok belli olma-
yan sentrik taneler halindedir. Önemli bir özelliği büyük tanelerin 
yanında küçük tanelerde bulunur (Şekil 19). 

Pirinç (Oryza  sativa) nişastası: Küçük taneciklerin (4-100) 
birleşmesinden meydana gelen bileşik bir nişastadır. Bileşik nişasta 
tanesi 60 mikron kadardır. Pirinç tanesinde nişasta oranı % 75 olup, 
oldukça yüksektir. Taneler genellikle altı köşelidir (Şekil 19). 

Kemik şeklinde nişasta taneleri Euphorbiaceae (Sütleğenler) de 
görülür (Şekil 19). 

Hayvansal  nişasta (Glikojen)  : Glikojen hayvansal dokularda 
özellikle karaciğer ve kas hücrelerinde bol olarak bulunur. Bakteriler, 
mavi-yeşıl algler (Cyanophyceae)  ve mantarlarda (Myxomycetes) 
da bulunur. Ender olarak yüksek bitkilerde bulunur. Mısırdan 
glikojen tipi özel bir madde ayrılmıştır. Glikojen bir polisakkarit-
tir; moüekülünde birb;rine bağlanmış çok sayıda glukoz molekülü 
bulunabilir. Genel formülü  (C6Hı0O5) n d ;r, yani tıpkı bitkisel nişas-
tanın ki gibi. Başka bir deyişle Maltoz'un bir polimeridir ve 15.000 
den fazla  maltoz molekülünün birleşmesinden meydana gelir. Nişasta 
hidrolizinden bir ara kademe olarak bitki dokularında beliren geçici 
bir maddedir. Arum italicum  yapraklarının iyotla kırmızı renk vermesi 
glikojen varlığından ileri gelir. Glikojen suda erir, etonalde erimez. 

SELLÜLOZ 

Bitki hücrelerinin çeperi çeşitli şekilde dizilmiş lif  demeti tabaka-
larından meydana gelir; bunlar değişik türdeki makromoleküllerin bir-
leşmesinden oluşurlar. B :r sellüloz makromolekülü 1500 ilâ 5000 mo-
nomer sellobioz (disakkarit) molekülünün 1-4 numaralı karbonları-
nın o-glikozid bağlarının zincirler oluşturmasından meydana gelen 
dallanmamış bir homopolimerdir (Şekil 20, 1). Başka bir deyişle sel-
lüloz, glukoz moleküllerinin 1-4 ııolu karbonları arasındaki oksijen 
köprülerinin bağlanmasıyle meydana gelen bir polisakkarittir. Sel-
lüloz'un kapalı formülü  şöyledir: (C6H10O5) n. 

51 



Şekil 20. Sellüloz'un yapısı. (La Cellule'den). 

SELLÜLOZ 
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Sellüloz çok yoğun asitlerle ısıtıldığı zaman bir disakkarit olan sel-
lobioz birimlerine ayrılır. Sellüloz'un ayracı iyotlu çinko klorür'dür 
ve bununla mavi bir renk verir. Potasyum iyotla pembe renk alır. 

Makromoleküllerde liflerin  gruplaşması bölgelere göre değişik-
tir. Bazı bölgelerde makromoleküllerin sıralanışı az bellidir; buna 
karşılık bazı bölgelerde ise lifler  düzgün aralıklı ve birbirine paralel-
dir, bu durumda X ışınları analizi ile kristal bir yapı verir (Şekil 20,4). 
Bu kristal bölgeler 600 A° uzunluğunda ve 200 A° genişliğindedir. 
Saf  sellüloz beyaz renkte ve hidroskopik bir maddedir ve % 6 ilâ 12 
oranında su emebilir. 100 dereceye dek ısıtılırsa bu suyu tekrar kaybe-
debilir. 260 °C dek ısıtılırsa parçalanarak erir. Sellüloz saf  olarak pa-
muk elyafında,  keten ve kenevir liflerinde  rastlanır. 

YAĞLAR 
Yağlar molekül ağırlığı yüksek yağ asitlerinin alkollerle mey-

dana getirdiği esterlerdir yani bunlar bir yağ asiti ile bir alkol birimi 
içerirler. Yağlar suda çok az çözünen, ancak organik yağ eriticilerinde 
örneğin eter, kloroform,  benzen ve alkolde çözülebilen bileşiklerdir. 
Tüm yağ molekülleri hidrofob,  kutupsuz büyük bir grupla, hidrofil 
kutuplu küçük bir gruptan oluşur. Moleküllerinde oksijen oranı az-
dır. Moleküler türleri çok çeşitli olan yağlar tümüyle iki kutuplu (bü-
yük hidrofob  bir kutup ile küçük bir hidrofil  kutup) bir özellik gös-
terirler. Önemli birçok işlerde, hücrelerin yapısında ve metabolizma'-
da görev yaparlar. Yağların çeşitliliğini ve özelliklerini yağ asitleri ve-
rir. Yağ asitleri doymuş ve doymamış olarak iki kısma ayrılır. Doy-
muş olan yağ asitlerinde "C" atomunun serbest kalmış bir değeri 
yoktur, yani tüm kollarına "H" atomları bağlanmıştır, örneğin pal-
matik asitteki CH3—(CH2)ı4—COOH, C ı 6 H 3 2 0 2 gibi (Şekü 21). 

O =H 
Şekil 21. Palmatik asit. 

Doymamış yağ asitlerinde ise uzun karbon zincirleri arasında bir 
veya daha çok sayıda çifte  bağlar bulunur. Örneğin oleik asit gibi. 
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C 1 8H 3 402, CH3—(CH2)7—CH=CH (CH2)7—COOH (Şekil 22). 

o 
Şekil 22. Oleik asit. 

Yağlar basit, bileşik yağlar olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir: 
— Basit yağlar, alkolün esterleşme tabiatına göre dört sınıfa  ay-

rılır: 
— Gliseridler 
— Steridler 
— Seridler 
— Etolidler 

Gliseridler 

Bunlar gliserol'un esterleridir ki bunun üç alkol grubu ayni bir 
yağ asidi veya çeşitli yağ asitlerince esterleşmiştir. Örneğin triolin  (gli-
serol triolat) basit bir gliseridtir. 

CH2—OOC—(CH2)7—CH=CH—(CH2)7—CH3 
I 

CH—OOC—(CH2)7—CH=CH—(CH,)7—CH3 
I 

CH2—OOC—(CH )ı—CH=CH—(CH2)7—CH3 

Steridler 

Bunlar bir sterol'un esterleridir ki bunun alkol grupları gliserid-
ler içinde bulunan ayni asitlerce esterleştirilmiştir. Burada kolestan 
adı altında çok halkalı bir çekirdek vardır. Steridlerin formülü  çok 
homojen görünümlüdür. Steroller arasında en çok bilineni hayvansal 
hücrelerdeki kolesteroldür  (Şekil 23). 

Şekildeki şemada görüldüğü gib< kolesterol molekülü iki kutup-
lu bir özellik gösterir. Birincisi kolestan çekirdekli genişlemiş elipsoid 
şekilli hidrofob  kısım, ûiğeri 3 karbon tarafından  taşman hidroksil 
olan hidrofil  gruptur. Organik eriticilerde eryeb'lir, fakat  suda erimez 
Kolesterol hücrelerde özellikle omurgalılarda çok bol bulunur. Ko-
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Şekil 23. Steridlere örnekler. 

lesterol'un başlıca iki görevi vardır. Birincisi yağ yapısı ile hücre za-
rına ve myelin gibi zardan türemiş yapılara katılır. İkinci olarak ö-
nemli organik fonksiyonları  düzenlemede başlıca görev yapan çok 
sayıda steroidlerin yapısına girer. Örneğin: antiraşitik olan vitamin D, 
seksüel hormonlar (üremede), sürrenal bezin korteks hormonları (il-
tihap giderici etki) ve yağların sindirilmesinde görevi olan safra  asiti 
gibi; bu bileşiklerin adı, formülleri  Şek'l 23'te gösterilmiştir. 

Omurgalılarda normal kolesterol miktarının yükselmesi çok 
önemli sonuçlar doğurmaktadır. Kolesterol kan damarları çeperin-
de birikerek kan akışında düzensizliklere neden olur (ateroskle-
roz). 

Aslında sterol gerçek bir lipid değildir. Zira her türlü eriticide e-
rir ve ester grubu içermez. Fakat ester içeren steridler gerçek lipidler-
dir. 

Bunlar genell'kle normal sıcaklıklara dayanıklı olan, asiklik al-
kollerin esterleridir. Bu alkoller çok daha büyük moleküllü monohid-
roksi alkollerdir. Meyva ve yapraklar üzerinde koruyucu bir tabaka 
olan mumlar bu arada belirtilebilir, kaşolot balığının baş yağından 
elde edilen ispermeçet mumu setilik alkolle palmatik asitin yaptığı 
esterdir ve evvelce mum yapımında kullanılırdı; bugün ise merhem ve 
kozmetik yapımında kullanılmaktadır. 

Seridler 

55 



Etolidler 

Bunlar asitli alkollerin esterleridir (sabinik asit ve juniperik asit) 
ve bitkiler aleminde kozalaklı bitkilerde (Koniferler)  rastlanmak-
tadır. 

Bileşik  yağlar 

Bileşik yağların sınıflaması  henüz yapılmış değildir ve bu çeşit 
yağları tanımlamak her zaman mümkün değildir. Ancak bunlar fos-
forlu  yağlar veya fosfatidler,  azotlu ve fosforlu  yağlar ve fosforsuz  yağ-
lar olmak üzere sınıflandırılabilir.  Bu çeşit bileşiklerin ekserisi aşağı-
daki formülle  gösterilebilir: 

CH2 — OOC — Rı Rı ve R 2 yağ asitleridir. 
I 

CH — OOC — R 2 
I 

CH2 — O — P — O — X 
I 
OH 

Örneğin lipidler X'in tabiatına göre şöyle tanımlanabilir: 
Fosfatidik  asit X : —H 

Lesitin X : —CH2—CH2—N (CH3)3 
I 

OH 
Fosfatidil  kolamin X : —CH2—CH2—NH2 

Fosfatidil  serin X : —CH2—CH—NH, 
I 

COOH 
Fosfolipidler,  gliserofosforik  aitlerden türemişlerdir. Bu çeşit 

lipidler, beyaz mumsu maddelerdir, bunlarda gliserol'un OH grubu 
fosforik  asit tarafmdan  esterleştirilmiştir. Plazma zarında, kloroplast-
larda, sitoplazmada bulunurlar. Fosfolipidlerin  bazılarına örnekler 
şunlardır: 

Fosfatidik  asitler,  yağ asitleriyle güserofosforik  asitlerin esterleri-
dir. 

Lesitirtler  (veya diğer adı ile Fosfatidil-Kolin),  yumurta lesitini 
tipindedirler ve kompleks bir yapısı vardır. Glisero-fosforik  asitin ser-
best iki OH grubu yağ asitleri (oleik, stearik) tarafmdan  esterleştiril-
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miştir. Fosforik  asit molekülünün serbest OH'ı kolin (alkol gruplu 
kuaterner amonyum hidrat) tarafından  esterleştirilmiştir. Fosforik 
asitin bir OH'ı serbest kalır. 

C H O — O — C O — C | T H J 4 

I 
CH - 0 - C 0 - C | 7 H 3 3 

Oh —N 

C H 2 - C H 2 O H 

Kolin 

CH0 

CĤ  
.OH 

C H 2 - 0 - P = 0 " " j J ^ N - O H 

\ 
0 - C H 2 — CH 2 
_ s 8 i 11 n 

Yumurta sarısındaki lesitin tipi sarı renkli yumuşak ve suda erimez 
ancak su ile temasta şişer. Alkolde ve yağ eriticilerde erir. Ancak ase-
ton'da erimez. 

Sefaliıi1  ler (fosfatidil-etanolamin),  lesitinlerle aynı yapıdadır. 
Fakat burada kolin yerine Kolamin veya Etanolamin (CH2OH—CH2 
—NH2) bulunur. 

Fosforsuz  yağlardan bazıları şunlardır: Galaktolipidler  veya se-
rebrosid'ler,  ganglosidler  ve stradirCâir. 

Bitkisel yağlar sıvıdır. Sıvı oluşları, doymamış yağ asitlerinin gli-
seridleri oluşlarından ileri gelmektedir. Yağlar karbonhidratlardan 
çok daha fazla  enerji içerirler. Çünkü daha fazla  hidrojene sahiptir-
ler. 

Yağ yönünden zengin çeşitli bitkiler ve bunların meyva ve tohum-
lerinden elde edilen önemli yağlar şunlardır: 

Bitkinin adı Yağ çeşidi 
Yağ 
oranı 

Olea europaea (Zeytin) Zeytin yağı . 
Helianthus  annuus (Ayçiçeği) Ayçiçeği yağı 
Papaver somniferum  (Haşhaş) Haşhaş yağı . 
Ricinus communis (Hint yağı) Hint yağı . . . 
Soja hispida  (Soya) Soya yağı . . . 
Juglans  regia  (Ceviz) Ceviz yağı . . , 
Corylus  avellana  (Fındık) Fındık yağı . . 
Prunus amygdalus  (Badem) Badem yağı 
Arachis hypogyaea (Yerfıstığı)  Yerfıstığı  yağı 
Gossypium herbaceum (Pamuk) .. . Pamuk yağı . 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

40-60 
25-35 
25-40 
33-60 
13-26 
70 
65 
56 
38-47 
18-30 
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KRİSTALLER 

Tüm mineral asit tuzları (klorür, fosfat  ve sülfatlar  gibi) vakuol-
lerdeki hücre özsuyunda mevcuttur. Az eriyebilir kalsiyum sülfat,  kr-
istaller şeklinde bulunurlar. Eriyebilir kalsiyum karbonatlar içinde en 
iyi tanınan oluşumlar hücre çeperinde bulunan Sistolit'lerdir  (Ficus 
yaprağında). Okzalik asit bitki için zehirlidir, bu nedenle bitkide eri-
mez, kalsiyum oksalat şeklinde bulunur. 

O = C—OH O = C—O 

+CaT Ca + 2H4 

O = C—OH O = C—O 
Okzalik asit Kalsiyum oksalat 

Oksalat'ın hidradasyon derecesine göre iki değişik sistemde çeş'tlı 
şekillerde kristaller oluşur: 

Birincisi, altı, kare şeklinde düzgün prizmalar olarak trihidratlı 
oksalatlardır (C2H4Ca. 3H20). 

İkincisi, tabanı romboeder şeklinde eğri prizma veya çubuk şek-
linde (rafit)  monohidratlı (C2H4Ca. H 2 0) kristallerdir. 

Bu kristal çeşitlerinin tümünü bitkilerde gözlemek mümkündür: 
— Tek kristaller düzgün (Begonia)  veya eğik prizma şeklindeki 

(Citrus)  kristallerdir. 
— Uzamış çubuk şeklindeki uzun kristal demetlerine (rafitler) 

özellikle monokotiledonlarda örneğin Allium,  Scilla,  Aloe) çok ender 
olarak dikotiledonlardan Mesembrianthemum  (makas otu), İpeca  kök-
lerinde rastlanır. 

— İkiz kristaller yıldız şeklinde kristal kümelerinin meydana 
getirdigi druz ve druzalardır. 

Sclanaceae  ve Rubiaceae familyalarında  karakteristik gri renkte 
opak görünümlü mikroskobik küçük kum kristalleri bulunur. 

Kalsiyum okzalat kristalleri klor asidinde erir fakat  asetik asitte 
erimez. 

RENK MADDELERİ 

Birçok vakuollerde özellikle petal yaprakların hücrelerinde eri-
yik halde birçok boyar madde bulunmaktadır. Bunlar arasmda en sık 
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rastlanan Antokyanlar  ve flavonlar  büyük önem taşırlar. Çiçek ve mey-
vaların mavi, mor ve erguvani rengini verir. Antokyanlar vakuol'iın 
pH derecesine göre renk değiştirirler; buna göre asit ortamda kırmı-
zı, nötr halde mor, alkali halde ise mavi renk alır. Renk maddeleri 
kimyasal bakımdan plikozidler halindedirler. Örneğin bunlardan Ag-
likon bir antosyanidinûiv  (A). Bitki hücrelerinde klorür şeklinde bunun 
başlıca üç şekline rastlanır. Bunlar birbirinden OH grubu sayısı ile 
ayrılırlar ve adları şunlardır: Pelargonidin  klorür  (B), Siyanidin  klorür 
(C) ve delfinidin  klorür  (D;. 

Delphinidin Klorür 

Sarı renkli boyarmadde arasında Flavonlar  bulunmaktadır. Bun-
lar da türev karbonhidratlardır. Hidroliz ed;ldiği zaman heksozlar-
la flavonik  (A) tabiatlı bir veya birçok Aglikon molekülleri verir ki 
bunun en sık rastlananı Flavonol'dur (B). Sarı tonlar esas olarak 
ikiye ayrılır: 

1- Antoksantinler:  Suda eriyen soluk sarı renk maddeleridir. Tabii 
bitki dokusunda, antoksantinler renksizdirler, ekstre edilerek sarı ve 
turuncu renk olarak elde edilebilirler. Meşe ve soğan kabuğunda ker-
sitin antoksantini sarı renktedir. 
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Çeşitli vejetatif  organlarda ve petallerde görülen sarı renkli mad-
delerin tümü antoksantinler grubunu meydana getirir. Bunlar ram-
noz ve glukoz'un meydana getirdikleri glukozidlerdir. 

Çiçeğin petallerinde (taç yaprakları) bulunurlar; bu nedenle pe-
taller amonyak buharına tutulursa kirli ve sarı renk meydana eelir. 
Sarı renkü maddeler bitkilerde oldukça yaygındır. Örneğin Rham-
mıs'tan elde (cehri) edilen ramnetin, Morus'tan  (Dut) elde olunan morin, 
Genista ve Reseda'dan  (Sevgi çiçeği) elde edilen luteolin böyle mad-
delerdir ve bunların çoğu pamuk sanayiinde kullanılır. Gentiana lu-
tea'dan (sarı kantron) elde edilen gentisin ise ksantanm bir türevidir. 

2- Lipokromlar:  Yağlarda erirler. 

Boyarmaddeler bitki ve çiçeklere özel renklerini verdikler' gibi 
boya istihsalinde de kullanılırlar. Örneğin Rubia tinctorum  (kökboya) 
dan hakirenk boyası elde edilir. 

REÇİNE VE BALZAMLAR 

Reçineler eterik yağların oksidasyonu ile meydana gelirler. Suda 
erimezler. Reçineler Coniferae  (Kozalaklılar) sınıfında  özel hücreler-
de meydana gelir ve reçine kanallarında toplanır: Örnekler: Abies 
(Göknar), Cedrus  (Sedir), Picea (Ladin), Pinus (Çam) gibi. Yaralan-
ma sonucu meydana gelen Babamlar,  reçinenin aksine suda eriller. 
Reçine yönünden zengin olan diğer bitki familyaları:  Anacardiaceae, 
Hamamelidaceae.  Reçine ve balzamlar antiseptik maddelerdir. 

ALKALOİDLER 

Bir ilâ iki heterosiklik çekirdek içeren kompleks yapılı, bazik re-
aksiyonlu, azotlu organik bileşiklerdir. Önemli olan birçok bitkisel 
zehirler bu gruba girer. Bitkiler aleminde alkaloidlerin sayısı 1000 den 
fazladır.  Önemli olanlardan bazıları şunlardır: 
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I 

Koniin : Conium masulatum  (Baldıran) da 
Kinin : Cinchona succirubra (Kınakına) da, 
Morfin,  Kodein, Narkotin: Papaver somniferum  (Haşhaş) ta, 
Atropin : A tropa belladonna  (Güzelavrat otu) da, 
Nikotin : Nicotiana  tabacum (Tütün) de. 

TANENLER 

Bileşik karbonhidratlardandır. Tanenler, değişik aromatik madde-
lerin karışımından meydana gelirler ve çoğu glikozid tabiatlıdır. Suda, 
alkolde ve gliserinde erirler. 

Tanenler erimiş halde hücre vakuolünde veya amorf  yapıda ta-
cikler veya kümeler şeklinde sitoplazmada bulunurlar; bazen hücre 
çeperinde fakat  özellikle mantar dokuda fazla  miktarda tanen bu-
lunur. Ayrıca çay yaprakları ve çiçekleri tanen bakımından zengin-
dir. Tanenler antiseptik özellikte maddelerdir. Eskiden dericilikte de-
rilerin de bağlanmasında çok kullanılırdı. 

Genellikle tanenler iki önemli kategoride açıklanabilir (FREU-
DENBERG): 

Birincisi hidrolize edilebilen tane ilerdir. Bunlar ester karakterin-
de özellikle bitkideki galleıde rastlanan gallogallık asit veya digallik 
asit yahutta gallik as'tten türemiş ester karakterindedirler. 

İkincisi çekirdekleri birbiri arasında karbon bağları} la bağlanmış 
yoğun (kondanse) tanenlerdir. 

OH 
I 

OH C OH 
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SİTOPLAZMA VE ORGANELLERİ 

1. PLAZMA ZARI 
Hücre yüzeyinde, bunu devamlı bir kılıf  gibi saran kalınlığı çok 

az olan (75 A°) sitoplazmik bir tabaka vardır; buna hücre zarı adı ve-
rilir. Bu zar bir yüzü ile hücrenin dış çevresi, diğer yüzü ile byaloplaz-
ma ile ilişki halindedir. Bu zar bitkilerde sellüloz çeperin altında yer 
alır. 

Yapı ve İnce Yapı 
Yalnız elektron mikroskopta yapısı açıkça görülebilen plazma 

zarının kalınlığı 75 A° dur. Burada birbirinden zıt renklerle ayrılan 
uzunluğuna üç tabaka görülür. Bunlar 35 A° kalınlığında açık tabaka, 
20 A° kalınlığında iki koyu tabakadan ibarettir (Şekil 24). Bu görü-
nüm bütün hücre tiplerinde hemen hemen aynıdır. 

Amib gibi bazı hücrelerde bu açık ve koyu tabakalara ilâve ola-
rak, hücrenin dış kenarında koyu tabakanın yanında ipliksi bir tabaka 
daha bulunur. Bu tabakayı meydana getiren ipliklerin çapı 15 A° do-
layındadır; bunlar koyu tabakaya dik olarak dizilmişlerdir ve 0,1 ,m 
kalınlığında bir tabaka oluştururlar. 

Plazma zarının bu ince yapısı, hücrenin diğer zarlarında, örneğin 
Golgi cihazı, Kloroplast, Mitokondri, Endoplazmik retikulum zar-
larında da aynıdır. 

Kimyasal Yapı 
Gözlemler göstermiştir ki plazma zarı protein ve yağ içermek-

tedir, bunlara aynı zamanda polisakkaritleri de katabiliriz. Hücre-
den ayrılmış bir plazma zarı araştırıldığında yarısının proteinlerden, 
yarısının da yağlardan meydana geldiği görülür (Şekil 24). 

Proteinlerin yapısı henüz iyi bilinmiyoı, ancak bazıları enzimler 
özellikle fosfatazeler'dir  (Adenozin tıi fosfataze,  Nükleozid fosfata-
ze, Alkali fosfataze  gibi.) 

Yağlar özellikle fosforlu  yağlar (Lesitin de sefalin)  ve kolesterol'-
dur. Bulunma oranları hücre tipine göre değişmekted'r, ayrıca hücre 
zarında fosforlu  olmayan yağlarda vardır. 

Moleküler Yapı 
Plazma zarının kimyasal analiz sonuçlarının mukayesesi göster-

miştir ki fosfolipitler  iki moleküllü bir tabakadan meydana gelmiştir, 



Şekil 24. Plazma zarının moleküler yapısı (P.E. Pılet'den). 

bur,lar hidrofil  ve hidrofob  kutuplardır. Hidrofil  kutuplar protein 
molekülleriyle örtülmüştür (Şekil 24). Protein tabakaları hyaloplazma 
ile dış kısma bakan kısımlarda aynı yapıda değildir. Hücre dış yüzün-
de, özellikle amiblerde olduğu gibi, ipliksi bir tabaka olarak karbon-
hidrat protein karışımı olan mükoproteinler bulunur. 

Plazma zarı dış çevre <le hücre hyaloplazması arasında bir sınırdır. 
Hücre yaşamak için dış çevreden gerekli maddeleri alır ve artıkları a-
tar. Bu maddelerin dış çevreden hyaloplazma içine girebilmesi için 
plazma zarını geçmesi gerekir. Böylece dış çevreden hyaloplazmaya 
veya buradan dış çevreye geçişi gibi gösterdiği özellikler plazma za-
rının permeabilitesi  yani geçirgenliği  olarak adlandırılır. Bu bakımdan 
plazma zarının hücre hayatında çok önemli bir görevi vardır. Dış çev-
re ile hücre arasında gerçekleştirilen madde alışverişi miktarı plazma 
zarının yüzeyi ile orantılıdır. Yüzey nekadar geniş ise madde alış-veri-
şi miktarı o kadar fazla  olur. Su, küçük moleküller ve birçok iyonlar 
bu zardan kolaylıkla geçebilir. Buna karşılık bazı iyonlar örneğin Na 
ve protein gibi büyük moleküller çok zorlukla geçebilirler. Yağ mole-
külleri dış çevreden içeriye kolaylıkla girebilmektedir. 
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Şekil 25. Glikoliz devresinin muhtelif  kademeleri. 

Fizyolojik Faaliyetleri ve Görevleri 
Hyaloplazma sitoplazmik organellerin yüzdüğü bir çevredir. 

Hyaloplazma ve nükleoplazma, hücredeki tüm biyokimyasal reaksi-
yonların gerçekleştiği kısımlardır. Burada bu kimyasal reaksiyonlardan 
birine örnek vermekle yetineceğiz: Bu, birçok çalışmalara konu olan 
özellikle memelilerin kas hücrelerinde, karaciğer hücrelerinde vc maya 
mantarlarındaki, karbonhidrat metabolizma sidir. Göreceğiz ki kar-
bonhidratların parçalanması ve sentezlenmesi kavşak noktası olan 
glukoz-6-fosfat'tzn  başlayarak çeşitli metabolik yollarla gerçekleştirilir. 
Glukoz-6-fosfat'ın  çok küçük moleküllere parçalanması sentezler 
de kullanılan kimyasal enerjiyi oluşturur veya mekanik enerjiye 
dönüşür. Parçalanma sırasında meydana gelen ara bileşikler, ay-
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rica başka bileşiklerin sentezi için örneğin yağ, protein veya nükleik 
asidler gibi, kullanılan ara bileşiklerdir. Diğer taraftan  glukoz-b-fosfat, 
glukoz'un bir polimer sentezi olan glikojeıt'in  başlangıç noktasıdır. 

Hyaloplazma yalnız hücrenin birçok biyokimyasal reaksiyonla-
rın meydana geldigi esaslı bir dayanak değil aynı zamanda kimyasal 
enerjinin mekanik enerjiye dönüştüğü bir yerdir. Hyaloplazma don-
muş bir çevre değildir; burada ba :ı bölgeler diğerleriyle yer değişti-
tirir. Bu n'spi hareket göstermektedir ki hyaloplazma, içindeki mole-
külleri bir noktadan diğer bir noktaya sürükleyen bir çalışmayı da ger-
çekleştirmeye muktedirdir. 

Glukoz-6-Fosfat'  ın Metabolik Yolu 
Glukoz-6-fosfat,  molekülün parçalanmasını veya çok önemli mole-

küllerin sentezini sağlayan birçok metabolik yolların çıkış noktası-
dır. Glukoz-6-fosfat  ya doğrudan doğruya glukoz'dan itibaren ATP 
tarafından  bir fosforilasyon  yardımı veya dolaylı olarak glikojenden 
itibaren zincirin en ucunda bulunan glukozun 1-4 nolu bağları sevi-
yesinde fosforilizi  (ayrılması) ile elde edilir. Glukoz'dan bir fosfat  ayı-
ran bu fosforolizi  bir glukoz-6-fosfat  izomerizasyonu takip eder. 

Hangi kaynaktan elde edilmiş olursa olsun glukoz-6-fosfat,  par-
çalanması için birçok metabolik yollardan geçer ki bunlardan ikisi çok 
önemlidir, bunlar glikolizis  ve pentoz yollarıdır. Glikolizis yolu ile pirü-
vik asit, pentoz yolu ile de 5 karbonlu bir şeker oluşur. Sentez yolları, 
glikojeni oluşturmak için ya doğrudan doğruya glukoz-6-fosfat'tan 
veya parçalanma sırasında oluşan ara ürünlerden kaynaklanır. 

Glikoliz 
Bu yol glukoz'un parçalanması yolu olarak da adlandırılır (EMB-

DEN ve MEYERHOF). Glukoz önce heksokinaz enzimi ve ATP 
yardımı ile glukoz-6-fosfata  dönüşür. Glukoz-6-fosfat  değişik evreler-
den geçerek 2 molekül pirüvik aside ayrılır. Oksijenli ve oksijensiz 
solunum yapan tüm organizmalarda glikoliz kademesi aynıdır bu ka-
demede oksijene gereksinme görülmez ve tamamen anaerobiktir. 

Glukoz-b-fosfat,  fosfoheksoizomeraz  enzimi ile kataliz edilerek 
fruktoz-6-fosfat'a  dönüşür, bu da ATP tarafından  fosforile  edilir ve 
fosfofruktokinaz  enzimi katalizörliiğü ile fruktoz  l, 6-difosfat'ı  oluş-
turur; bu kademede ATP bir fosfor  vererek ADP'ye dönüşür. Fruktoz 
difosfat,  aldolaz enzimi ile 2 trioz fosfat'a  parçalanır: 
1) Dihidroksiaseton  Fosfat  ve 2) 3- Fosfogliser  Aldehit 
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Bu 3 karbonlu iki madde birbirine dönüşebilir; bu dönüşüm trioz-
fosfat  izomeraz enzimi ile idare edilir. Sonra gliseraldehit'in oksidas-
yonu sırasında serbest kalan Hidrojeni NAD (Nikotin amid adenin 
di nükleotid) akseptörü yakalar ve NADH2 ye indirger; bu yakalama 
işine gliseraldehit-3-fosfat  dezhidrogenaz enzimi de yardım eder, bu 
reaksiyon fosforik  asidin fosforilasyonu  ile birbirine bağlanır ve 1,3-di-
fosfogliserik  asit meydana gelir. Sonra bu madde fosfogliserat  kinaz en-
zimi ile 3-fosfogliserik  asid  oluşur ki bu sırada ADP bir fosfor  olarak 
ATP'ye dönüşür; fosfogliserik  asid fosfogliserat  mütaz enzimi ile 2-fos-
foenolgiserik  aside  bu da enolaz enzimi ile 2-fosfoenol  pirüvik  aside 
ve nihayet glukoz'un son kademesinde bu madde fosfopirüvateki-
naz enzimi ile iki  pirüvik  asid'e  dönüşür ve difosfogliserik  asidin pi-
rüvik aside dönüşümü sırasında 2 molekül ATP meydana gelir. Do-
layısıyle glikoliz'de glukoz-6-fosfat'ın  fosforilasyonu  sırasında bir mo-
lekül ATP tüketilir fakat  iki trio; 'dan gelen iki molekül pirüvik asi-
din oluşumu sırasında 4 tane ATP yeniden oluşturulur. Sonuçta bir 
molekül glukoz-6-fosfat'm  parçalanmasından 3 molekül ATP meyda-
na gelir. 

Glikojen'den gelen (kas ve karaciğer hücreleri) glukoz-6-fos-
fat'a  gelince sonuç bir evvelkinin aynıdır. Ancak maya mantarındaki 
glukoz'dan gelen bir molekül glukoz-6-fosfat'm  parçalanmasından 
2 molekül ATP oluşur. Zira glukoz'dan meydana gelen glukoz-6-fos-
fat'm  fosforile  olması için bir molekül ATP gereklidir. Dolayısiyle 
glikoliz ADP moleküllerinden ATP moleküllerinin yenilenmesine 
yardım eder. Ancak hemen belirtelim ki bu gelişim sürecinde difos-
fogliserik  asidin, triozfosfat'a  dönüşümü sırasmda NAD molekülleri 
NADH2'ye indirgenir. Dolayısiyle glikoliz'in devam etmesi için NAD' 
ye gereksinme vardır, halbuki hyaloplazma çok az NAD içerir. Oysa 
NADH2 'nin oksidasyonunda kullanılan NAD'nin yenilenmesi gere-
rekir. Bu NAD'nin yenilenmesi bulunduğu hücrenin durumu ile iliş-
kilidir. Eğer hücrede oksijen varsa pirüvik asidin oksidatif  karboksi-
lasyonu sırasında NADH2'nin oksidasyonu mitokondriler'de gerçek-
leştirilir. Eğer hücrede oksijen yoksa NAD'nin yenilenmesi araştı-
rılan hücre tipine bağlı olarak fermanter  sürecine göre olur. Ekseriya 
oksijen bulunmayan kas hücrelerinde pirüvik asid bir hidrojen aksep-
töründen gelir (Şekil 26) böylece aşağıda gösterilen şemadaki gibi lak-
tik aside indirgenir. Metabolzmanın bu kademesi hücrede laktik asidin 
birikimine neden olur ki bu laktik  fermantasyon  olarak adlandırılır. 
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glukoz 

Şekil 26. Glukoz-6-fosfat'tan  itibaren başlıca metabolik yollar. Hyaloplazma içinde mey-
dana gelenler anaerobioz'dur. Pirüvik asit'in mitokondrilerde parçalanması aerobiktir. 

c h 3 - CO — COOH Piruvik asit 

C H 3 — c h o h - COOH Laktik asit 

Maya mantarlarında, hidrojen akseptörü bizzat pirüvik asit'in tü-
revinden oluşur (veya hidrojen akseptörü görevini pirüvik asitin biz-
zat türevi görür) ve NADH2 ye indirgenir. Pirüvik asit evvelâ dekar-
boksilasyona uğrayarak asetaldehit meydana getirir sonra aşağıdaki 
şemada gösterildiği gibi etil alkol fermantasyonu  olur: 

n a ° H 2 C H 3 - CHO 

n a d j \ C H 3 - C H 2 0 H 

Bu reaksiyonlar etil alkol oluşumu ile sonuçlanır ve alkol  ferman-
tasyonu olarak adlandırılır. 

Fermantasyon ürünleri hyaloplazmada kalmaz ve hücre tarafın-
dan hücrenin dışına atılır. Bakterilerde çeşitli fermantasyon  ürünleri 

n a d h 2 

NAD 
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(laktik as;t, bütirik asit, etil alkol, bütilik alkol, bütanediol vb.) bu 
ürünlerin endüstride fabrikasyonu  için yararlanılır, dolayısiyle bunla-
rın maliyet fiatları  çok daha ekonomik olur. 

Pentoz Yolları 

HORECKER ve RACKER (1958) in belirttiği gibi, bu meta-
bolik yolun çıkış noktası yine glukoz-6-fosfat'tır  (Şekil 27). İki dez-
hidrogenasyon ve bir dekarboksilasyon iki 5 karbonlu şekerle sonuç-
lanır: 1) Ksilüloz-5-fosfat  ve 2) riboz-5-fosfat.  Dezhidrogenasyon ta-
rafından  glukoz'un oksidasyonu sırasında koparılan hidrojen NADP 
yi NADPH2 indirger. 

Şekil 27. Pentoz yollan. 

5 karbonlu şekerler, 6 karbonlu şekerleri verir, früktoz-6-fosfat 
sonra glukoz-6-fosfat'm  birbiri ardına birleşmeleri sırasında C 4 
ve C7 'lu şekerler oluşur. Bu birleşme reaksiyonları reversibl'dir, do-
layısiyle riboz-5-fosfat'a  varmak için iki yol vardır: birinci yol oksı-
datif  olup, bu sırada NADPH2 ve C0 2 oluşur; ikinci yol oksidatif 
olmayandır, bu fruktoz-6-fosfat'tan  geçer ki Cs'lu bir şeker ile birleşir 
ve C 3 ve C7 aracılığı ile riboz-5-fosfat  adı altında C5 'lu iki şeker verir. 
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Bu peııtoz yolun önemi NADPH2 gibi bir indirgeyici ajanın 
oluşturulmasıdır ki bu indirgeyici birçok sentezler sırasmda özel-
likle yağ asidlerinde kullanılır. Diğer taraftan  bazı ara bileşikler diğer 
sentezler için kullanılır: Örneğin riboz-5-fosfat  nükleozid sentezi için, 
C4 'lu şeker indol veya benzenik çekirdeklerin sentezinde kullanılır. 

Glikojen Sentezi 

Glukoz-6-fosfat  diğer taraftan  glikojenin sentezi için çıkış nokta-
sıdır. Fosfoglukomütaz  enzimi ile glukoz-6-fosfat,  £İukoz-l-fosfata  izo-
merize olur. Bu madde bir nükleotid'le üridin trifosfatı  (UTP) etkiler 
ve üridin difosfat-glukoz'u  (UDPG) meydana getirir. 

Bu reaksiyon şöyle olur: 

Glukoz-l-fosfat  + UTP —> UDPG + P—P 
dolayısiyle UDPG glukoz'unu kaybederek kendini amiloz zincirine 
tespit eder: 

UDPG + glikojen -> UDP + glukoz - 1,4-glikojen 

böylece birbiri ardına olan kademeler zinciri uzar, fakat  bu reaksi-
yonu katalizleyen enzim sadece hyaloplazma içinde bir amiloz zinciri 
varsa etkiler. 

UTP'nin yenilenmesi ATP'den itibaren olur: 
UDP + ATP —> UTP + ADP 

Glukoz-6-Fosfat'm  Çeşitli Metabolik Yollarının Anlamı 

İşlevsel bakımından, glikoliz, pentoz yolları ve glikojenin sen-
tezi değişik anlamlar içerir. Glikoliz tarafından  glukoz'un parçalan-
ması enerjice zengin olan bir bileşiğin meydana gelmesine neden olur; 
bu ATP dir ve sentezler için kaçınılmaz bir bileşiktir. Pentoz yolu ile 
parçalanması ile de NADPH2 gibi bir indirgeyici meydana gelir ki 
bu da bir kısım sentezler için gerekli olan bir maddedir; ayrıca bu yol-
da oluşan birçok ara madde diğer sentezlerin başlangıç noktasını oluş-
turur. 

Glukoz'un bu iki parçalanma yolu hyaloplazmada aynı zamanda 
olur, fakat  bunların hücrelerdeki nispi önemi ayrı ayrıdır. Kas hücre-
lerinde glikoliz glukoz-6-fosfat'ın  tek parçalanma yoludur. Yağların 
sentezinde çok önemli olan meme bez hücrelerinde özellikle pen-
toz yolu kullanılır. Glikojen sentezine gelince, bu glukoz'un erimeyen 
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şekil altında hücre için bir depolanma yeri olarak kullanılır; bu birikim, 
gereksinme duyuldukça yeni bir glukoz-6-fosfat  vermek için, kullanılır. 
Sikloz veya sitoplazma hareketleri 

Hyaloplazma sadece hücrelerin bir çok biyokimyasal reaksiyon-
larının geçtigi yer değil ayni zamanda burası kimysal enerjinin 
mekanik enerjiye dönüştüğü bir yerdir. Hyaloplazma gerçekten sa-
dece atom moleküllerinin etki kuvvetiyle brown hareketi titreşim-
lerinin etkilendiği donmuş bir çevre olmayıp büyük ölçüde bazı böl-
gelerin yer değiştirdiği bir yerdir. Bu nispi hareketler göstermektedir 
ki hyaloplazma, içindeki molekülleri bir yerden başka bir yere sürük-
leyebilecek bir çalışmayı gerçekleştirebilecek bir güce sahiptir. 

Hücredeki hareketler iki seviyede olur. Birincisi hyaloplazmada 
olan çabuk hareketler, diğeri hücrenin hayatı boyunca, gelişmesi sı-
rasında görülen yavaş değişmelerdir. Hücrenin metabolik faaliyetine 
bağlı olarak sitoplazma devamlı hareket halindedir ve içindeki orga-
n elleri de beraberinde sürükler. Sitoplzma'daki bu sürüklenme, işi 
evvelâ sentriollere sonra çevreye doğru olmaktadır. Bu hareketler sı-
rasında merkezde bulunan çekirdek te etkilenerek çalkalanma hareket-
leri yapar. Hyalopl&zmadaki bu çabuk yer değiştirme hareketleri va-
kuoller etrafında  da devamlı bir şekilde olabilir. Bu hyaloplazmik 
hareketlere Sikloz  hareketleri  adı verilir. Bu hareket özellikle ışık mik-
roskobunda bitki hücrelerinde, kloroplastlar hızlı bir şekilde devamlı 
gezdirildiği sırada kolaylıkla gözlenebilir. Elektron mikroskobu ile 
yapılan çalışmalarda, hücrede plazma zarı altında hücre yüzüne pa-
relel olarak sıralanmış çok sayıda çok küçük tüpler veya borucuklar 
vardır. Büyük bir olasılıkla hyaloplazmik hareketleri yöneten bu kü-
çük borucuklardır; bu seviyede bu tüplere takılan kompleks kontraktil 
proteinler endoplazmadan çekilmektedir, fakat  bu hipotez henüz ger-
çekleşmiş değildir. 

Çok çekirdekli ve amib gibi çevrede serbest bulunan hücreler, ya-
lancı ayaklar çıkarmak suretiyle hyaloplazmanın hareketini bir yerden 
diğer yere gerçekleştirirler; bu hareketlere amöboid  hareketler  adı ve-
rilir. Epistylis gibi bazı hücrelerde hyaloplazma hareketleri yüzeysel 
olup, kirpiklerin meydana getirdiği yüzeydeki çalkalanmalar veya tit-
reşimlerdir; bu hareketlere kirpiksi  hareketler  adı verilir. Bu son tip-
te hyaloplazma hareketleri daima ayni yönde olan büzülme hareket-
leridir ve hücrenin kasılmasiyle oluşur. Epistylis gibi tek hücreli bir 
protozoa'da bu büzülme veya kasılma işini sağlayan kontraktil böl-
geler veya myonerrtlerdir. 
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3. ENDOPLAZMÎK RETİKULUM 

Hyaloplazmanın iç kısmı tümüyle birçok polimorf  şekilli kanalcık 
sistemi veya tüp biçiminde oiup, hücrenin bu kısmına sünger bir yapı 
verir. Bu yassı çukurlar hıyaloplazmadan yoğun bir elektron zarı ile 
ayrılır. Ekseriya birbiriyle ilişkili bulunan bu kanallar sistemi Endop-
lazmik  Retikulum  adını alır (Şekil 28). Endoplazmik retikulumun çukur-
luklarında dizilişleri daha düzgün olan üst üste torbacıklar kümesi 
mevcuttur, bunlar Golgi  cihazıdır.  Dolayısıyle sitoplazma içi boşluk-
ların bütünü iki çeşit organelle doldurulmuştur: Endoplazmik  reti-

Şekil 28. Endoplazmik Retikulumun çeşitli görünüşleri. (A. Berkaloff,  P. Favard, J. Bou-
rguet) M. Guinnebault'tan 
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kulum  ve Golgi  cihazı. Bu iki organel arasındaki farklılık  yalnız mor-
folojik  olarak değil, fizyolojik  olarak da kendini gösterir. 

Yapı ve İnce Yapı 
Endoplazmik retikulum'u meydana getiren kanalların herbiri 

75 A° kalınlığında bir zarla çevrilidir. Bu zar aynı plazma zarında 
olduğu gibi iki koyu ve bir açık tabakadan oluşur. Kanalcıkların şek-
li çok çeşitlidir; genellikle yassıdırlar, kalınlıkları 250-500 ntyt dur; 
bunların bazıları aynı bitki hücrelerindeki vakuoller gibi genişlemiş-
lerdir; diğer bir kısmı 250-1000 m^ çapında şekilleri bozuk tüpler 
veya torbalar şeklindedir. 

Endoplazmik retikulum nukleoplazmayı tamamen çevirerek çe-
kirdek zarını meydana getirir. Eskiden bu zarın devamlı olmadığı 
zannediliyordu. Çekirdek zarının 500 A° çapında düzgün aralıklı 
porları vardır; bu porlarda sık halkalar şeklinde lameller mevcuttur. 

Ribozomlar genellikle sitoplazma yüzüne karşı retikulum zar-
larına yapışık olarak bulunurlar. Zarlara karşı ribozomların bulu-
nup bulunmaması tanecikli (ergstoplazma) ve taneciksiz retikulumu 
meydana getirir. Endoplazmik retikulum kanallarının içi opak (say-
dam olmayan) ışık geçirmeyen maddelerle doludur. 

Kimyasal Bileşimi 
Endoplazmik retikulum kuru ağırlığının % 35'i kadar fosfolipidler 

ve kuru ağırlığının % 65'i kadar proteinleri (ki bunların bir kısmı en-
zimlerdir) içermektedir. Bu enzimler arasında çeşitli fosfataze'ler  (glu-
koz-6-fosfataze,  nükleozid fosfotaze  gibi), esterazlar ve bazı hücrelerde 
(örneğin; böbreküstü bezinin korteksinde) kolestrolü müteakip ste-
roid hormonların sentezini katalizleyen enzimleri sayabiliriz. 

Görevleri ve Fizyolojik Faaliyetleri 
Dış çevreden veya hücre dışından gelmiş olan çeşitli maddelerin 

bir araya getirilmesi ve konsantre edilmesi, taşınması ve dağıtılması 
endoplzmik retikulumun boşluklarında olur. Ayrıca endoplazmik re-
tiulum'un ribozomlarında sentezlenen proteinler endoplazmik reti-
kulum'un boşluklarında birikirler. Yani endoplazmik retikulum sen-
tezi yapılmış maddelerin toplayıcı organıdır. Bu durum bitki ve hay-
van hücrelerinde aynıdır. Endoplazmik retikulum zarları byaloplaz-
lazma ile retikulum boşluklarına giren maddeleri kontrol ederek esaslı 
bir rol oynar. 
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Kökeni 

Endoplazmik retikulum hücrenin hayat süresince aynı önemde 
değildir. Embriyo hücrelerinde çok indirgenmiş durumdadır. Hücre 
büyürken bu zarlarda gelişir; fakat  bu yeni zarların meydana geliş şek-
li bugün için açıklanmış değildir. 

4. R'BOZOM (Mikrozom=Sitozom) 

Endoplazmik retikulum, ribozom denilen çok küçük küreye ben-
zer yapılarla örtülüdür. Bunlar ancak elektron mikroskobu ile görüle-
bilirler. Çapları aşağı yukarı 150 A° civarındadır. Bunlara ribozom 
adının verilmesine sebep yapılarında fazla  miktarda Ribonükleik 
asit (R.N.A) bulunmasmdandır. Ribozomlar bütün hücrelerde bulun-
ur. Ribozomlar sitoplazma içinde serbest veya Endoplazmik re-
tikulum zarlarına bağlı olarak bulunabilirler. Bazen 5 ilâ 40 ribozom 
bir aya gelerek tespih şeklini alırlar; böyle bir gruba polizom denir 
(Şekil 29). Biraz evvel belirtildiği gibi polizomlar endoplazmik reti-
kulum zarlarına bağlandığında endoplazmik retikulum Ergastop-
lazma olarak adlandırılır. Ribozomların herbiri, biri diğerine yapış-
mış yuvarlak şekilli iki alt birim içermektedir. Ribozomlar birbirine 
15 A° çapında bir iplikle bağlıdır. Her alt birim, ultrasantrifüjde  öl-
çülen ve svedberg birimleri olarak çökelme katsayısiyle tanımlanırlar. 
Örneğin bakteri ribozomlarında çökelme katsayısı 70 S dir. Bunlar 
alt birimlere ayrıldığında karşılıklı olarak çökelme katsayıları 50 S 
ve 30 S dir. 

Alt üniteler Ribozom İkili Ri'.;oıom 

W 

M 
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Şekil 29. Polizom (A. Berkaloff,  P. Favard, J. Bourguet) M. Guinnebault'tan 
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Her alt birim, merkezinde bir protein çekirdeği ile bunun üzerine 
örtülmüş R.N.A'dan meydana gelir. Bakteri hücrelerinde endoplaz-
mik retikulum bulunmadığından ribozomlar sitoplazmada serbest 
olarak bulunurlar. Ribozomların sayıları hücrenin büyüklüğüne ve 
tipine göre değişir. Ayrıca sitoplazma içinde bu organellerin yoğunluğu 
hücrenin bir bölgesinden diğerine değişebilir. Eschericshia coli adlı bir 
bakteri hücresinde ribozomların sayısı 10 000 kadardır. İleri yapılı 
bitki hücrelerinin ribozomları % 50 su içerir. Ribozomların kuru 
ağırlığının % 73'ü R.N.A ve % 27 si proteinlerden meydana gelen ri-
bonükleoprotein tanecikleridir. Bakteri hücrelerinde ise kuru ağırlığın 
% 50 si RNA, % 50 si Protein'dir. Proteinler herbir alt birimin merke-
zinde bir çekirdek olarak şekillenir, çevresinde RNA zinciri yerleş-
miştir. 

Fizyolojik  faaliyetleri  ve görevleri  — Her canlı için önemli bir be-
sin olan proteinler, hücrede Amino asitlerden yapılır. Hücreye protein 
moleküllerinden çok' amino asit molekülleri girmektedir. Amino asit-
lerin birbirine bağlanma şeklini ribozomlar tayin etmektedir. Amino 
asitler haberci R.N.A tarafından  bir sıra içinde dizilmektedir. Bu dizil-
me iki alt birimi birbirine bağlanmış ribozomlarda mümkündür. Ri-
bozomlar sitoplazma içinde dağınık iseler bu halde inaktiftirler.  Poli-
zom şeklinde olduklarında protein sentezi yaparlar. Eğer polizomlar 
sitoplazma içinde serbest iseler meydana gelen proteinler sitoplazma 
içinde kalır; Endoplazmik retikulum zarına yapışık iseler sentezi ya-
pılan proteinler, endoplazmik retikulum'un boşluklarında toplanmak 
üzere sitoplazmayı terkeder. 

Kökeni  — Bugün ribozom R.N.A'larınm çekirdekteki bazı kro-
mozların özel bölgelerinde yahutta çekirdekçikte sentezlendiği düşü-
nülmektedir. Fakat R.N.A ile proteinlerin birleşip nasıl ribozomları 
meydana getirdiği henüz bilinmemektedir. Bu birleşmenin çekirdek 
içinde değil fakat  sitoplazma içinde olma olasılığı vardır. 

Çekirdek zarı ve çekirdekçik içermeyen bakteri ribozomunun 
R.N.A'ları, bakteri kromozomunun özel bölgelerinde gerçekleştiril-
mektedir. 

5. GOLGİ CİHAZI (Diktiyozomlar) 

Bunlar birbirine paralel torbacıklar veya tabak yığını şeklinde-
dirler (Şekil 30). Her yığın diktiyozoma  karşılıktır. Önceleri yalnız hay-
van hücrelerinde bulunduğu zannediliyordu, bugün bitki hücrelerinde 
de varlığı tespit edilmiştir. Yalnız bakterilerde ve Cyanophyceae'lerde 
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Tomurcuklar 

Şekil 30. Bir diktiyozomun (Golgi cihazı) ince yapısı. (A. Berkaloff,  P. Favard, J. Bour-
guet) M. Guinnebault'tan 

(mavi-yeşil algler) yoktur. Diktiyozomlar çift  zarlidır ve sitoplazma 
içinde dağılmış durumdadırlar. Bunların endoplazmik retikulumdan 
farkı  dizilişlerinin daha derli toplu elmasıdır. Diktiyozomları meydana 
getiren torbacıkların zarları 75 A ° kalınlığındadır. Küçük konkav 
diskler halinde 4 veya 5 tanesi bir arada olan golgi torbacıklarmın 
çapları 1-3 civarındadır. Çeşitli hücrelerde sayıları farklıdır.  Örneğin 
bezelye kök hücresinde 30, mısır kök ucunda 100 ve Chara'nın  rizoid 
apeksinde 2500 adet diktiyozom tespit edilmiştir. Diktiyozomların 
etrafında  500-1000 A° çapında içi sıvı dolu tomurcuklar vardır ve 
bunlar da 75 A ° kalınlığında bir zarla çevrilidir. Diktiyozomların hücre 
içindeki yeri sabit değildir, genellikle endoplazmik retikulumun çukur-
luklarında gözlenmektedir. Ancak hücrelerin iş durumuna bağlı ola-
rak golgi aygıtının yeri değişebilmektedir. 

Kimyasal Yapı, Görevleri ve Fizyolojik Faaliyetleri 

Golgi cihazının kimyasal yapısı henüz az bilinmektedir; Histo-
kimyasal olarak Golgi bünyesinde çok miktarda yağ asitleri, lipitler 
ve askorbik asit bulunmuştur. Zarları fosfolipidler  ve içleri alkali 
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ve asit çeşitli fosfotazeler  bakımından zengindirler. DNA ve RNA'nın 
varlığı henüz ispatlanmamıştır. Ayrıca fizyolojik  faaliyetleri  de az bilin-
mektedir. Örneğin Golgi aygıtının hangi metalleri indirgediği bilin-
memektedir. Endoplazmik retikulum'da olduğu gibi çeşitli maddeler 
golgi torbacıklarının çukurluklarında birikebilir ve konsantre edilebilir. 
Bu maddeler torbacıkların içinde kalmayıp çevrede bulunan tomur-
cuklara geçerler. Bu tomurcuklar salgı doku tanecikleri meydana getirir-
ler ki bunlar ya sitoplazmada kalır veya hücreden dışarı atılır. Ayrıca 
bu organellerin besin deposu oldukları zannedilmektedir. Genel bir 
düşünceye göre ribozomlarda sentezlenen proteinler evvelâ endoplaz-
mik retikuluma oradan da golgi cihazına göç etmektedir. Sonra bu pro-
teinler salgı tanecikleri olarak hücre dışına geçerler. Bu tanecikler bir 
zarla çevrilidir. Bu durum en iyi bir şekilde pankreas hücrelerinde göz-
lenmiştir. 

Golgi cihazının verdiği tomurcukların bazıları, içleri hydrolaze en-
zimleriyle doludur, bunlara Lizozom denir. Çoğunlukla küre biçiminde 
olan lizozomların, 0,4 u çapında lipoprotein zarları vardır. Bugünkü bil-
gilerimize göre golgi aygıtının kimyasal yapı analizinde bol olarak bu-
lunan asit fosfotaze  enziminin varlığı, golgi aygıtının lâmeller yapısı ile 
lizozomlar arasında yakın bir ilginin olduğunu ortaya koyar. Muh-
temelen endoplazmik retikulum'da sentezi yapılan lizozomal enzim gol-
giye taşınır; buradan da lizozom meydana gelir. 

Otoradyografi  araştırmaları göstermiştir ki golgi cihazı enzim-
lerin, polisakkaritlerin ve mükopolisakkaritlerin (kompleks polisak-
karitlerin proteinlerle yaptığı bileşikler) sentezini gerçekleştirirler. Son 
yıllardaki araştırmalarla Golgi aygıtının hücre çeperi teşekkülü ile doğ-
rudan ilişkisi olduğu kabul edilmiştir. Gözlemlere göre, mitoz sırasın-
da küçük Golgi torbacıkları ekvatoryal düzlemde birikirler, orada 
yeni bir hücre çeperinin plazma zarını oluştururlar. 

Kökeni:  Golgi aygıtının kökeni şimdiyedek sadece Ascomycetes 
ve Neobulgaria'da  kanıtlanmıştır; bunlarda Golgi aygıtının oluşumu 
çekirdek zarından meydana gelir. Başka bir kamda yeni diktiyozomlar 
mevcut diktiyozomlardan meydana gelir. 

Çok yeni çalışmalar golgi torbacıklarının retikulum elemanla-
rından meydana geldiğini doğrulamaktadır. 

6. MİTOKONDRİ (=Kondriyozom) 
Sitoplazmada bulunan önemli orgaııellerden biri olan mitokondri-

ler ya uçları yuvarlak kısa çomaklar veya küre şeklindedirler (Şekil 31). 
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Mitokondrilerin çaplan 0,3-0,7 u, uzunlukları ise ortalama 1-4 n 
arasındadır. Hyaloplazma içinde yüzen mitokondrilerin sayısı hücre 
tipine göre değişir; örneğin bir karaciğer hücresinde 800 civarındadır. 
Amiplerde ise 50.000 dir. Küçük ve çok sayıda olan mitokondriler 
hücrenin % 18'ini, sitoplazmanın % 22 ni oluştururlar. Mitokondriler 
canlı hücrelerde devamlı hareket halindedirler. 

Şekil 31. Bir mitokondirinin ince yapısı (A. Berkaloff,  P. Favard. J. Bourguet) M. Guin-
nebault'tan 

Elektron mikroskopta yapılan çalışmalarda çift  zarlı oldukları 
tespit edilmiştir: İç ve dış zar. Bu zarların herbirinin kalınlığı 75 A° 
civarındadır. Her iki zar arasında 100 A° luk bir açılık vardır. İç zar 
büyük bir yüzey sağlamak amacı ile uzun ekseni boyunca çeşitli şekilde 
kıvrılarak girinti ve çıkıntılar (kristalar) meydana getirir. Kristalar 
mitokondrinin büyük eksenine dikey olarak sıralanırlar. Çok fazla 
büyültmelerde mitokondrinin iç ve dış zarlarının, sitoplazma zarı ile 
mukayese edilebilir olduğu gözlenir. Enine kesitte her zarın sitoplaz-
ma zarında olduğu gibi 20 A° kalınlığında çift  protein ve 35 A° kalın-
lığında fosfolipidlerden  meydana geldiği görülür. İç zar Matriks veya 

Yoğun elektron tanecikleri 
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stroma denilen amorf  bir ana madde ile kaplıdır. Ana madde içinde 
yer yer 500 A "çapında yoğun elektron tanecikleri görülür. Bazı hücre 
tiplerindeki mitokondrilerde (örneğin genç salyongoz erkek üreme 
hücreleri) kristalar organelin uzun eksenine paralel olarak sıralanmış-
tır. Bazen iç zar krista yerine eldiven parmakları gibi şekillenmişler-
dir. Kirpikli protozoa'larda, bazı alg ve mantarlarda mitokondriler 
boru şeklindedir. Ayrıca iç zar ana maddenin yanı sıra 85 A° çapında 
bu zara küçük bir sapla bağlanmış küçük tanecikler içerir. Bunlar bi-
yokimyasal özellik gösteren taneciklerdir; başka bir deyişle bunlar so-
lunum enzimleridir. 

Mitokondrinin  kimyasal  yapısı — Mitokondriler yağ ve protein-
lerden (ki bunların bazıları enzimlerdir) oluşur. Ayrılmış olan bir mito-
kondrinin kimyasal yapısı genel olarak şöyledir: 

% 66 su 
% 22 protein 
% 11 lipid 
% 1 nükleotid ve iyonlar 
Tabloya dikkat edilirse, hücrenin başka bölgelerinde bulunan 

diğer organellerle kıyaslanacak olursa suca fakir  olduğu görülür. 
Proteinler esas proteinler yanında birçok enzimleri içerirler, özel-
likle dezhidrogenaz ve oksidaz gibi. Bu enzimlerin bir kısmı suda 
erir, bir kısmı erimez. Yağlar yarı yarıya fosfolipidlerden  meydana 
gelir. Bu fosfolipitler  suda erimeyen enzimlere bağlıdır. Keza mito-
tokondrilerde sitokromların (elektron taşıyıcılar) varlığı saptanmıştır. 

Nukleotidler ise genellikle A.D.P, A.T.P ve hidrojen tutan koen-
zimlerle tanımlanırlar: F.A.D. (Flavin-adenin-dinukleotid), N.A.D 
(Nikotinamid-adenin-dinukleotid) ve N.A.D.P (Nikotin-amid-ade-
nin-dinukleotid-fosfat).  İyonlara gelince, bunlar Na+ , K + , Ca+ + , 
Mg + + dur. Bu analizler göstermektedir ki mitokondri zarları fosfo-
lipidler ve erimeyen enzimlerce zengindir. Matriks kısmı ise eriyebilir 
enzimler, iyonlar ve belki de kontraktil (büzülebilir) proteinlerden 
meydana gelir. 

Görevleri  ve fizyolojik  faaliyetleri  — Mitokondriler hücrenin so-
lunum merkezi veya başka bir deyişle enerji kaynağıdır. Bu yapılar-
da, besin moleküllerindeki, özellikle glukozun kimyasal bağ enerjisi, 
A.T.P moleküllerindeki yüksek enerjili fosfat  bağlarına aktarılmış 
olur. Mitokondriler, protein, glukoz ve yağların parçalanmasından 
meydana gelen çeşitli bileşiklerin oksidasyonunun tamamlandığı yer-
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dir. Yani doymuş yağ asitlerinin parçalanarak Asetil koenzim-A'vr; 
dönüşmesi ve solunumda glikolitik safhada  glukoz'un parçalanıp 2 
pirüvik aside ayrılmasından sonra krebs çemberi ile son oksidasyon 
safhası  mitokondrilerin içinde cereyan ederek pirüvik asidi, solunu-
mun son ürünleri olan C0 2 ve H2O ya dönüştürürler. Solunumun 
krebs çemberi ile yağ asitlerinin oksidasyonu mitokondrinin stroması 
içinde, solunumun son oksidasyon safhası  ise mitokondrilerin krista-
ları üzerinde meydana gelir. Bu reaksiyonlar esnasında ATP'yi sentez-
lemede ADP'ye fosfat  gruplarının bağlanması için gerekli olan 
enerji elde edilir. Buna göre hücrede ATP'nin çoğu mitokondrilerde 
sentezlenir. Bu nedenlerden ötürü mitokondriler hücrenin enerji kay-
naklarıdır. Ayrıca burada çeşitli maddelerin bir arada toplanması 
gerçekleştirilir: Örneğin K+ , Na+ , Ca + + mitokondrilerde toplana-
bilir, ayrıca bu organeller silis, demir hidroksit birikimi yapabilir. 
Büyük moleküllerden protein kristalleri de gene bu organel içinde 
gerçekleştirilebilir; bu takdirde mitokondrilerin kristaları kaybolur. 
Mitokondriler protein sentezi de yapabilmektedirler. Son yapılan 
araştırmalarda mitokondrilerin RNA, DNA içerdikleri saptanmıştır. 
Yine son zamanlarda mitokondrilerin stromasında 120 A° çapında 
tanecikler gözlenmiştir; bunlar hyaloplazmadaki ribozom- larla eş de-
ğerlidir ve ribonükleoproteinlerdir. 

Solunum Zinciri 
Mitokondrilerde bazı besinler okside olur ve oksidasyonla enerji 

açığa çıkar böylece ADP'nin fosforilasyonu  ile ATP yeniden oluştu-
rulur. Fosforilasyon  ve oksidasyon reaksiyonlarının tümü oksidatif 
fosforilasyonu  meydana getirir. 

Mitokondrilerde oksidasyonlar dezhidrogenasyon tarafından  ya-
pılır. Yanabilir maddelerden çıkan hidrojenler aksaptörler tarafından 
tutulur ve kademe kademe O2 dek gelir. Biyolojik oksidasyonlarda 
önemli olan bir hususta, oksijen veya diğer bir kimyasal bileşimin hid-
rojen akseptörü olarak iş görmesidir. Mitokondriler'de son akseptör 
oksijendir, bu halde solunumdan bahsedilebilir. 

Dezhidrogenasyon sırasında substratlardan kaybedilen elektron-
lar oksijenedek bir kısım elektron taşıyıcıları tarafından  taşınmış o-
lurlar, sonra bu elektronlar tarafından  aktive olan oksijen proton 
akseptörleri durumuna geçer ve su meydana gelir. 

Hidrojen tutan ilk akseptörler nükleotidlerdir; bunlar NAD, 
NADP ve FAD dir. Elektron taşıyıcıları olan sitokromlar hemoglo-
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binin demirine (hem) yakın proteinli porfirinik  bir grup'tur. Bir demir 
atomu içeren Sitokromlar, bağlı oldukları metalin değerine göre deği-
şen okside edilmiş veya indirgenmiş durumda bir demir atomu içe-
rirler. Mitokondriler'de a.b.c. harfleriyle  gösterilen çeşitli tipte sitok-
romlar ayrılmıştır (Şekil 34). Sitokrom a ve b suda erimez ve yalnız 
fosfolipidlerle  birleştiği zaman aktiftir,buna  karşılı sitokrom c suda 
hemen eriyebilir. Böylece oksidoredüksiyonlarm ard arda gelişleri 
substrattan koparılmış hidrojeni oksijenedek taşınmasına yardım 
eder. Böylece protonların ve elektronların taşınması nükleotid ve 
proteinlerin araya girmesiyle olur. Nükleotidler arasında dezhid-
rogenaz koenzim olan FAD, deshidrogenaz NADH> ve süksino-dez-
hidrogenaz'lar bulunur. Flavinik dezhidrogenazlar flavoproteiıiler 
olarak adlandırılır. Bunlar sarı renktedirler; yeni araştırmalar sitok-
rom b ve FAD arasında ve okside veya indirgenmiş ubikinon veya 
koenzim Q olan kinon adında bir taşıyıcının varlığını ortaya koy-
muştur. 

Şimdi mitokondrilerin içinde hangi madddelerin okside olduğunu 
veya yandığını görelim: 

Doymuş Yağ Asidlerinin Oksidasyonu: LYNEN Halkası 
Bir kısım karbon çiftleri  içeren doymuş yağ asid molekülleri /S 

karbon seviyesinde birbiri ardına oksidasyona uğrar, her oksi-
dasyon, bir asetil kökü meydana getiren iki karbonlu bir parçayı ayı-
rır. Lynen (1955) göstermiştir ki yağ asitleri okside olmadan evvel 
koenzim A'nm birleşmesinden oluşur (Şekil 32). Birbiri ardına 4 re-
aksiyon sırasında başlangıçta bir asetil koA ve 4 hidrojen atomu mey-
dana gelir. Böylece en azından 2 karbon içeren bir yağ asidi vardır 
ve bu hemen yeni bir (3 oksidasyonu etkileyebilecek koA ile birleşir. 
Lynen başlangıçta 4 hidrojen atomu ve bir asetil-koA karşılık olan her-
bir helezon tarafından  (3 oksidasyonları birbiri ardına şematik olarak 
göstermiştir. Hidrojenler akseptörler tarafından  tutulmuştur: İkisi 
FAD ve ikisi de NAD tarafmdan  tutulmuştur. Bu hidrojenlerin oksi-
jene dek taşınması NADH2 den 3ATP ve FADHz den 2ATP mole-
külünün yaratılmasına neden olur, sonuçta (3 oksidasyon tarafmdan 
meydana getirilen asetil-koA molekülünden 5ATP yaratılmış olur. 

Krebs Çemberi ( = Asetil Koenzim A'nm Oksidasyonu veya Pirü-
vik Asidin Aerobik Solunumu) 

Pirüvik asidin aerobik oksidasyonu uzun bir reaksiyon zinciri 
sonunda meydana gelir ve sonuçta su ve CO2 de kadar indirgenmiş 
olur. 
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Şekil 32. Doymuş yağ asitlerinin oksidasyonu: LYNEN halkası. Evvela' koenzim A ile 
doymuş yağ asitleri birleşir, bu reaksiyonda bir molekül ATP harcanır; sonra birbiri ar-
dına 4 reaksiyonda, başlangıçta bir asetil koA ve FAD ve NAD tarafından  tutulmuş 4 
hidrojen atomu vardır. Böylece yağ asiti 2 karbonunu kaydeder ve yeni bir oksidasyon 

başlayabilir. 

Glikoliz safhasının  sonunda meydana gelen pirüvik asit sistemde 
yeteri kadar oksijen varsa oksidasyonun devamı ile asetil koenzim -A 
meydana gelir. Asetil koenzim A'yı meydana getiren reaksiyon ol-
dukça karışıktır. 

Krebs çemberi, asetil koenzim-A'nın, canlı sistemde mevcut ok-
saloasetik asid'in kondanzasyonu sonucu sitrik  asidin  meydana gelme-
siyle başlar, böylece 4 karbonlu ve dikarboksilli bir organik asit olan 
oksaloasetik asit, 6 karbonlu ve trikarboksilik asit olan sitrik asidi 
meydana getirmiş olur (Şekil 33). 

Krebs çemberi sırasında okside olan asetil-koenzim A, değişik 
kökenli olabilir. Örneğin yağ asidlerinin oksidasyonu bunlardan bi-
ridir; aslında bu (asetil-koenzim A) sistemde mevcut NAD (nikotin 
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Şekil 33. Krebs çemberi ve Asetil koA'nın oksidasyonu. 

amid adenin dinükleotid) ve koenzim A'nın oksidatif  dekar bok silas-
yonu tarafmdan  pirüvik asitten meydana gelmektedir. 

Sitrik asit, krebs çemberinde organik asitlerin oluşumu reaksi-
yonlarını başlatan temel maddedir. Diğer taraftan  oksalo  asetik  asit, 
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iki taraflı  iş gören anahtar bir maddedir, bu nedenle krebs çemberinin 
devresel reaksiyonları içinde devamlı oluşumu için oksalo asetik asi-
tin de sürekli tazelenmesi ve yenilenmesi gerekir. 

Devresel ilerleyen bu reaksiyonlarda evvelâ sitrik  asit, akonitaz 
enzimi yardımı ve hidrasyon ile sisakonitik  aside,  bu da dehidrasyon 
ile izositrik  aside  dönüşür. Sonra dezhidrogenaz enzimi ve NADP+ 
kofaktörünün  etkenliği ile izositrik asitten, oksalosuksinik  asid  mey-
dana gelir. Bu kademe krebs çemberinde meydana gelen ilk oksidas-
yondur ve bu sayede NADP+ koenzimi ile isositrik asitten 2 elektron 
ve 2 H iyonu ayrılıp, NADPH2 meydana gelir. 

Daha sonra oksalosuksinik asit dekarboksilasyona uğrar ve a -
ketoglutarik  asit meydana gelir. Bu oluşumda bir karboksilaz enzi-
mi ile a-ketoglutarik dezhidrogenaz katalize edilir, a-ketoglutarik 
asit karbonhidrat, yağ ve hatta protein metabolizmasında önemli gö-
revi olan bir kilit maddedir. 

a-ketolutarik asit NAD'li bir enzimle okside edilir ve bileşik ko-
enzim A'ya aktarılır. Bu oksidasyonda kazanılan enerjilerin bir tio-
ester olan suksinil-koenzim-A,da  biriktiği ve sonra enerjice zengin fos-
for  bağı halinde buradan serbest kaldığı kabul edilir. Suksinil-koen-
zim-A, sistemde guanizin diosfatın  (GDP) ve inorganik fosfatın  bu-
lunması halinde suksinik  aside  dönüştürülür ve ko-A ayrılır; bu 
arada zengin bir fosfat  olan guanin trifosfat  (GTP) meydana gelir. 
Daha sonra suksinik asit'ten, dezhidrogenaz yardımı ile 2H iyonu ve 
iki elektron ayrılır ve bu da süksinik dezhidrogenaz enziminin proste-
tik grubunu (FAD=flavin  adenin dinukleotid) redükte eder. Bu es-
nada süksinik asit okside olarak fumarik  asit meydana gelir. Bu re-
aksiyondaki oksidasyon, krebs çemberinde oluşan üçlü oksidasyon 
basamağı olarak kabul edilir. Fumarik asit sonra fumaraz  enzimi ile 
hidrate edilerek malik  asit meydana gelir. Bundan sonra krebs çem-
berinin dörtlü oksidasyon basamağı ile malik asitten malat dezhid-
rogenaz enzimi aracılığı ve NAD kofaktörünün  yardımı ile başlangıç 
maddesi ile olan oksaloasetik  asit yeniden meydana getirilmiş olur. 
Bu esnada NAD redükte olarak NADH2 meydana getirir. Böylece 
kademeli reaksiyonlar sonucu oksalik asit molekülü yenilenmiş olur. 
Sonuç olarak mitokondrinin stroması içinde geçen bu safhada  pirü-
vik asit kademeli olarak parçalanarak sonunda çeşitli enerjilerle organik 
asitlerin dönüşmesinden CO2 ve Hz  çıkar. 
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Son Oksidasyon Safhası  (Solunumda Açığa Çıkan Enerjinin Ya-
kılması) 

Bu safha  dezhidrogenasyon sırasında substratta (canlı sistemden) 
kaybedilen elektronların elektron taşıyıcılar tarafından  oksijenedek 
taşınması, sonra oksijenin bu elektronlar tarafından  aktive edilip pro-
ton akseptörlerine gelip sonuçta suyun oluşmasıdır. 

Krebs devresinde meydana gelen hidrojenler elektron taşıyıcılar 
tarafmdan  (örneğin piridin nükleotidleri olan NAD, NADP ve FAD 
gibi) yakalanır ve NADH2 şeklinde bağlanır. Bu sonra hidrojeni daha 
kuvvetli akseptör olan FAD'yi verir ve FADH2 meydana gelir. Sonra 
hidrojenin elektronları, mitokondrinin kristaları üzerindeki sitok-
rom enzimlerinin (sırasiyle sitokrom b, sitokrom cı, sitokrom c, si-
tokrom a, sitokrom a 3) üzerinden geçerek (Şekil 34) havanın oksije-
nine geçirilir. Bu sırada hidrojen protonları, (—) yüklü hava oksijeni 
ile birleşerek H 2 0 (su) meydana getirir. Son araştırmalara göre bir 
glukoz molekülünün solunumun farklı  safhalarında  C0 2 ve H2O ya 
kadar okside olması süresinde net olarak 38 ATP'nin kazanıldığını 
göstermiştir. Bu sırada sadece süksinik asit'in oksidasyonu ile fuma-
rik asit meydana getirilmesi kademesinde 2 ATP oluşur. Buna göre 
önceki safhalarda  meydana geleiı 2 ATP ile net olarak 38 ATP'nin 
meydana geldiği söylenir. 

Mitokondrilerin  hareketleri  — Mitokondriler çok hızlı bir şekilde 
şişebilir veya büzülebilirler. Hacminin artarak şişmesi, bazen çevre-
sindeki osmotik basınçla, bazen de enerji sistemine bağlıdır. Gerçek-
ten mitokondrinin ATP si alınırsa hemen şişer, ATP ilâve edilirse hac-
mini azaltarak büzülür. Mitokondrinin şişmesine neden olan diğer 
maddeler arasında Ca + + iyonları, yağ asitleri, fosfatlar  ve hormonlar 
(tiroksin, insulin gibi). Bu hareketler tabiatiyle mitokondrinin stro-
ması içinde bulunan büzülebilir proteinlerin varlığı ile mümkündür 
ki bunlar kas hücrelerindeki aktomyozin ile mukayese edilebilir. 

Mitokondrinin Morfolojisi  ile Fizyolojik Faaliyetleri Arasındaki 
İlişkiler 

1- Matriks'in (Stroma) fizyolojik  Faaliyetleri 

Mitokondri, stroması içinde krebs çemberini (Asetil-koA) ve 
yağ asitlerinin oksidasyonunu (Lynen halkası) gerçekleştirir. Diğer 
taraftan  gördük ki çeşitli maddeler stroma'da konsantre edilmekte-
dir; burada gözlenen ve opak elektron taneciklere karşılık olan fosfat 
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şekli altında iki değerlikli katyonlar (başlıca ca+ +) birikebilir. Stro-
ma'da mitokondrilerin büzülüp şişmesini sağlayan kontraktil protein-
ler bulunduğu düşünülmektedir. 

2- Zarların Fizyolojik Faaliyetleri 

İnce yapı gözlemlerine göre mitokondriler, tıpkı plazma zarında 
olduğu gibi, fosfolipidleri  örten proteinlerin meydana getirdiği iki mo-
kondri arasındaki madde alış-verişini kontrol eder ve % 20 oranında-
ki protein bileşikleri enzimlerle temsil edilmektedir. Enzimatik sistem-
ler içinde bir kısmının mitokondri ile hyaloplazma arasındaki aktif 
madde taşıyanlar olduğu söylenebilir. Halbuki diğerleri solunum zinci-
rine ait olanlarıdır ve ADP'm fosforilasyonunu  kataliz ederler. Bugün-
kü çalışmaların ışığı altında, iç zar içinde tespit edilen 85 A° çapın-
daki tanecikler solunum zincirinin enzimlerinden meydana gelmişler-
dir. Bu taneciklerin içinde solunum zincirinin çeşitli reaksiyonlarına 
karşılık olan belirli bir sıra içinde, yan yana dizilmiş enzimler olduğu 
düşünülmektedir. Mitokondriler, yeniden ATP meydana getirmek için 
okside olabilir maddelerin oksidasyonundan açığa çıkan enerjiyi kul-
lanan organellerdir. Genellikle yanabilir olanlar hyaloplazma eriyi-
ğindeki küçük moleküllerdir (pirüvik asit, ketoglutarik asit, okzal-
asetik asit, yağ asitleri). Bu koşullarda mitokondriler hyaloplazmadan 
doğrudan yanabilir molekülleri alır. 

Bazı istisnalar dışında, bağımsız olarak dağılmış bulunan mito-
kondriler, hücrenin herhangibir bölgesinde ATP'ye olan gereksinmeye 
göre yanabilir moleküllerin yanında bulunur. Örneğin mitokondriler 
ribozomların yamnda ise hücrenin dış çevresi ile önemli madde alış-
verişi sağlanır. 

7. PLASTİDLER 

Bitki hücrelerinin en belirgin özelliklerinden biri de plastid 
içermeleridir. Plastidler, sitoplazma içinde bulunan canlı ve plazmatik 
yapıda küçük taneciklerdir. İlkel bitkilerde genellikle şeritsi veya tane-
cik halinde olup, sitoplazmadan ince bir zarla ayrılmışlardır. Zaman-
la hücre ile beraber gelişerek, içinde bulunduğu hücredeki yerine ve 
görevlerine göre şekil ve renk alırlar. Sınıflandırılmaları  da, içlerindeki 
renk maddesinin bulunup bulunmamasına göre yapılır. Renk madde-
si içeren plastidlere Kroınoplast  adı verilir. Bunlar arasında en önem-
lisi yeşil renk maddesi (klorofil)  içeren kloroplastlardır.  Renk maddesi 
bulunmayan plastidler (örneğin protein taşıyan proteoplastlar, yağ 
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taşıyan oleoplastlar, nişasta taşıyan amiloplastlar) renksiz plastidler 
olup, Leukoplast  grubunu meydana getirir; bunlar özellikle bitkinin 
ışık görmeyen organlarında bulunurlar; bazen ışık gören kısımlar da 
da leukoplast bulunabilir. 

Plastidlere Bakterilerde, Mantarlarda (Mycophyta) ve maviyeşil 
algler de (Cyanophyceae)  rastlanmaz. Plastidler ilkel bitkilerde hücre 
bölünmesine uygun tarzda ikiye bölünerek çoğalırlar; yüksek yapılı 
bitkilerde ise proplastid adını alan küçük, renksiz cisimlerin bölü-
nerek, gelişmesiyle meydana gelir. 

1. KLOROPLASTLAR 

Kloroplastlar yalnız bitki hücrelerinde bulunan sitoplazmik orga-
nellerdir. Kloroplastlarda fotosentez  mekanizması gerçekleştirilir; 
böylece yeşil bitkiler güneşten gelen ışık enerjisini, kimyasal enerjiye 
dönüştürürler. 

Yapı  ve ince yapı — Kloroplastlar genellikle çapları 3 ilâ 10 /,<, 
kalınlıkları ise 1 ilâ 2 fi,  mercimeğe benzeyen diskler şeklindedirler 
(Şekil 35). Hücre tiplerine göre sayıları çok değişik olup, sitoplazma 
içinde yüzerler. Ortalama olarak bir hücredeki sayıları 50 kadardır. 
Tek hücrelilerde veya bazı ipliksi yeşil aglerde sayıları bir veya ikidir. 
Örneğin Spirogyra'da,  her hücrede spiral şerit şeklinde iki klorop-
last bulunur, Zygnema'da  (yeşil alg) her hücre yıldızımsı şekilde iki 
kloroplast içerir (Şekil 36). 

Bu sitoplazmik organeller, içerdikleri karakteristik yeşil rengi 
veren klorofil  nedeniyle ışık mikroskobunda görülebilirler. Bunun-
la beraber bazı bitki gruplarında, klorofilin  yeşil rengi diğer pigment-
ler tarafından  gizlenmiştir; örneğin kahverengi alglerde (Phaeophy-
ceae) ve kırmızı alglerde (Rhodophyceae) olduğu gibi bu bitkilere de-
ğişik bir renk verir. Çok fazla  büyütmelerde ekseri yeşil alglerde klo-
roplast içinde 1-2 /u çapında nişasta taneleriyle çevrili, açık renkte 
küreler görülür; bunlar pyrenoid'lerdir.  Alglerde ve damarlı bit-
kilerde her kloroplast içinde 0,5 /j,  çapında koyu yeşil tanecikler ayrı-
lır; bunlara granum adı verilir. Ayrıca bu bitkilerin kloroplastları içinde 
değişik boyda nişasta taneleri bulunur. 

Elektron mikroskopunda yapılan çalışmalarda kloroplast'ın de-
vamlı olarak 75 A° kalınlığında bir zarla sınırlı olduğu görülür; bu 
kloroplast'ın dış zarıdır (Şekil 35). Çok fazla  büyültmelerde bu dış zar, 
20 A° kalınlığında siyah iki ince tabaka, 35 A° kalınlığında beyaz 
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renkte bir tabaka ile ayrılmış olarak görülür, dolayısıyle sitoplazma ve 
mitokondri zarı ile büyük bir yakınlığı vardır. Dış zarın altında gene 
75 A° kalınlığında kloroplastın iç zarı vardır: bu iç zar stroma deni-
len amorf  bir madde ile çevrilmiştir. Stroma genellikle nişasta tanele-
riyle, yağ damlacıklarını içerir. Kloroplastın ince yapışım karakterize 
eden 200 A° kalınlığındaki yassı şekildeki torbacıklardır. Bu yassı tor-
bacıklar veya lâmeller stroma içinde yüzerler; sayıları genellikle çok 

Lamsller 

İç zar Granumlor Dış zar 
Şekil 35. Bir kloroplastın ince yapısı (A. Berkaloff,  P. Favard, J. Boutguet) M. Guinne-

bault'tan. 

Stroma 
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Spirogyro'da Zygnema'da İleri yapılı bitkiler 

Şekil 36. Çeşitli bitki türlerinde kloroplast şekilleri. (A. Berkaloff,  P. Favard, J. Bourgu-
et) M. Guinnebault'tan 

fazladır,  bitki gruplarına göre dizilişleri değişiktir. Genel bir halde 
lameller kloroplastın büyük eksenine göre sıralanmış olup birbirlerine 
paraleldirler. 

Yüksek bitkilerde uzun lâmeller arasında, birbirine yapışmış 
küçük diskler şeklinde çok küçük lâmeller vardır. 0,5 /j,  çapında olan 
bu küçük lâmel yığınlarına granum denir. Kloroplast'ın lâmelleri ta-
necikli yapıdadır; bunlar kalınlığı 100 A°, çapı 200 A° olan iki özel 
tabakadan ibaret kaldırım taşı gibi dizilmişlerdir. Bunlar kuantozom 
olarak adlandırılır. 

Kimyasal Yapısı 

Sitokimyasal metodlarla kloroplastlarda proteinler, fosfolipit-
ler ve pigmentler bulunduğu açıklanmıştır. Bir kloroplast'ın genel 
yapısı şöyledir: 

% 50 su 
% 25 protein 
% 20 lipidler 
% 3 klorofil 
% 2 karotenoidler 
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Kloroplastlar su bakımından mitokondrılere oranla daha fa-
kirdir. Proteinler arasında asıl proteinler yanında birçok enzimler ve 
demir içeren bir protein olan ferredoxin  bulunur, yağlar çeşitli glise-
ridler, steridler ve şeriflerdir.  Fosfolipitlerin  oranı % 5 tir. 

Kloroplastlardaki pigmentler çeşitli tiptedirler; bunlar özellikle 
klorofil  ve karotenoid'lerdır.  En önemlisi klorofil'dir.  Klorofilin  yapı-
sı kanın kırmızı renkli pigmenti olan hemoglobini adırır. Klorofilin 
esasını hidrofil  olan ve 4 pirol halkası tarafından  çevrili merkezinde 
mg atomu içeren bir porfirin  çekirdeği meydana getirir (Şekil 37). 

Dörtlü pirol 
çekirdek 

H C 
H j C \ 1 \ I I JC-CH,-

Ü^sc-CH, 
Y V 

Fi »ol 

H J C - C 

HıC-

klorofil  a. 
Şekil 37. Klorofil  a ve p karotenin formülleri. 

f>  Korotin . 

İki asit grubunun biri metil alkol tarafından,  diğeri C20 lu bir al-
kol olan fitol  tarafından  esterleşmiştir. Klorofil  molekülü iki kutup-
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ludur; birincisi 4'lü pirol çekirdeğine karşılık olan hidrofil  kutup, 
ikincisi uzun fitol  zincirinin meydana getirdiği hidrofob  kutuptur. 
Fitol grubu porfirin  halkanın 7 numaralı C'na bağlıdır, yüksek bit-
kilerde genellikle bulunan ve fotosentez  de en önemli göreve sahip klo-
rofil  a ile klorofil  b arasındaki fark  tüm yapının 3 numaralı karbo-
nun da görülür. 

Klorofil  a'daki bu karbon atomuna bağlı bir metil kökü — CH3, 
klorofil  b de ise bir formil  kökü — CHO vardır. Klorofil  a'nın genel 
formülü:  C 5 5 H 7 2 O 5 N 4 mg olup, molekül ağırlığı 892 dir, klorofil  b'nin 
genel formülü:  C55H70O6N4 Mg olup, ağırlığı 906 dır. 

Klorofil  a ve b arasındaki bu küçük farka  rağmen absorbsiyon 
spektrumları ve eriyebilme durumları da oldukça farklıdır.  Bu iki 
kloro filin  ışık absorblama sınırları şöyledir: 

Klorofil  a 440 ilâ 680 m/ı 
Klorofil  b 470 ilâ 640 m/u 

Klorofil  a için en iyi eritici petrol eteri olduğu halde klorofil  b 
için metil alkol'dur. 

Karoterıoidler:  Hem bitkilerde hemde hayvanlarda bulunan 
bu renk maddeleri uzun zaman lipokromlar olarak adlandırılmıştı; 
bunun nedeni yağlarla olan yakınlıklarından ileri geliyordu. Karote-
noidler biri hidrojen karbür diğeri alkol görevli karotenoidler olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

Hidrojen  karbür  görevli  karotenoidler:  Bunlar arasında en basit 
izopren grubun birleşmesinden meydana gelen likopen'dir. 

Karo tenler, likopen'in izomerleridir. İlk kez 1831 yılında WAC-
KENRODES tarafından  havuçtan ekstre edilerek bulunmuş ve karoten 
adı verilmiştir. İ885'te ARNAUD genel formülü  C4 0H5 6 olan doyma-
mış bir hidrojen karbür olduğunu göstermiştir. 

KUHN, LEDERER ve özellikle KARPER"in araştırmalarına 
göre üç karoten ayrılmıştır; bunlar a, p ve y dir. En çok likopen ile 
bulunan (3 karoten'dir (Şeil 37). Karoten y eser halde bulunur. 

Genel bir halde karotenler 4 simetrik zincirciğin oluşturduğu 
CH, 

(-CH=CH—C=CH) uzun bir zincirden meydana gelir; bunun iki 
ucunda birbirine yakın yapıda iki halka bulunur: 
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CHA CH3 CH3 CHÎ 
V / \ / 

c c 
/ \ / \ 

CH2 C CH2 CH 
CH2 C CH2 C 

CH2 CH3 CH2 CH3 

Alkol  gruplu  karotenoidler:  Bunlar bir evvelkilerden daha az 
bilinmektedir ve karotenin oksijenli türevidirler. Bunlar arasından ba-
zıları şunlardır. 

— Tek  alkollü  karotenoidler  ('C*oHstO) 
Bunlar arasında likoksantil,  kriptoksantil  ve rubiksantil  örnek 

olarak gösterilebilir. 
— İki  alkollü  karotenoidler  (CıaHstOJ 
Çok kere özellikle yapraklarda luteol ve zeaksantol ile beraber 

bulunur ve bu iki pigment ksantofil  olarak adlandırılır. 
— Çok  alkollü  karotenoidler  (CtoHstOi) 
Bu, özellikle Phaeophyceae''lerde  (kahverengi algler) görülen sarı 

kahverengi pigment olan fükoksantol'dur. 

Kloroplast'larda karotenoidlerin daima klorofil  ile beraber bu-
lundukları kesinlikle ortaya konmuştur. Bunların genellikle klorop-
lastlarda suda erimeyen bir proteinle karışım meydana getirdikleri ka-
bul edilir. Klorofil  ve karotenoidlerin kloroplastlarda aynı proteine 
bağlanıp "Fotosintin"  olarak adlandırılan bir bileşiği meydana getir-
diği düşünülmektedir. Fotosentez fabrikası  olarak kabul edilen klo-
roplastlarda karotenoidlerin devamlı bulunuşu nedeniyle bu pig-
mentlerin fotosentez  de önemli bir yeri vardır. Fakat bu yerin sekon-
der olduğu kabul edilmektedir. Zira ancak klorofilin  bulunmaması 
halinde karotenoid bakımından zengin dokularda fotosentetik  akti-
vite tespit edilmiştir. Bugünkü bilgilerimize göre karotenoidler foto-
sentez de belli dalga boylarında (örneğin 670 m,M dan daha küçük) 
ışık enerjisini absorbe edip klorofile  aktarmak suretiyle fotosentez 
olayına katkıda bulundukları kabul edilmektedir. 

Fikobilinler:  Kahverengi alglerde (Phaeophyceae)  klorofilin 
yeşil rengi, kahverengi bir renk maddesi olan Fukoksantin tarafın-
dan gizlenmiştir. Kırmızı alglerde, klorofil  ve ksantofilden  başka bir 
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protein pigmenti olan fikobilinler  (fikoeritrin  ve fikosyanin)  vardır. Bu 
renkli proteinlerin prostetik grubu metal olmayan açık 4'lü pirol 
çekirdekten ibarettir. Dolayısıyle yapıları, hemoglobinin parçala-
nıp türevlenmesinden oluşan safra  pigmentine çok benzer. Son araş-
tırmalara göre özellikle fotosentezde  kullanılmak üzere ışık enerjisi-
nin klorofile  aktarılmasında aktif  oldukları ve fikobilinlerin  absorb-
siyon spektrumlarının 550 m/u  ve 650 m/ı  dalga boylarında maksi-
mum bir sınır gösterdikleri anlaşılmıştır. 

Yapılan araştırmalarda kloroplastlarda glukoz'un varlığı ortaya 
konmuştur; bundan başka biyokimyasal bakımından önemli maddeler 
arasında nükleotidleri, A.D.P, A.T.P, hidrojen tutan koenzimler: 
N.A.D.P, sitokrom f  ve b«, vitamin K ve nihayet D.N.A, R.N.A yı 
sayabiliriz. 

Kloroplast lâmellerinin yarısını proteinler, yarışım da lipidler 
meydana getirir. Protein kısmı Fe, Cu ve Mg atomlarını kapsar. Li-
pid kısmı % 30'u fosfolipid'tir;  renk maddelerini (klorofil,  karoteno-
idler ve sitokromlar) içeren bunlardır. Her kuantozomda 200 kadar 
klorofil  molekülü tahmin edilmektedir. 

Fotosentez yapan bakterilerin kromatoforlarının  analizi göster-
miştir ki bunlar Cyanophyceae lamelleri gibi, protein ve fosfolipit  ba-
kımından zengindirler ve klorofile  yakın bir renk maddesi olan bak-
terioklorofil  içermektedirler. Stroma kısmı ise birçok enzimler-
den ibarettir. Kırmızı alglerde olduğu gibi, bu kısım fikoeritrin  ve fi-
kosyanindir. 

İnce Yapı ile Biyokimyasal Faaliyet Arasında İlişki 

Hernekadar kloroplast'ın dış zarının biyokimyasal araştırılması 
tam olarak yapılmamış ise de ince yapı araştırmalarına göre dış zarın 
protein ve fosfolipitlerden  meydana geldiği saptanmıştır. Bu dış zar 
hyaloplazma'dan kloroplastın içine giren maddeleri kontrol ettiği 
zannedilmektedir. 

Kloroplast'ın lâmelleri Kuantozom  adı verilen alt birimlerden o-
luşur; pigmentler buralarda toplanmıştır. Fotokimyasal reaksiyonlar 
Kuantozomlarda meydana gelir. 

Her lâmel iki kuantozom tabakasından oluşur; kuantozomların 
bir iç ve birde dış kısmı olduğu kabul edilir. Gözlemlere göre klorofil 
moleküllerinin 4'lü pirol çekirdek kısmının lâmele paralel, fitol 
zinciri kısmının ise dik şekilde dizilmiş olduğu görülür. Şekil 38 bu 
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görüşlerin ışığı altında gerçekleştirilmiştir. Her kuantozom klorofil  ve 
karoten içeren iki fosfolipid  tabakasından meydana gelir. 

i î M • V 
75 A ~-J 
:
 1 • -

Stroma 
Protein 

Lamelin İçi 

Şskil 38. Kloroplast lamellerinin yapısı. (G. Giraud'tan) 

Fotosentezin karanlık devre reaksiyonlarını katalizleyen enzim-
ler stroma'da bulunur ve COz'ın redüksiyonu burada olur. Aydınlık 
safha  reaksiyonları da kloroplast'ın lâmellerinde meydana gelir. 

Kökeni 
Basit yapılı bitkilerde (Algler, yosunlar) kloroplastlar az sayıda-

dır ve boyları büyüktür. Yeni kloroplastlar eskilerinden ortadan iki-
ye bölünmek suretiyle meydana gelir. Bu olayı en iyi şekilde yıldız 
şeklindeki iki kloroplastı olan Zygnema'da  (yeşil alg) gözlemek müm-
kündür. 
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İleri yapılı bitkilerde kloroplastlar küçük olup, çok sayıdadır. 
Yapılan araştırmalara göre ayrılma halinde bulunan genç hücrelerde 
kloroplastlar proplast adı verilen yuvarlak kabarcıklardan meydana 
gelir. Proplast'lar 0,2 çapında olup, 75 A° kalınlığında iç ve dış zar-
ları vardır; bunların sonradan gelişerek tabakaları oluşturdukları, 
bunlardan da lamellerin, disklerin ve granumlarm meydana geldiği ve 
bunların çoğalıp farklılaşarak  kloroplastları oluşturduğu kabul edil-
mektedir (Şekil 39). 

Kloroplastların Görevleri ve Fizyolojik Faaliyetleri 
Fotosentez 
Kloroplastlar uygun bir ışık dalgası tarafından  aydınlatıldığı za-

man karbondioksid karbonhidrata indirgenir ve bu redüksiyon sonucu 
redükte olan karbondioksite eşit hacimde oksijen açığa çıkar. Bu reak-
siyonda tüm eşitlik fotosentez'i  meydana getirir. 

C0 2 + H2O + ışık -> [ CH2O] + O2 veya 
CO2 + H2O + ışık C (H2O) + O'2 

[ CH2O] glukoz'un altıda biri olup, karbonhidratın temel bir 
elemanı olarak tanımlanır: 6 CH2O -> CeHuOe Glukoz. 

Kloroplastlarda karbonhidratın birikimi stroma'da nişasta ta-
nelerinin görünmesiyle kolayca açıklanabilir. 

Fotosentez'de oksijenin çıkışı, aydınlanmadan hemen sonra çok 
çabuk olan bir olaydır (saniyenin bindebiri kadar bir zaman). Karbon-
dioksidin redüksiyonu daha yavaş olur ve ışığa gereksinme göstermez. 
Fotosentez birbirini takip eden iki devreye ayrılabilir; birincisi klorofil 
tarafından  fotonların  tespiti ve suyun fotolizinin  gerçekleştiği ışık dev-
resi, ikincisi karbondioksidin redüksiyona uğradığı karanlık  devre'dir. 

Işık  Devresi 
Bu devre fotokimyasal  reaksiyonların tümü ile karakterize e'dilir 

ve suyun fotolizi  ile son bulur ve aynı anda iki enrji taşıyıcısı mey-
dana gelir; bunlar NADPH21 ve ATP2 dir; bunlar sonra karanlık dev-
rede C02 'nin redüksiyonu için kullanılır. NADPFL'nin redüksiyonu 
ile ve ATP'de, İnorganik fosfat  (Pi) bulunduğunda ADP'nin fosfori-
lasyonu ile meydana gelir; bu olay fotofosforilasyon  olarak adlandırı-
lır. Bu olayların eşitliği şöyle gösterilebilir. 

1 NADPH2 = İndirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid fosfat 
ATP = Adenozin trifosfat 
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Kloropla st 

Şekil 39. İleri yapılı bitkilerde kloroplast'ın kökeni. (V. Wettstein'den) 



2NADP + 2H 20 + Işık -> 2NADPH2 + 0 2 NADP'nin redük-
siyonu. 

2ADP + 2Pi + Işık -> 2 ATP fotofosforilasyon. 
Şimdi fotosentezin  ışık devresinde ışık enerjisinin kimyasal ener-

joye nasıl dönüştüğünü daha detaylı olarak açıklayalım. 
Işık enerjisi pigmentler tarafından  tutulur. Araştırmalar göster-

miştir ki (spektr fleuresence)  ışık enerjisini absorbe eden yalnız klo-
rofil  a ve klorofil  b değildir, aynı zamanda diğer pigmentlerde ışık e-
nerj isinin absorbe edilmesine yardım etmektedir. Bu durum kırmızı 
algler için çok belirlidir, zira kırmızı alglerde protein pigmenti olan 
fikoeritrin  radyasyonları absorbe eder. 

Aslında ışık enerjisi, karatenoidler, fikobilin,  klorofil  a ve b 
tarafından  absorbe edilir. 

Işık enerjisinin bir pigment tarafından  absorbsiyonu foton'lar 
şekli altında olur ve bu pigmentin elektronlarının dağılışında hafif 
bir değişme meydana gelir. Bu durumda pigment uyartılmış (eksite 
edilmiş) durumdadır denir; özellikle bir miktar elektron açığa çıkar 
ve bunlar elektron akseptörleri tarafından  tutulurlar. 

Bu elektronların hareket ettirilip atılması fotokimyasal  reaksi-
yonlarla olur. Bir akseptörden diğer bir akseptöre geçişi sırasında e-
lektronlarla kaybedilen enerji, solunum zincirinde olduğu gibi, fosfo-
rilasyon reaksiyonlarıyla oksido-redüksiyon reaksiyonlarım birbirine 
bağlar. Klorofil  a iki şekil altında bulunabilir. Birincisi 680 m/ı'na ya-
kın dalga boyu ile diğeri 670 m^'na yakın dalga boyu ile uyartılır (ek-
site edilir). Klorofil  b ve karotenoidler 670 m^'dan daha küçük dalga 
boylarında radyasyon kabul edebilirler. Dolayisiyle klorofil  a'nın bu 
iki şekli, kimyasal bakımdan farklı  iki tür değildir, fakat  yağ ve protein 
moleküllerinin değişik şekilde bir araya gelmesiyle oluşan farklı  birim 
leridir. Çok yeni araştırmalar, klorofil  a'nm I ve II olarak numara-
lanan iki fotokimysal  sistemin var olduğunu düşündürmektedir. Her 
sistem değişik fotokimyasal  reaksiyonlara karşılıktır. Bunlardan birinde 
oksijen açığa çıkar. Sistem I 680 m/x radyasyon tarafından,  sistem II 
670 mn radyasyon tarafından  uyartılır. Bu iki fotokimyasal  reaksiyon 
şematik olarak Şekil 40'ta gösterilmiştir. 

670 ntyt'luk bir foton'un  etkisi altında sistem ü'nin klorofil  a'sın-
dan koparılan bir elektron, evvelâ sitokrom b«'ya sonra enerjisini kay-
bederek sitokrom f'ye  indirger. Elektron'un bir sitokrom'dan diğerine 
geçişi ADP'nin ATP fosforilasyonunu  ile son bulur. Sonra sitokrom 
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Şekil 40. Fotokimyasal  reaksiyonlar.  II. sistemden koparılan bir elektron birbiri ardına 
iki sitokroma indirgenir ve ADP'nin fosforilasyonu  bu reaksiyonlarla birbirine bağlanır. 
Sonra bu elektron I. sistemden kaybolan bir elektron yerine geçer ki bu NADP ve ferre-
doksini indirger. Meydana gelen NADPH2 ve ATP, C02'in indirgenmesi için karanlık dev-

re reaksiyonlarında kullanılır. 

f,  680 va.fi  bir foton  tarafından  uyartılmış sistem I. deki klorofil  a'nın 
verdiği bir elektronun yerini doldurur. Sistem I'ın klorofil  a'sı tarafın-
dan kaybedilen elektron evvelâ ferredoksini  sonra NADP yi NAD-
PHı'ya indirger. Sistem Il'nin uyartılması sırsında klorofil  a tarafın-
dan kaybedilen elektron suyun ayrışması sırasında tekrar kazanılır. 
Suyun parçalanması sırasında serbest kalan (OH) lar birbiriyle kim-
yasal reaksiyona girerek tekrar su meydana getirir ve O2 serbest kalır. 

Suyun fotolizine  karşılık olan bu son devre henüz iyi bilinmemek-
te ve bir hipotez şeklinde kalmaktadır. Sonuç olarak su tarafmdan 
kaybedilen bir elektron evvelâ sistem II seviyesinde sonra sistem I 
seviyesinde bir foton  (kuanta) tarafından  birbiri ardına uyartılır. Bir 
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molekül CCh'in indirgenmesi için dört elektron gereklidir; anlaşılıyor 
ki fotosentetik  reaksiyon için yalnız dört kuınta  değil sekiz gereklidir; 
her elektron birbiri ardına iki kuanta tarafından  uyartılmış olmak-
tadır. 

Devi ese 1 Fosforilasyon 
Diğertaraftan  ferredoksin'in  sitokrom b6'yı indrgediği düşünül-

mektedir ve böylece fotofosforilasyon  suyun müdahalesi olmadan 
gerçekleşir ve O2 açığa çıkar. Fotofosforilasyon  NADP'nin redüksi-
yonu ile birbirine bağlanır ve yalnız sistem I uyartılır (eksite edilir). 
Bu durumda fotofosforilasyon  devreseldir denir. Bu halde sistem I'deki 
klorofil  a'nın uyartılması sırasında kaybedilen elektron ferredoksin  ve 
sitokrom b6 dan geçirildikten sonra esas yerine gelir (Şekil 41). 

r* erredoksin 

I ş ı k 

Şekil 41. 

Karanlık Devre 
Karanlık devre sırasında ışık devresinde fotokimyasal  reaksiyon-

larda meydana gelen NADPH2 ve ATP, CCh'di indirgemek için kul-
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lanılır. Ancak CCh'in karbonhidrata dönüşebilmesi için çeşitli reak-
siyonlar meydana gelir. 

Otoradyografi  ve kromatografi  metodlariyle yapılan denemelere 
göre fotosentez  başlangıcından birkaç saniye sonra teşekkül eden ilk 
dayanıklı bileşik C'lu  fosfogliserik  asittir  (EGA)  : 

C — OOH 
I 

H — C — OH 
I 

H — C — O — P0 3 H 2 
I 
H 

Araştırmalar COı'din fosfogliserik  aside geçişinin reversibl ol-
madığını ve COz'in esas redüksiyonu ve tesbit reaksiyonu, ribuloz di 
fosfat  aracılığı ile fosfogliserik  aside (PGA) dönüşüm şeklinde olmak-
tadır. 

Ribuloz 1,5 di fosfat,  Co2 ile birleşince çok dayanıksız (instabl) 
6 karbonlu bir birleşik olan ketonikasiti (henüz hipotez halinde) 
meydana getirir; bu bileşik hemen iki molekül fosfogliserik  aside dö-
nüşür: 

H 
I 

H — C — O — PO,H2 

I 
c = o 

H — C — OH +C0 2 -> 
I 

H - C — OH 
^ I 

H — C — O — P03H2 

H 
Ribulozl ,5-difosfat 

H 

COOH 

H 
I 

- C — O — PO.H, 
I 

- C —OH 

C = O 
I 

H — C — OH 
I 

H — C — O — POaH2 

H 
Ketonik asit! 

H 
I 

H 
I 

H — C — OH 
I 

C —OOH 
+H2O- 7 

\ 
C —OOH 
I 

H — C OH 
I 

H — C — O — PO.H2 

I 
H 

3-Fosfogliserik  asit (PGA) 

/ 

Bu devre sırasında, aydınlık devrede meydana gelmiş olan NAD-
PH2 ve ATP'nin bir kısmı tüketilir. NADPHz nin NADP ye oksidas-
yonu ve ATP nin ADP ye hidrolizi ve ayrıca inorganik fosfor  (pi), 
trioz fosfat'\  (fosfogliser  aldehit) oluşturur. Yani 3. fosfogliserik  asidi, 
enerji kaynağı ATP ve hidrojen verici NADPH2 gibi kofaktörler  yar-
dımı ile fosfogliser  aldehite redükte edilir. 
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2 (3 — PGA) + 2ATP 2 (1,3 — PGA) + 2 ADP 

2 (1,3 — PGA) + 2 NADP + 2H+ 2 (3 — PG — AL) + 
2NAD+ + 2PH Fosfogliser  aldehit 

Fosfogliserik  asitten itibaren yalnız şekerler değil, amino asitler, 
organik asitler, yağ asitleri ve gliserol gibi maddeler de meydana gelir. 
Ancak şu hususu da burada belirtmekte yarar vardır; fotosentez'in 
ışık reaksiyonu kademesinde sağlanan ATP ve NADPHz yalnız fos-
fogliserik  asidin redüksiyonunda değil bazı bakteri ve yosunlarda ışık 
yardımı ile havamn "N" nun ileri kademelerinde amino asit ve prote-
inlere bağlanması ve amonyuma redükte edilmesinde de kullanılır. 
Ayrıca sülfatların  sülfitlere  redükte edilmesinde, yağlar ve diğer li-
pitlerin oluşturulmasında aynı kofaktörler  (ATP ve NADPH2) iş gö-
rürler. Bu nedenle fotosentezin  ışık reaksiyonu kademesi, canlıların 
ko-faktörleri  sağlayan temel kademe olarak nitelendirilir. 

Ayrıca fosfogliserik  asid, ribuloz di dosfat'ın  yeniden meydana ge-
tirilmesinde rol oynar ki bu fosfogliserik  asit meydana getirilmek üze-
re tüketilir. Bir sıra reaksiyonlar sırasında (CALVİN ve BENSON 
çemberi) C3 , C4, C6 ve C7 gibi ara fosforilize  bileşikler oluşur. 
CALVİN-BENSON devresel reaksiyonun dört esas kademeyi içerdiği 
kabul edilmiştir (Şekil 42). 

1. CO2, ribuloz di fosfota  bağlanır ve iki molekül fosfogliserik 
asit veya belki de 1 molekül fosfogliserik  asit, 1 molekül fosfogliser 
aldehit yapar. Fosfo  gliserik asitten itibaren yalnız şekerler değil, 
Amino asitler, organik asitler, yağ asitleri ve gliserol gibi maddeler 
meydana gelir. 

2. Fosfogliserik  asit, NADPH2'den hidrojen ve ATP'den enerji 
sağlamak suretiyle fosfogliserik  aldehide  (trioz  fosfat)  redükte olur. 

3. Meydana gelen fosfogliser  aldehit moleküllerinin bir kısmı 
fruktoz  fosfat'ı  yapar. Bu ise sonradan kısmen ksiloz-5-fosfat'a  çev-
rilir. Fosfogliser  aldehit moleküllerinin diğerleri ise sedoheptulaz-7-
fosfat  ile birleşip riboz-5-fosfat  ve ksiloz-5-fosfatı  yaparlar. Sonradan 
bu her iki maddeden de doğrudan doğruya ribuloz-5-fosfat  meydana 
getirilir. 

4. Ribuloz-5-fosfat,  ATP tarafından  fosforilize  edilerek sistemde 
CO2 nin yakılmasında çok önemli rol oynayan ribuloz di  fosfatı  mey-
dana getirir. Böylece bu reaksiyonlar, devresel olarak devamlılık içinde 
yürüyüp, C02 'den karbonhidratların yapımı sağlanmış olur. 
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Şekil 42. Karanlık  devre  reaksiyonları:  C02 ribuloz di fosfat  tarafından  tutulur ve iki mo-
lekül fosfogloserik  aside (PGA) dönüşür. PGA sonra trioz fosfatı  (fosfogliserik  aldehit) 
meydana getirir; bu çeşitli karbonhidratların çıkış noktasıdır. Reaksiyonlar sırasında ışık 
devrede meydana gelen NADPH, nin oksidasyonu ve ATP'nin hidrolizi olur. Trioz fos-

fat'tan  sonra ribuloz di fosfat  tekrar oluşturulur. 

Sonuç olarak reaksiyonların toplamı şöyledir: 
5 PGA 

5 N A D P H . 

5 N A DP 

5 ATP 

5 A DP 

3 r ibu loz di fosfat 

8. SENTRİOL ( = Santrozom) 
Sentrioller, interfaz  halinde, çekirdeğin yanında bulunurlar ve 

küçük çubuklar şeklinde görülürler. Bölünme halinde olan hücreler-
de ise aster (ışınsal veya yıldızsı) bölgenin merkezinde bulunurlar. 
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Sentrioller sitoplazmada bulunan organellerdir. Epistylis"1  te çok 
s ayıda sentriol bulunur; bunlar bu hücrelerdeki titrek tüylerin sarkaç-
vari hareketlerini kontrol ederler. 

Sentriollerin elektron mikroskobundaki ince yapıları çok karak-
teristik olarak görülür. Her sentriol 150 m,M çapında 400 m^ uzunlu-
ğunda 9 grup halinde üçlü borular şeklinde sıralanmış bir silindir gibi 
görülür (Şekil 43). Her gruptaki 3 boru birbirine tüm uzunlukları bo-
yunca yapışık olarak bulunurlar; bunlar 200 A° çapındadırlar. Her 
hücrede sayıları genellikle ikidir,, çekirdeğin yanında veya çekirdek 
yüzeyindeki bir kertiğin içinde birbirine dik olarak bulunurlar ve dip-
lozom adını alır. 

Şekil 43. Sentriol'un ince yapısı (A. Berkaloff,  P. Favard, J. Bourguet) M. Guinnebault'tan 

Santrozom'lar çok sayıda olduklarında hücre yüzeyine yakın 
yerde bulunurlar ve kirpik veya kamçılarla ilişkilidirler. Zira kirpik-
ler ve kamçılar sentriol içermektedirler. 

Kimyasal Bileşimi 

Bir sentriolun kimyasal bileşimi genel olarak şöyle saptanmıştır: 
% 34 su 
% 50 protein 
% 6 karbonhidrat 
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% 5 lipidler 
% 3 DNA 
% 2 RNA 
Proteinler arasında glukoz ve fosforilasyon  enzimleri; örneğin 

Adenozintri-fosfotaze  gibi bulunur. Bu enzimler bu organelin içinde 
hücreden 5-10 kat daha fazla  konsantre olarak bulunur. 

Görevleri ve Fizyolojik Faaliyetleri 

Sentrioller bir taraftan  hücrelerin bazı hareketleriyle ilişkili ola-
rak kirpik ve kamçıların yapılmasının organlaşmasında diğer taraftan 
hücre bölünmesinde rol oynamaktadırlar. 

Bölünmede hyaloplazmada iğ ipliklerinin meydana getirilmesi 
sentriol tarafından  oluşturulmaktadır. İğ iplikleri sentriol etrafında 
200 A° çapında ışınsal bir durumda görülürler. 

Sentrioller kirpiklerin ve kamçıların meydana gelmesine doğru-
dan katılırlar ve kontraktil yapıların hazırlanmasında (yapılmasın-
da) görev yaparlar. Kontraksiyonların başlatılması kirpiklerin veya 
kamçıların dibinde (temelinde) bulunan sentriollerden meydana gel-
mektedir. 

Kökeni 

Yeni bir sentriol daima kendinden evvel var olan bir sentriolden 
meydana gelir, dolayısiyle bu organeller genetik bir devamlılık gös-
termektedir. 

NUKLEUS (ÇEKİRDEK) 

Bir hücrenin birbiri ardına iki bölünme arasında geçen süreye 
interfaz  denir. Bu devre esnasındaki çekirdeğe de interfazik  çekirdek 
denir. İnterfaz  süresi farklı  olabilir. Bölünmelerin az olduğu gelişmiş 
organizmalarda interfaz  uzundur. Halbuki çabuk bölünme yapan 
embriyo'larda interfaz  kısadır. 

Genellikle interfazik  çekirdeğe, istirahat halindeki çekirdek adı 
verilir. Bu adlandırma aslında doğru değildir, zira çekirdek faaliyeti 
en fazla  interfaz  sırasındadır ve bu zamanda gerçekten hücrenin tüm 
hayatını kontrol eder. 

s 
Yapı  ve ince yapı — Ekseri hücreler, merkezlerinde bir tek çe-

kirdek içerirler. Bununla beraber Epistylis  gibi tek hücrelilerde iki 
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çekirdek vardır. Bundan başka çok sayıda (yüzden fazla)  çekirdek 
içeren hücreler (çizgili kas lifleri  gibi) vardır. Nihayet bazı organiz-
malarda, örneğin Myxomycetes  gibi ilkel mantarlarda ve bazı yeşil 
alglerde olduğu gibi, sitoplazma kütlesinin merkezinde bölünmeyen 
yüzlerce çekirdek vardır. Çekirdeğin şekli genellikle küre şeklinde-
dedir, büyüklüğü ise hücre büyüklüğü ile ilişkilidir. Bir taraftan  si-
toplazmik hacim ile çekirdek hacmi, diğer taraftan  sitoplazmik büyüme 
ile bölünme arasında bir ilişki vardır. Belirli bir hücre için bu ilişki sa-
yısal olarak şöyle gösterilebilir: 

^ Çekirdek hacmi 
Hücre hacmi-çekirdek hacmi 

K, nükleositoplazmik ilişkidir. 
Çekirdek  plazması ve çekirdeğin  organelleri  — Canlı hücrelerde 

ışık mikroskobunda çekirdek, ışığı fazla  kıran bir bölge gibi, bazen 
alçalıp yükselen veya çok yavaş rotasyon hareketli görünür. Proto-
caryot'lar1 hariç, bütün hücrelerde, çekirdek, sitoplazmadan bir çe-
kirdek zarı ile ayrılır; bu zar endoplazmik retikulum'un lokal olarak 
değişmesinden meydana gelir. Çekirdek çift  zarlıdır. Dış zar sitoplaz-
ma, iç zar ise nükleoplazma ile ilişkidedir. Porların (deliklerin) çap-
ları 250 ilâ 1000 A° arasında hücre tipine göre değişmektedir. Çekir-
dek, homojen yapıda, çekirdek plazması veya çekirdek özsuyundan 
ibarettir; burada yüzen ve ışığı çok fazla  kıran bir veya birkaç küre 
vardır ki bunlara çekirdekçik denir. Bundan başka çekirdek plazması 
içinde, çok yoğun bir kütle olan kromatin  vardır. Elektron mikrosko-
bunda, çekirdekçiklerin ve kromatinlerin doğrudan doğruya çekirdek 
plazmasında yüzdüğü görülür; bunlar, bazı sitoplazmik organeler 
gibi, bir zarla sınırlı değildir. 

Kimyasal  yapı — Sitokimyasal reaksiyonlar göstermiştir ki kro-
matinler D.N.A, çekirdekçik ise R.N.A ca zengindir. Ayrıca çekirdek-
te bazik ve asit proteinlerin varlığı da açıklanmıştır. Çekirdeğin kim-
yasal bileşimi aşağıdaki gibidir: 

1. Dezoksiribonükleoproteinler 
2. Ribonukleoproteinler 
3. Enzimler 
4. Eriyebilir R.N.A 
5. Nukleotidler (R.N.A, D.N.A ve bir çok A.T.P) 
1 Cyanophyta ve bakteriler 
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6. Amino asitler 
7. Lipidler 
8. Mg, Ca, Fe, Co, Zn tuzları 
9. Su 

Bu maddelerin oranı, çekirdek içeren hücre tipine göre değişir. 
Örneğin spermatozoitler % 60, karaciğer hücresinin çekirdeği % 15 
D.N.A içerir. Bir kobay karaciğer hücresinin çekirdeğinin kimyasal 
yapısı şöyledir: 

% 73 protein 
% 22 
% 5 RNA 
Bir çekirdekteki ortalama D.N.A miktarı 2,5 x 10 9 mg. dir. 
Çekirdek R.N.A ları çeşitli kısımlara ayrılır: Ribozomlu R.N.A, 

haberci R.N.A, transfer  R.N.A gibi. R.N.A, çekirdekte değişik mik-
tarlarda bulunur; genellikle tüm hücrenin % 5-10'nu R.N.A dır. 

Bazik proteinler histonlardır; miktarları D.N.A'nınki kadardır. 
Spermatozoidlerin çekirdeklerinde bazik proteinler, protoamin şek-
lindedir. Asit proteinler yani histon olmayan proteinler henüz az bilin-
mektedir; bunların büyük bir kısmı D.N.A'ya bağlıdır. Histonlardan 
farkı  stabil oluşları ve çabucak yenilenmeleridir. Metabolizmaca ak-
tif  hücrelerde çok boldur, spermatozoitlerde yoktur. 

Çekirdeğe bağlı özel enzimler bilinmemektedir. Çekirdekte bu-
lunan bu enzimler sitoplazmada da bulunur. Nükleik asitlerin sentezin-
de ve nükleotidlerin metabolizmasında en iyi bilinen enzimler glikoli-
ze ait olanlardır. Ait olduğu hücre tipine göre bazen başka enzimlere 
de sahip olabilirler; örneğin karaciğer ve böbrek hücrelerinin çekir-
deklerinde Arginaz ve karaciğer hücrelerinde ise Katalaz enzimleri 
vardır. 

Çekirdek lipidleri henüz iyi araştırılmamıştır. Yalnız basit olarak, 
proteinlere bağlı oldukları bilinmektedir. 

İyonlar arasında özellikle önemli olan kalsiyumdur. Zira D.N.A 
molekülünün yapısında önemli bir rol oynadığı zannediliyor. 

Görevleri ve Fizyolojik Faaliyetleri 

Ayrılmış interfazik  çekirdekler glikoliz ve A.T.P sentezini 
gerçekleştirebilirler. Çekirdek içinde de amino asitler sentezlenip 
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protein meydana getirilebilir; fakat  bu sentezleme çok azdır, zira 
hücrede bu işi büyük ölçüde sitoplazmadaki ribozomlar yapmaktadır. 

Hücrenin genetik bilgileri çekirdek D.N.A'sında lokalize olmuş-
tur ve bu nedenle çekirdek kalıtsal karakterlerin başlıca temsilcisi rolünü 
oynar. Hücre bölünmezden az evvel, çekirdek, otosentetik bir faaliyet 
gösterir. Gerçekten, yeni DNA moleküllerini sentezlemeyi içeren 
bilgileri üretir. 

DNA'lar tarafından  taşınan bilgiler sitoplazmaya haberci RNA 
molekülleri aracılığı ile iletilir ki bunun baz kısmı DNA'nın üzerinde-
kileri kopyalar. Bu bilgilerin kopyalanması çekirdeğin heteıosentetik 
faaliyetini  meydana getirir. Haberci RNA çekirdeği terkeder, sitoplaz-
madan geçer ve bunlar ribozomlar tarafından  okunarak proteinler (asıl 
proteinler ve enzimler) sentezlenir. Böylece haberci RNA aracılığı ile, 
çekirdek DNA'sı hücrenin tüm faaliyetini  kontrol eder. 

Nükleoplazma ve Çekirdek Organelleri 

Nükleoplazma 

Protocaryot'larda  çekirdek zarı bulunmaz, dolayısiyle hyalop-
lazma ile nükleoplazma birbirinden ayrılmaz; hücrenin tüm organel-
leri plazma içinde yüzer. 

Eucaryoflarda  ise nükleoplazma gel bir protein yapısında olup, 
özellikleri hyaloplazma ile mukayese edilebilir. Nükleoplazma yapısı 
az değişiktir; burada bazen glikojen parçacıklariyle, yağ damlacıkları 
görülür. Çekirdek zarı por'larında ise halkamsı yapılar görülür. 

Nukleoplazmada glikoliz gerçekleştirilir ve ATP sentezlenir. Ay-
rıca nükleoplazma da çekirdek organellerinin faaliyeti  sonucu oluşan 
protein ve RNA gibi leştiren maddeler birikebilir. 

Kromatin 

Yapı ve İnce Yapı 
Kromatinler mikroskopta, nükleoplazma içinde yüzen sık bir ağ 

görünümü meydana getirir. Bu ağ durumuna Kromatin  ağı adı verilir. 
Kromatin kütlesi nükleoplazma içinde dağılmıştır, bazıları ise çekir-
dek zarına veya çekirdekçiklere yapışmıştır. 

Elektron mikroskobunda kromatin kütlesi üzerinde daha koyu 
kısımlar görülür. Çok fazla  büyültmelerde kromatin ipliksi bir yapıda 
görülür, bunların çapları 100 A° civarındadır. 
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Kimyasal Yapısı 

Çekirdekte büyük bir yer kaplayan kromatinler bazik boyalan 
kuvvetle kaparlar ve buralarda çekirdek DNA'ları lokalize olur. Kro-
matiner ayrıca asit proteinleri, fosfolipitleri  ve kalsiyum içermektedir. 
Kromatinlerde ayrıca RNA'larda bulunur. Bu RNA'nm DNA'yı 
sıkıca bağlı olduğu zannedilmektedir. 100 A° çapındaki iplikler 
nukleoprotaminlerden meydana gelmiştir. Bir spermatozoid kromati-
nin % 80'nini DNA ve protaminler meydana getirir. 

Bakterilerde kromatin sadece DNA'dan meydana gelir. Keza 
burada 25 A° çapındaki iplikler de DNA'dan yapılmıştır. 

Görevleri ve Fizyolojik Faaliyetleri 

İnterfaz  sırasında, DNA, dikkate değer bir metabolik değişmez-
lik gösterir ve gerçekten kromatin DNA'sında belirli bir haber ekle-
mesi yoktur, yalnız bu haberler hücre bölüneceği sırada eklenir ve çe-
kirdek DNA'sı iki katına çıkar: Bu DNA  duplikasyonu  olayını meyda-
na getirir. 

DNA'nm bu interfazik  devredeki değişmezliğine karşılık kroma-
tin RNA'ları büyük bir metabolik faaliyet  görülür. Böylece kroma-
tinde molekül ağırlığı farklı  olan RNA'lar sentezlenir: örneğin haberci 
RNA, transfer  RNA, ribozomlu RNA gibi. Bu RNA'lar kromatini 
terkederek sitoplazmaya geçerler. 

Böylece, interfaz  sırasında kromatinin görevi çekirdeğin deği-
şik sentez faaliyetine  bağlıdır. Bölünme sırasında kromatin DNA 
duplikasyonu nedeniyle otosentetik faaliyetini  yerine getirir. Değişik 
sentez faaliyeti,  kromatinler kromozomları meydana getirmeye baş-
layınca durur. Kromatinin bölünme sırasında kromozomlara dönüş-
mesi göstermektedir ki bu iki yapısal görünüm bölünme sırasında ve 
interfaz  dışında, kromatinin değişik bir örgütlenmesine karşılıktır. 

ÇEKİRDEKÇİK (NUKLEOLUS) 

Yapı ve İnce Yapı 
Çekirdekçik, ışık mikroskobunda ışığı kırıcı ve 1-3 ^ çapında 

bir küre şeklinde görülür; bazen küçük bir çukurluk yaparak göçük 
gibi görülür. Bu organel genellikle kromatin kütlesine yapışıktır. E-
lektron mikroskobunda, çekirdekçik çukurlukları kromatin ve çekir-
dek plazması tarafından  doldurulmuş süngerimsi ve yoğun bir kütle 
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halinde görülür. Çok fazla  büyütmelerde 150 A 0 çapında bir çok par-
tiküllerle 100 A° çapında kısa iplikler ayrılır. Protocaryot'larda çe-
kirdekçik görülmez. 

Kimyasal Yapı 

Çekirdekçik suyu az olan (% 40) bir organeldir. Çekirdekçik pro-
teinleri, fosfolipitleri,  polisakkaritleri, RNA'ları ve kromatinden gelen 
az miktarda DNA'da içerir. RNA, çekirdekçiğin esas kütlesinin % 
5-15 ni meydana getirir ve bazların yapısı ribozom RNA'larınınkine 
çok benzer. Bu RNA büyük bir kısmı ile 150 A° çapındaki partikül-
lerin yanında bulunur. 

Görevleri ve Fizyolojik Faaliyetleri 
Çekirdekçiklerin çok miktarda RNA biriktirdikleri gözlenmiş-

tir; bu RNA çekirdekçiğe bağlı kromatinlerde sentezlenmiştir. Bura-
da söz konusu olan ribozom RNA'sıdır ve bunlar sonra sitoplaz-
maya göç ederler ve burada ribozomları meydana getirmek için pro-
teinlere bağlanır. Çekirdekçik aynı zamanda protein sentezi yapan bir 
organeldir. Sentezlenen proteinler bazen tanecik şeklinde birikebilir-
ler. Muhtemelen 150 A ° çapındaki tanecikler ribozomları temsil e-
der ve sentezlemeye iştirak ederler. 

Çekirdek Zarı 
Yapı ve İnce Yapı 
Çekirdek zarı evvelce de belirttiğimiz gibi, genellikle endoplaz-

mik retikulumun değişmesi sonucu oluşur ve çok sayıda por (küçük 
delikler) içerir. Endoplazmik retikulumun meydana getirdiği bu zar 
yanında nükleoplazma yanında bir iç zar daha bulunur (Şekil 44). 

Zardaki bu küçük deliklerin çapları 250 ilâ 1000 A° civarında 
olup, bitki türüne ve hücre tipine göre değişmektedir. Bu küçük de-
liklerin sayısı /j,2  de ortalama 50 kadardır. 

Kimyasal Yapı 
Çekirdek zarı endoplazmik retikulumun kimyasal yapısının aynı-

dır. Bu zar fosfolipitleri  ve proteinleri içerir. Çekirdek zarı hyalop-
lazma ile nükleoplazma arasındaki madde girişini kontrol eder. Hya-
loplazma ile nükleoplazma arasındaki madde alışverişi büyük bir ola-
sılıkla por'larda olmaktadır. Por'lar bir filtre  vazifesini  görmektedir. 
Por'larda maddelerin geçişi diffüzyon  yolu ile olmaktadır. 
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Şekil 44. Çekirdek zarının ince yapısı: Yüzeyde gözlenen halkalarla por zarları arasındaki 
uygunluk (Deysson'dan). 

KROMOZOMLAR 
Hücre bölünmesi sırasında interfazik  (metabolik faz)  çekirdeğin 

kromatinleri kromozomları meydana getirir. Bugün kabul edilmekte-
dir ki, kromatin ve kromozom, aynı bir maddenin farklı  iki durumu-
nu temsil etmektedir. Kromatinler,  sık bir şekilde dolanmış, hücre bö-
lünmesi esnasında spiralleşen (kıvrılan), ince ve çok uzun iplikçikler-
den, kromatidlerden  (veya krononema)  yapılmıştır. Hücre bölünmesi 
sonunda interfazik  durum meydana gelince kromatilerin spiralleşme-
leri kaybolur. 

Kromozomların Şekil ve Sayıları 
Belirli bir türde kromozom sayısı değişmez ve bu türü karakteri-

ze eder. Kromozomlar genellikle 0,2 ilâ 2 /j, çapında, 0,2 ilâ 50 fi  uzun-
luğunda sopa veya değnek şeklindedirler. Kromozomu iki kola ayıran 
boğum kısmına Sentromer  (veya Kinetekor)  adı verilir (Şekil 45). Kol-
ların nispi uzunluklarına ve sentromerin durumuna göre çeşitli tipte 
kromozomlar ayrılır: düz sopa şeklinde kromozom (akrosantrik kro-
mozom), V şeklinde iki kolu birbirine eşit kromozom (metasantrik 
kromozom), V şeklinde bir kolu kısa olan kromozom (sub-metasant-
rik kromozom), kolları çok kısa kromozomlar (punktiform-nokta 
şeklinde) kromozom (Şekil 46). 

Kromozomun kollarından birinin üzerinde ekseriya bir boğum 
daha bulunur; buna Sekonder  boğum adı verilir (Şekil 45). Buna kar-
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Sentromer 
(Kinetokor) 

Seniromer 
(Kinetokor) 

Şekil 45. Bir kromozomun yapısı. 

Sakonder doğum 

Satellit 

Minör spiral \ 

Somatik spiral 

Şekil 46. Kroftıozomlarm  morfolojisi. 
Kromozomlar = 1. Telosantrik, 2. Akrosantrik, 3. Metasantrik, 4. Submetasantrik, 
5. Sekonder boğumlu submetasantrik, 6. Satelit'li submetasantrik, 7. İki satellitli subme-

tasantrik kromozom. 

şılık sentromer olarak adlandırdığımız kısım da primer boğum olarak 
adlandırılır. Hücre bölünmesinin başlarında çekirdekçiklerin, bazı 
kromozomların sekonder boğumuna sıkıca yapıştığı görülür; bu neden-
le bu bölge çekirdekçik  zonu veya çekirdekçik  düzenleyici  adı verilir. 

Bazı kromozomlarda kollarından birinin uç kısmında bu kola 
çok ince bir iplikle bağlı küçük bir küre görülür, buna satellit  adı ve-
rilir (Şekil 45). 
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Kromozomların morfolojik  araştırması göstermiştir ki genellikle 
çekirdekte her kromozomun iki örneği vardır. Çekirdeğin içerdiği 
bu kromozom çiftlerine  homolog kromozomlar  adı verilir. Kromozom 
çiftlerinde  n sayısı bir tür için karakteristikrir;  dolayısiyle her çekir-
dek 2 n kromozom içerir veya daha doğru olarak 2 takım n kromozom 
içerir; n sayısına Haploid,  2n kromozom sayısına Diploid  adı verilir. 
Aşağıda değişik türlerde diploid değerlere ait örnekler verilmiştir: 

İnsanda 2n — 46 
Zambakta 2n = 2 4 
Kurbağa'da 2n = 26 
Drosophile'de 2n = 8 
Ascaris bivalens'da 2n = 4 

Dolayısiyle bu sayı çok değişmektedir, örneğin bazı protozoa'-
lar 300'den fazla  kromozom içerirken Ascaris univalens,te bu sayı 2 dir. 

Gametler bir kromozom takımı içerir, dolayısiyle bu hücreler 
haploid'tirler. Diğer organizmaların büyük bir kısmı diploidtir. Bu-
nun yanında 2n kromozomdan daha fazla  içeren hücrelerde vardır: 
4n, 8n vb. Örneğin memelilerin karaciğer hücrelerinde olduğu gibi. 
2 takım kromozomdan fazlasını  içeren hücrelere poliploid  denir. 

Birçok türlerde, bir kromozom çifti  gözlenir ki bunların dişi ve 
erkekleri farklı  yapıdadır; bunlara lıetero  kromozomlar  veya seksüel 
kromozomlar  adı verilir. İnsan türünde bu çift  erkekte 2 farklı  kromo-
zomdan, halbuki kadında ayni kromozomlardan meydana gelir. 

Kromozomların şekli ve sayısı bir tür için karakteristiktir;  bu 
karakterler tümüyle türün karyo  tipini meydana getirir. Belirli bir tü-
rün herhangi bireyinin kromozomlarının fotoğrafı  alndıktan sonra 
ait oldukları tipe göre ve değişen büyüklük sırasına göre çeşitli kromo-
zomların dişilişi gözönüne alınarak çizilen şematik resimlere türün 
idiyogramı denir (Şekil 47). 

Yapı ve İnce Yapı 

Her kromozom spiral şekilde kıvrılmış iki kromatid'ten meyda-
na gelmiştir; herbir kromatid 0,2 p çapında bir ipliktir. înterfazik 
çekirdekte, açılmış herbir kromozomun kromatidi bazı bölgelerinde 
yumaklar yaparak kromosantr'lan  meydana getirir. 

Bölünme sırasında her kromatid spiral bir şekilde kıvrılır; bu 
kıvrımların ayakları (basamakları) çok küçüktür. Bu birinci spiralleş-
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i l f i l f ı ı t ı u t ı 

Ü İ İ İ İ H I 

Şekil 47. 1) 2n = 18 kromozomlu Muscari  comosum'uıı idiyogramı. BB, satelit'li kromo-
zomlar. 2) Muscari  sp'de çeşitli kromozom tipleri. 3) Naias  marina'da  (Monocotyledone) 
ekvatoryal plak. AA, V şeklinde büyük kromozomlar. BB, satelitli kromozomlar; CC 

DD, büyük kromozomlar; ee, orta boyda kromozomlar; ff,  küçük komozomlar. 

me kromozomun boyunu kısaltır. Böylece' kromatid sarmal yay şek-
lini alır ve buna minör spiral  denir. Sonra bu minör spirallerin bizzat 
kendisi 10-30 kez kıvrılarak somatik  spiralleşmeyi  meydana getirir 
(Şekil 45). Bu birbiri ardına meydana gelen spiralleşme ile kromatid'-
in boyu kısalır (aşağı yukarı boyunun yirmidebirine iner), fakat  çapı 
fazlalaşır  ve kromozom esas şeklini alır. Kromatid'in bazı bölgeleri 
sadece minör spiralleşme yapar. Somatik kıvrımların bulunmadığı 
bu bölgeler kromatid'in en dar bölgelerini meydana getirir. 

Bölünmeden sonra somatik kıvrılmalar açılır fakat  kromatid'in 
bazı bölgeleri yukarıda söylendiği gibi yumak şeklinde kromosantr''-
lar olarak kalır. Diğer yandan minör spiraller de açılır, ancak kroma-
tid'in bazı noktaları koyu renkte tanecikler meydana getirir, bunlara 
kromomer  adı verilir. Elektron mikroskobu gözlemleri göstermiştir 
ki kromozomlar 100 A ° çapında kafes  örgülü iplikçiklerden meydana 
gelmiştir. Ayrıca bunlarda tekrar daha küçük çaplı alt birimlerden mey-
dana gelmektedir. Bugün için bu iplikçiklerin yorumu oldukça zordur. 
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Kimyasal Yapı 
Sitokimyasal araştırmalar göstermiştir ki kromozomlar ve kro-

matin aynı yapıyı (DNA, RNA ve bileşik proteinler) içermektedir. 
Kromozomların her yanı aynı koyulukta değildir, bazı bölgeler spiral-
leşmenin farklı  olması ve DNA miktarı nedeniyle daha açık veya daha 
koyu görünür; değişik etkilenen bu yerlere Heleropiknotik  bölgeler 
adı verilir: Tabiatiyle bunlar kromatidlerin spiralleşme derecesinin 
farklı  olduğu bölgelere karşılıktır. Örneğin sekonder boğum kromo-
zomun daha az renkli görünen bölgesidir. 

Elektron mikroskobunda gözlenen 100 A° çapındaki iplikçikler 
şüphesiz DNA'lardır; fakat  moleküler seviyede kromozomların ya-
pısını henüz tam olarak açıklamak olanaksızdır. 

HÜCRE BÖLÜNMESİ 

Hücre bölünmesi üç şekilde meydana gelir: 
1. Amitoz bölünme (1): Bu bölünme ilkel organizmalarda veya 

yüksek canlıların bazı hücrelerinde olduğu gibi ortadan boğulma su-
retiyle olur. Boğularak ayrılan hücreler eşit büyüklükte değilse bu bö-
lünmeye TOMURCUKLANMA denir. 

2. Mitoz  veya Karyokinez  (2) bölünme: Büyümeyi ve bireyin geli-
şimini sağlayan ve ana hücrenin kromozom sayısını sabit tutan bö-
lünmedir. 

3. Meyoz  (3) veya Redüksiyon  bölünme: İleri yapılı bitki ve hayvan-
ların gametlerinde kromozom sayısını yarıya indiren bölünmeye denir. 

Mitoz (Karyokinez) Bölünme 

Mitoz, somatik hücrelerin bir bölünme şeklidir. Mitoz nitel ve 
nicel olarak iki yavru çekirdek arasında kromatinin eşit bir şekilde 
bölünmesidir. Mitoz bölünme başlıca üç olay tarafından  karakterize 
edilir. 

— Kromozomların meydana gelmesi, 
— Bu kromozomların uzunluğuna ayrılması, 
— Akromatik (4) iğ ipliklerinin meydana gelmesi. 

1 Amitoz : a, yoksunluk bildiren takı; mitoz, iplik 
2 Karyokinez : Karyoz, çekirdek; kinesis, hareket 
3 Meyoz : daha az 
4 Akromatik : Boya kabul etmeyen 
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Bu bölünme başlıa 4 fazda  meydana gelir (Şekil 48) 
Çekirdek zarı Asîer iplikçikleri 

Aster iplikçikleri 

Sentriol dupiikasj 

Sentriol 

Çekirdok şişmesi 
Sentromer 

Kromatid I «c Çekirdekçik 
Prof az ortcsı, Profaz başı 

Kromatidlerin spirclleşmeşi 
Aster iplikleri 

Çekirdek zarı. 

. parçalan . 

Aster ipllkçkleci tarafından 
itilen çekirdek zarı Kromozomların ikiye 

bölünüşü Çekirdekçikler 

Senlromerlerln Hdye 
bölünüşü 'Bölgeler arası 

İplikler 

Astar 
İplikleri 

Kutuplara «ekilen 
kromozomlar 

Kromozomların el 
düzlemi Bölünme dumurun 

- ^ o l u ş u m bö|i 
Yeni çekirdek zan 

Krom o t inlerin 
kayboluşu 

Si t ödler ez. çekirdekçik Tetofcz scnu. 
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1. Prof  az: Profaz  safhasının  başında çekirdek şişer ve kroma-
tinler kromozomlara dönüşür. Minör spiralleşmenin yanında kromo-
zomun iki kromatid'den meydana geldiği ve sentromer kısmından bi-
leşik olduğu görülür, başka bir deyişle profaz  başında kromozom 
duplikasyonu meydana gelir. Herbir kromatid'in somatik spiral kıv-
rılması tek bir sentromer tarafından  birbirine bağlı ikiye ayrılmış koro-
mozomların meydana gelmesine neden olur. Bu sırada çekirdek 4 n 
kromozom içermektedir. Bazı kromozomların sekonder boğumunun 
yanında bulunan çekirdekçik parçalanır ve kaybolur. Sitoplazmada 
profaz  başında sentrioİlerin de duplikasyonu görülür; iki çifte  ayrıl-
mış bulunan sentriollere göre çekirdek merkezine kaşılıklı olarak sı-
ralanırlar. Sentriollerin bu göçü sırasında bu organelleri saran hya-
loplazma ipliksi bir yapı meydana getirir. İşık mikroskobunda her 
sentriolun etrafında  ışınsal sitoplazmik iplikler görülür: bunlar aster 
iplikçikleridir ve iki sentriolu birbirine bağlayan iplikçiklere de uzun 
iplikçikler  denir. Elektron mikroskobunda, aster iplikçikleri ile uzun 
iplikçiklere karşılık olan sentriollerin çevresinde veya bir sentriolden 
diğerine uzanan, 200 A° çapında, çok sayıda çok küçük borucuklar 
içeren hyaloplazmik bölgeler gözlenir. Sentriollerin yakınında bulun-
masına rağmen bu küçük tüplerin bu organellerle asla doğrudan bir 
ilişkisi yoktur. 

Profazın  sonuna doğru çekirdek zarı, her sentriol çiftine  karşılık 
olarak parçalanır. Böylece nükleoplazma hyaloplazma ile doğrudan 
ilişkiye geçer; tam bu sırada sentromerler seviyesinde her kromozom 
ikiye bölünür ve küçük boru demetleri sentriollere doğru uzanır. Nük-
leoplazma ve hyaloplazma içinde meydana gelen bu küçük boru bi-
çiminde demetler kromozomik  iplikler  adını alır. Sonra çekirdek zarı 
parçalanmaya devam ederken sentromerler, iki sentriol tarafndan 
meydana getirilen eksene dik olarak ekvatoryal düzlem üzerine göç 
ederler. 

Profaz  sonunda çekirdek zarı aşağı yukarı tamamen ortadan 
kalkar; sentromerler ekvatoryal düzlem üzerinde sıralanmış olup, 
kromzom iplikçiklerine bağlanmıştır; hyaloplazma ve nükleoplazma, 
ancak polarizan mikroskopta görülebilen, bölünme iğ ipliklerini  mey-
dana getiren ipliksi yapıyı oluşturur. Sentrioller etrafında  yayılan ı-
şınsal iplikçikler asteri meydana  getirir. 

2. Metafaz:  Metafaz  sırasında kromozom kolları ekvator düz-
lem üzerine gelir ve yerleşir, böylece ekvator  düzlemini  oluşturur. Tür-
lere göre kromozomlar, kollan hücrenin dışına doğru veya tüm ek-
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vatoryal düzlem üzerine dağılmış olarak bölünme iğ iplikleri çevre-
sine doğru sıralanırlar. Sitoplazmik organellerin ekserisi iğ iplikleri 
tarafından  itilmiş durumdadır. 

Metafaz  sonunda çekirdek zarı tamamen kaybolur ve bu parça-
ları endoplazmik retikulum'dan ayırt etmek olanaksızdır. 

3. Anafaz:  Anafaz  başında sentrometlerin ikiye bölündüğü gö-
rülür. İki yavru sentromerden ikisi bir kutba diğer ikisi de başka bir 
kutba gider ve beraberinde yavru kromozomları da sürükler. Bu ku-
tuplara çekilme işini, hücrenin ekvatoryal bölgesinde görülen ayni za-
manda yavru kromozomları da birbirinden uzaklaştıran birbirine pa-
relel iplikçikler gerçekleştirir. Çok küçük boru biçimindeki demetlere 
karşılık olan ipliklere bölgeler  arası iplikler  adı verilir. Sonra kromo-
zom iplikleri kısalır ve ekvator bölgesindeki uzun iplikler parçalanıp 
kaybolur. 

4. Telofaz:  İki kısım kromozom çiftinden  herbiri başka bir kut-
ba gider. Kromozom iplikçikleri çok kısalır dolayısiyle aster iplikçik-
leriyle beraber bunlarda kaybolur. Buna karşılık bölgeler arası ip-
likçikler ekvator bölgesinde kalır. 

Kromozomların spiralleri bozulmaya başlar. Spirellerin bozul-
maya başladığı sırada endoplazmik retikulum zarları gelip kromozom-
lara yapışır. Bunlar hemen birbirine birleşerek yeni bir çekirdek zarı 
meydana getirir. Böylece yeni çekirdek zarı endoplazmik retikulum 
tarafından  meydana getirilmiş olur. 

Çekirdekçikler çekirdek düzenleyicisi olarak tanımlanan bazı 
kromozomların sekonder boğumu yanında yeniden şekillenir. Ekva-
toryal bölgede, plazma zarı gittikçe derinleşen bir bölünme oluğu 
meydana getirir. Sonra ekvatoryal bölge gittikçe daralır ancak böl-
gelerarası iplikçikler henüz kaybolmamıştır. İki yavru hücreyi Şağ-
layan köprü incelir ve sonuçta iki yavru hücre ayrılır. Mitozun bu 
son dönemi Sitodierez  olarak adlandırılır. 

Mitoz sonunda meydana gelen iki yavru hücrenin herbir çekir-
deği 2n kromozom içerir. Ayrıca bu hücrelerin herbirinde bir sentriol 
vardır. Sitoplazmik organeller sitodierez  sırasında iki yavru hücre a-
rasmda hassas bir şekilde ikiye taksim edilir. 

Özel Durumlar 
Mitoz'un bu morfolojik  olayları birçok hayvan hücresinde ve 

sentriolu bulunan basit yapılı bitkilerde görülür. Sentriolu bulunma-
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yan ileri yapılı bitkilerde mitozun morfolojik  görünümü biraz farklıdır: 
Bölünme iğ iplikleri küçük bir fıçı  şeklindedir, burada uzun iplikler 
ve kromozom iplikleri meydana gelir. Bu şekil bir bölünmede asterler 
meydana gelmediğinden anastral  bölünme olarak adlandırılır. Demek-
ki bitki hücrelerinde aster de gözlenmez. Ayrıca sitodierez de değişik 
şekilde gerçekleşir: Ekvatoryal bölgede incelme görülmez fakat  bu 
bölgede iğ iplikleri ortasında bir zarla sınırlı kabarcıklar görülür. 
Bu kabarcıklar evvelâ iğ iplikleri merkezinde bulunur sonra sayıları 

moplast'ı meydana getirir, yavru hücreler arasındaki ince parçalar plazmadezma'ları mey-
dana getirir (4). 
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last'ı  meydana getirir (Şekil 49). Çok geçmeden kabarcıklar birbirine 
kaynaşarak iki yavru hücreyi ayıran bir tabaka oluşturur. Kabarcık-
lardaki çukurluklar birbirine birleşir ve aralarına selülozik bir madde 
dolarak yeni bir hücre çeperi oluşturur. Yavru hücrelerin birbirinden 
ayrılması tamamlanmamıştır; çok ince hyaloplazmik parçalar oturarak 
plasmodesma'lan  meydana getirir ve hücreleri birini diğerine bağlar. Bu 
çok özel sitodierez'de, ekvatoryal bölgede görülen kabarcıklar çeperi 
iki yavru hücrenin bu bölgedeki plazma zarından oluşur. Bu kabarcık-
ların kökeni henüz münakaşa konusudur. Bununlaberaber bunların 
golgi kökenli oldukları büyük bir olasıdır. 

Bakterilerde morfolojik  olaylar oldukça basittir. Hücre bölünmesi 
evvelâ bir uzama ile başlar; bunu kromozom duplikasyonu takip eder, 
sonra ortada oluşan bir daralma iki yavru hücreyi birbirinden ayırır; 

Mitoz Bölünmenin Fizyolojik Olayları 

Mitoz bölünmenin çeşitli fazları  için geçen gerekli zaman organiz-
maya ve hücre tipine göre değişmektedir. Bu zaman birkaç dakikadan 
birkaç saata dek olabilir. 

Mitoz bölünmesi sırasında hücrenin metabolik faaliyetleri  özel-
likle protein sentezi ve solunum azalır. Bu hücre faaliyetlerinin  azal-
ması, hücre çekirdeği çıkarıldığı zaman gözlenen olayla tamamen kar-
şılaştırılabilir niteliktedir. Yani metabolik olarak bölünme halinde 
olan hücreyi çekirdeksiz hücre ile mukayese edebiliriz. Bölünme sıra-
sında kromatinler kahnlaşarak kromozomlara dönüşürler. Sitoplaz-
ma, RNA sentezi durduğu için hiçbir bilgi kabul edemez. 

DNA Duplikasyonu Anı 
Gördük ki profaz  başında, kromozomlar meydana gelince hemen 

ikiye ayrılmışlardır, dolayısiyle her sentromerin iki kromatini bağla-
mış olduğunu gözleyebiliriz. Bunun anlamı mitozun morfolojik  olay-
ları başlamadan evvel kromozoma ait materyalin duplikasyonu mey-
dana gelmiştir. İnterfazik  çekirdeklerin spektrofotometrik  araştırıl-
ması ve otoradyografık  metodlar bölünmeden önce interfaz  sırasında, 
bir histon (bazikprotein) sentezine eşlik eden DNA sentezini açıkla-
maya yardım eder. Bölünme hareketi çok çabuk olan hücrelerde bu 
sentez işi interfaz  başında meydana gelir. Bölünme hareketi yavaş o-
lan hücrelerde bu interfazik  devrenin son üçtebirinde gerçekleşir. 
DNA duolikasyonu ve histonların meydana geldiği devre S fazı  ola-
rak adlandırılır. İnterfaz  iki devreye ayrılır: birincisi sentezden ön-



ceki, bu sırada çekirdek diploidtir ve buna G! fazı  denir, diğeri sen-
tezden sonra, bu esnada çekirdek tetraploid'tir ve buna G2 fazı  denir. 

Mitoz Aygıtı ve Bölünme İğ İplikleri 
Bölünme sırasında hyaloplazma ve nukleoplzma ipliksi bir yapı 

meydana getirir; bunun tümüne bölünme iğ iplikleri  adı verilir. Ultra 
yapı ölçüsünde gördük ki bu ipliksi yapılar mikrotübüllerden (çok 
küçük borucuklar) meydana gelmiştir. Mikrotübller yavru hücreler 
arasında kromozomların eşit bir dağılımına yardım eder. Işık mik-
roskobu seviyesinde bölünme iğ ipliklerinin ipliksi yapı yalnız hücre-
lerin tespiti sırasında görülür. Diğer taraftan  bu iğ iplikleri hiç renk 
kabul etmezler bu nedenle bu tüm yapılara akromatik  iplikler adı verilir. 
Sonuçta, yerel olarak görülen bu yapıların tümüne mitoz aygıtı  denir. 

Mitoz aygıtlarının kimyasal analizi, bunların molekül ağırlığı 
300.000 olan proteinlerden meydana geldiğini göstermiştir. Bu protein 
hücrede bölünme sırasında çok fazla  bulunur. Bu proteinler -SH grubu 
taşımaktadır. Dolayısiyle bu çok küçük borucuklar kükürtlü pro-
teinlerden meydana gelmiştir. 

İmmünolojik metodlar, mitozdan evvel bu proteinlerin hücrede 
varlığını doğrulamıştır. Dolayısiyle bu, interfaz  sırasında sentezlenir 
ve iğ ipliklerinin meydana gelişinin, evvelce mevcut olan protein birim-
lerinin polimerizasyonu ile ilişkili olduğu zannedilmektedir. Mikro-
tübiillerin yaradılışı iki evrede olmaktadır. Birincisi proteinlerin po-
limerizasyonu sonra bu polimerlerin bir araya gelerek daha kompleks 
bileşikleri oluşturmasıdır. 

Kromozomların kutuplara çekilişinde protein yapısındaki bu 
mikrotübiillerin görevi henüz iyi bilinmemektedir. Yalnız bunların 
çekilme hareketlerin kromozomik ipliklerle sentromer arasındaki i-
lişkiye karıştığı muhakkaktır. Ayrıca mikrotübüllerin gerçekten kont-
raktil olup olmadığı kesin değildir. Diğer taraftan  kutuplara çekilme 
sırasında, bölgelerarası iplikler araya girerek kromozomlar kutuplara 
itilmektedir. Herne olursa olsun, bölünme sırasında kromozomların ha-
reketi, Hıy alo plazmada açıkladığımız sikloz hareketlerini anımsatmaz. 

Meyoz (Rendüksiyon) Bölünme 
Meycz, döllenmenin gerekli kontrolünü yapan özel bir bölünme 

şeklidir. 
Meyoz birbirini takip eden iki nukleus bölünmesi sonunda 2n 

kromozomlu bir diploid hüre, haploid (n kromozomlu) dört yavru 
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hücre grubu (tetrat) meydana getirir. Böylece bu kromatik redüksiyon 
birbiri ardına meydana gelen döllerde kromozom sayısının artmasını 
önler. İleri yapılı bitkiler ve hayvanlar diploid organizmalardır. Kro-
matik redüksiyon gametlerin oluşumu sırasında gerçekleşir. Fakat 
basit yapılı organizmalarda kromatik redüksiyon hayat devresinin 
herhangi bir anında olabilir. Örneğin haploid olan bazı Thallophyte'-
lerde yumurta hücresinin kromatik redüksiyonu zigot'un çimlenme sı-
smda meydana gelir. 

Sitolojik bakımdan meyoz birbiri ardına iki mitoz bölünme ile 
gerçekleşir. 

— Birinci mitoz, somatik mitozdan çok farklıdır,  buna hetero-
tipik  mitoz veya redüksiyon  mitoz adı verilir. Bu bölünme sırasında 
kromozom sayısı yarıya iner. 

— İkinci bir mitoz hemen birinciyi takiben meydana gelir ve hap-
loid kromozom sayısını aynı tutar ve homeotipik  mitoz veya ekvas-
yonel mitoz adını alır. 

Meyoz bölünme anne ve babadan gelen homolog kromozomla-
rın birbirine yapışarak uzun bir profaz  safhası  ile başlar. Diğer taraf-
tan telofaz  yalnız taslak halinde veya tamamen yoktur. 

I.  Profaz 

Burada birbirini takip eden beş evre ayrılır: 
a) Leptoten  (1) evresi: Çekirdek biraz şişer, kromozomlar spi-

ralleşerek ince uzun iplikçikler halinde belirir fakat  uzunluğuna ay-
rılma görülmez. Bu kromozomlar ekseriya çekirdeğin bir kutbuna 
doğru yöneliıler (demet durumu) (Şekil 50, 1). 

b) Zygoten  (2) evresi: Evvelâ kromonemalar sonra anne ve ba-
badan gelen homolog kromozomlar belirir ve birbirine yaklaşarak 
ikişer ikişer birleşirler ve çiftler  meydana getirirler (Synapsis (3)) (Şe-
kil 50, 2). 

c) Pakiten  (4) evresi: Eş kromozomlar kısalır, büzülürler ve spi-
ralleşme görülen kromozomlar kalınlaşır. Kromozomlar sıkıca bir-
birine dolanmış olarak bir arada bulunurlar. Bu evre sırasında cros-

1 Leptoten : Leptos, ince uzun; teino,  yayılma, uzanma 
2 Zigoten : Zigos,  çift 
3 Synapis : birlik olma 
4 Pakiten : pachus, kaim,.sık 
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Metafaz Anafaz 
Diploten Diyakinez 

Şekil 50. Homeotipik ve heterotipik durumlar. Burada oiri ana kökenli diğeri baba kö-
kenli iki homolog kromozom görülmektedir. 

sing-over olayı meydana gelir ve parça değişimi olur. Bu devrenin sonu 
genellikle strepsiten (5) olarak adlandırılır ve çözülme durumu baş-
lamış olur (Şekil 50, 3). 

d)  Diploten  (6) evresi: Her kromozomun ayrılması belirli ola-
rak görülür; her kromozom iki kromatidten meydana gelir, dola-
yisiyle her bivalent kromozom 4 komatidten meydana gelmiştir ve 
bir tetrad'a karşılıktır. Bu kromatidler birbirlerini kesecek şekilde ve 

5 Strepsiten : strepsis,  bükülme, burulma 
6 Diploten : Diplos-ikili 
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dolanmış durumdadırlar. Kesişme noktalarına kiyasma  adı verilir. 
Diğer taraftan  minör ve majör spiralleşmeler belirli olarak görülür 
(Şekil 50, 4). 

e) Diyakinez  (7) evresi: Spiralleşme artar ve kromozomların boyu 
kısalır kalınlaşır. Ayni zamanda kiyasma noktaları azalır ve her tet-
rad iki gruba ayrılarak haç veya halka şeklini alır. Bu esnada çekir-
dekçik ve çekirdek zarı kaybolur ve iğ iplikleri teşekkül eder. 

I. Profaz  sırasında kiyasmanın varlığı çok önemlidir; gerçekten 
bu sırada anne ve baba kökenli kromatidler arasında parça değiş-
meleri ve gen alış-verişi olur (bu değişmeler dörtlüğün iki kromatid'i 
üzerinde olur). Bunlar ayrıca çeşitli varyeteler arasındaki çaprazla-
mada son derece önemlidir (Şekil 50, 5). 

1. Metafaz  ve Anafaz 

Bu iki faz  normal mitozdaki gibi gerçekleşir. Meydana gelen 2 
kromatidli 2 grup halindeki tetratlar ayrılarak kutuplara doğru j_öç 
ederler, bu da kromozom sayısının yarıya inmesi demektir (Şekil 50, 
6). 

I. Telefaz 

Ayrılmış olan kromozomlar karşılıklı kutuplarda toplanır. Yeni 
çekirdek zarları teşekkül etmeye başlar fakat  kromozomlar az değişir 
ve genellikle şekillerini korurlar. Böylece iki yavru çekirdek meydana 
gelir (Şekil 50, 7). 

Hemeotipik bölünme 

II. mitoz kısa bir profaz  ile başlar; bunu normal metafaz,  anafaz, 
telefaz  safhaları  takip eder (Şekil 50, 8). 

II.  Metafaz:  Birinci profazda  ikiye ayrılmış olan fakat  birbirle-
rinden uzaklaşmadan bir arada kalmış olan kromatidler ekvator düz-
leminin ortasında toplanır. 

II.  Anafaz:  Yarıya bölünen kromozomlar birbirinden ayrılarak 
kutuplara doğru uzaklaşırlar. 

II.  Telefaz:  Kromozomlar şekillerini kaybetmeye başlar. Çekir-
dek zarı ve çekirdek teşekkül eder. Bu suretle bir ana hücreden 4 yav-
ru hücre (gon) meydana gelmiş olur. 

7 Diyakinez : Dia-geçme, aşma; kinesis-hareket 
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Sonuç olarak meyoz bölünme ile kromozom sayısı yarıya inmiş 
olur ve kromozomun yapısı yeniden gözden geçirilip düzenlenmiş 
olur. 

Diğer taraftan  genetik gözlemler bize kromozomların sayısal 
redüksiyon şekillerinde iki durumu ayırmaya götürür; bunlar Prere-
düksiyon  ve PostredüksiyorCdur.  Eğer tetratlar I. profaz  safhasında 
meydana geldiğini düşünürsek, görürüz ki bunlardan herbiri ana kro-
mozomdan gelen 2 kromatid ile baba kromozomdan gelen 2 kroma-
tid'den oluşur. Genellikle Preredüksiyon şekli daha egemendir. I. 
anafaz,  anneden gelen 2 kromatid'in bir kutba, babadan gelen 2 kro-
matid'in diğer kutba gitmesiyle son bulur. Buna karşılık psotredüksi-
yonda I. anafazda,  her kromozom için, bir anne kökenli kromatid, 
bir baba kökenli kromatid bulunur; dolayısıyle herbir aileden gelen 
karakterler henüz ayrılmamıştır. Bunlar II. mitoz esnasında görüle-
cektir (Şekil 51). Aslında olaylar oldukça karışıktır; çünkü aynı bir 
mitoz şeklinde bile bazı kromozom çiftlerinde  preredüksiyon, bazı-
ları da postredüksiyon görülür. 

Mitoz ve Meyoz Bölünmeleri Arasındaki Farklar 

1- Mitoz bölünme vücud hücrelerinde, meyoz bölünme yalnız 
eşey hücrelerinde olur. 

2- Mitoz daha kısa, meyoz bölünmesi ise daha uzun sürer. 
3- Mitoz bölünmesinde ekvator düzleminde toplanan kromo-

zomlarda aynı kromozomun kromatidleri karşı karşıyadır. Meyoz da 
ise iki ayrı kromozom, homolog kromozomlar, karşı karşıyadır (I. 
metafaz). 

Mitoz bölünmede meydana gelen oğulda kromozom sayısı 
aynı, meyoz bölünmesinde ise kromozom sayısı yarıya inmiştir. 

5- Mitoz bölünme sonunda iki yavru hücre meydana gelir, me-
yoz bölünmede ise 4 gon meydana gelir (Şekil 52). 

HÜCRE ÇEPERİ 

Tüm hücreler, sitoplazmanm dışına doğru bunu sıralayan bir 
plazma zarı içerirler. Bunlar arasında bazıları özellikle yüksek yapılı 
bitki hücrelerinin dışını 0,5 [i kalınlığında, yapısının büyük bir kısmı 
selüloz olan ve sitoplazma tarafından  meydana getirilen cansız bir çe-
per çevirir. Mitoz bölünme sırasında meydana gelen fragmoplastlar  bu 
zarın kökenini meydana getirir. Çeperin görevi, hücreyi dış etkilerde 
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Şekil 51. Meyoz bölünmenin çeşitli şekilleri: Solda bir homolog kromozom çiftinin  pre-
redüksiyon, sağda post-redüksiyon durumu görülmektedir. Siyah kromozomlar baba 
kökenli, beyaz kromozomlar ana kökenlidir. Pre-redüksiyonda ana ve baba kökenli ka-
rakterlerin ayrılması meyoz'un birinci bölünmesinde (I) olmakta, halbuki bunların ayrıl-

ması post-redüksiyon'da gerçekleşmektedir (II). 

korumak ve dayanıklı kılmaktır. Ekseri mantarlarda ve bazı alglerde 
çeper sellüloz ve bileşik pektik maddelerin karışımından yapılmıştır. 
Yine çok ender olarak bazı alglerde ve ekseri mantarların çoğunda zar 
kitinden yapılmıştır. Basit yapılı bitkilerde kitin ve sellüloz asla bir 
arada bulunmaz ve bu durumun Talli bitkilerin (Thallophyte'kriı) 
filojenezlerinin  araştırılmasında büyük bir önemi vardır. Buna kar-
şılık yüksek bitkilerde kitin veya sellüloz kalloz  olarak bir arada bu-
lunabilir. Buna karşılık bazı ilkel bitki gruplarında, hücre çeperi mev-
cut olmayıp, sitoplazma çıplaktır; örneğin alglerin, odunlu kripto-
gamlarm, Cycadales'lerin  kirpikli anterozoidlerinde (kamçılı erkek üre-
me hücresi) mantarların ve alglerin zoosporlarında (kamçılı sporlar) 
Myxcmycetes'1  lerin plazmodyumlarında * olduğu gibi. 

* Cıvık mantarlarda birçok cıvık, amibsi yapının birleşmesiyle meydana gelmiş sel-
lüloz çeperi bulunmayan cıvık kütle. 
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Şekil 52. Mitoz ve meyoz bölünmeleri arasındaki esas farkları  gösteren şema. A. Mitoz 
B. Meyoz. 

Yüksek yapılı bitkilerde hücre çeperi tipik olarak pektosellülo-
zik maddelerden yapılmıştır. Hücrelerin değişimi sırasında yeni sellü-
loz tabakaların katılmasıyle çeper kalınlaşır. 

Hücre Çeperinin Gelişmesi 
Hücre bölünmesinden hemen sonra meydana gelen iki yavru hüc-

re arasında ilerde orta lameli oluşturacak çok sayıda pektik torba-
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cıklarin birleşmesiye Fragmoplast  denilen ilkel bir zar meydana gelir. 
Kolloidal pektik maddelerin (pektin, pektoz, pektik asit) birikmesiyle 
meydana gelen ve tamamen müşterek olan bu ilk zar orta lamel  adını 
alır (Şekil 53). Orta lamel çok ince olup, sellüloz içermez ve hücreler 
arasında harç vazifesini  görerek onları birbirine bağlı tutar. Pektik 
maddeler iyot ile sarı, karmen ile kırmızı renk alır. 

Şekil 53. Bitki hücresi çeperinde kalınlaşma A enine kesitte, B uzunluğuna kesit (Kerr 
ve Bailey'den). 

Pektik maddelerden yapılmış ilk hücre zarı (orta lamel) daha son-
ra, her iki hücrenin ürünü olan sellüloz salgılarıyla kalınlaşır ve pri-
mer hücre zarı (sellüloz çeper) meydana gelir (Şekil 53). Yani primer zar 
pektik maddelerle sellülozdan meydana gelmiştir. Sellüloz glukoz'un 
polimeridir ve ipliksi bir yapı gösterir ve mikrofibriller  (200- 250 A° 
çapında) halindedir. Mikrofibrillerin  meydana getirdiği molekül gr-
uplarına misel denir. Miseller arası, devamlı bir kanal sistemi teşkil 
eder ve su ile dolmuş haldedir. 

Her hücrede en basit şekilde de olsa bir primer çeper vardır. 
Genç ve gelişmekte olan hücrelerde yalnız primer çepere rastlanır. 
Bu hücrelerin çeperleri büyüme sonucu gerilir ve açılan sellüloz mi-
seller arasına yeni sellüloz molekülleri girer. Bu tarzdaki çeper büyü-
mesine intüssiissepsiyon denir. 

Fazla kalınlaşmış hücre çeperleri, sekonder çeper kalınlaşmaları 
ile meydana gelir. Bu sırada yeni sellüloz tabakaları primer çeperin iç 
yüzeyine ilâve olur. Bu tip çeper büyümesine Apozisyon denir. Bu ka-
lınlaşmaya yalnız sellüloz değil, diğer maddelerde katılır. 
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Hücre Çeperinin Sekonder Değişimi 

Bazı bitki hücrelerinin gelişimi esnasında pekto-sellülozik zarda, 
fizyolojik  ve ekolojik gereksinmelere göre, kimyasal değişmeler mey-
dana gelir. Bu değişmeler arasında önemli olanlar odunlaşma, man-
tarlaşma, kütinleşme, mumlaşma, kitinleşme, siüsleşme, kireçlenme, 
tanenleşme ve pelteleşme bulunmaktadır. 

1. Odunlaşma:  Hücre çepernin sellüloz miselleri arasına ligninli 
maddelerin girmesiyle olur. Ligninler kimyasal yapıları bakımından 
fenil  propan'ın muhtelif  türevlerinden (örneğin koniferil  alkol gibi) 
ibaret kompleks polimerlerdir. Odunlaşma, çeperin her üç tabakasın-
da meydana gelir. Orta lâmel ve primer çeper, sekonder çeperden da-
ha fazla  odunlaşır. Lignin, çeperde asla tek başına bulunmaz; her 
zaman pektik bileşikler ve sellüloz'la beraber bulunur. Destek doku 
elemanlarından sklerankima lifleri  ve taş hüreleri ksilem elemanları-
nın zarları odunlaşmış hücrelerdir. Odunlaşma sonucu çeperin da-
yanıklığı artar ve hücre dışı etkilere karşı dayanıklı duruma gelir. Bu-
na karşılık çeper şişme kabiliyetini kaybeder. Fenol ve Aseton'da e-
rir. Hücre çeperi odunlaşan hücrelerden meydana gelen odun, kalsi-
yum bisülfit  veya sodyum hidroksit ile basınç altında kaynatılırsa 
lignin tamamen erir, sellüloz kalır. Sanayide bundan faydalanarak, 
odundan suni ipek ve kağıt elde edilir. Odunlaşmış çeperler analin sül-
fat  ile sarı, floroglusin  ve sulu tuz asidi ile kırmızı renge boyanır. 

2. Mantarlaşma:  Çepere amorf  bir madde olan süperin katıl-
masıyle meydana gelir, bunlar ard arda gelen tabakalar şeklindedir. 
Süberin ve biraz sonra göreceğimiz kütin kimyasal bakımdan fellon 
asiti, süberin asiti gibi yüksek moleküllü yağ asitlerinin oksidasyonun-
dan meydana gelir; yağ asitleri ve oksiulerce zengindirler ve kısmen 
esterleşmişlerdir. 

Süberin, mantar doku hücrelerinin çeperlerinde bulunur. Elcso-
derma ve endoderma hücreleriyle bazı salgı hücrelerindede çeperler 
mantarlaşma gösterir. Mantarlaşmış hücrelerin eriyiklere, su ve gaz-
lara karşı geçirgenliği son derece azalır. Dolayısiyle çeperleri mantar-
laşmış hücreler zamanla ölü duruma geçerler. 

3. Kütinleşme:  Çeperin, sellüloz miselleri arasına kütin girmesiy-
le olur. Kütin ve süberin kökenleri, yapıları ve özellikleri bakımından 
birbirine yakındır; yalnız kütinin süberinden farkı  daha az doyma-
mış yağ asiti içermesidir. Kütinleşmeye canlı hücrelerde, özellikle göv-
de ve yaprak epidermis hücrelerinde rastlanır, stomalar seviyesinde 
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bulunmaz. Kütin, epidermis üzerinde kutikula tabakasını oluştura-
rak bitkinin su kaybını önler. Alkol, eter ve klorform  gibi organik 
eriticilerde erimez. Kütin ve süberin asitlere karşı çok dayanıklıdır; 
ancak sıcak alkali eriticilerde erirler. Kütin ve süberin sudan III ile 
kiremit kırmızısı, iyotlu çinko klorür ile sarıkahverengiye boyanırlar. 

4. Mumlaşma:  Mum maddesi yine epiderma hücreleri tarafından 
meydana getirilir. Kimyasal yapısı süberini ve kütine yakındır. Mum-
laşma sayesinde kutikula daha az geçirgen hale gelir. Üzüm, erik, elma 
vb. gibi meyvaların üzerinde donuk renkte görülen tabaka mumdur. 

5. Silisleşme:  Sellüloz miselleri arasına amorf  silis (SiCh) ilâ-
vesiyle olur. Silisleşmeye Diatome (silisli algler) Equisetum  (At kuy-
ruğu) ve Gramineae (Buğdaygiller) de rastlanır. 

6. Kireçlenme:  Hücre çeperinin yapısına amorf  CaCCh girme-
siyle olur. Örneğin Chara  (su askısı), Rhodophyceae  (kırmızı su oyun-
ları) nın Corallinaceae  familyasında,  yüksek bitkiler arasında Cruci-
ferae  (Turpgiller) ve Boraginaceae (Hodanlar) familyasında  bazı örtü 
tüyleri kireçlenmiştir. 

Diğer bir CaCCh teşekkülü de S/sfo/ıVlerdir.  Sistolitler paran-
kima ve epiderma hücrelerinde çeperin salkım şeklinde içeriye doğru 
büyümesiyle meydana gelir. Sistolitler Moraceae  (Dutgiller) ve Ur-
ticaceae (Isırganlar) familyasındaki  bitkilerde görülür. Keza Ficus 
elastica  (Lastik ağacı)nın yaprak epidermalarmda sistolitler oldukça 
karakteristiktirler. 

7. Tanenleşme:  Hücre çeperine tanen maddesinin birikmesiyle 
çeper tanenleşir. Tanen maddesi bazı tohumların kabuğunda ve yaş-
lanmış odunda çeperin yapısına girer. Çok miktarda tanenleşmiş hüc-
relerden meydana gelen yapılar, örneğin Palamut meşesinin kadehi, 
meşe mazısı gibi, dericilikte kullanılmaktadır (Bak sayfa  64). 

8. Kitinleşme:  Hayvansal bir madde olan kitin  kimyasal bakım-
dan sellüloz'u andıran, uzun asetil glükozamin makromoleküllerinden 
meydana gelmiştir. Mycophyta  ların (mantarlar) ekserisinde hücre çe-
perinin yapısında kitin vardır. 

9. Pelteleşme  ve zamklaşma:  Orta lameldeki pektik bileşikler, 
fazla  su çekebilen, eriyebilir pektinlere hidrolize olabilir. Kimyasal 
bakımdan pelte ve zamk arasında bir fark  yoktur. Her ikisi de su ile 
ilişkide çok fazla  şişerler. Birçok bakteri, Cyanophyceae (mavi yeşil 
algler) ve Phycophyta (suyosunları) da çeperin pelteleştiği görülür. 

131 



Linum usitatissimum  (keten) bazı Leguminosae (Baklagiller) ve Plantago 
bitkilerinin tohumlan pelteleşme için tipik bir örnek teşkil eder. 

Bir Bakteri Çeperinin Yapısı 
Bakterilerin çeper yapılan bitki ve hayvan hücrelerinin plazma 

zarlarından biraz farklıdır. 
Örnek olarak bir streptokok hücresini alalım: Burada zar, pro-

teinlerin, karbonhidratların ve mukopeptidlerin çoğunlukta olduğu 
çeşitli maddelerin meydana getirdiği değişik tabakalardan oluşur (Şe-
kil 54). 

Şekil 54. Bir bakteri (streptokok) çeperinin yapısı: 1. Plazma zarı, 2. Mükopeptid, 3. Kar-
bonhidratlar, 4. Proteinler; A. Hyaloplazma, C. Kapsül, P. Asıl çeper (P.E. Pilet'ten)' 

Geçitler, kalınlaşmış çeperler arasında daha geçirgen olan, hüc-
reler arası madde alışverişini sağlayan geçiş alanlarıdır. Primer çepe-
re sahip hücrelerde plasmodesmaların  (plazma-bağı) bulunduğu primer 
geçit alanları vardır. Sekonder çeperli hücreler ise gerçek geçitlere 
sahiptirler. Sekonder çeperli hücrelerde esas iki tip geçide rastlanır: 

1. Basit geçitler:  Bu tip geçitlere genellikle parankima hücrele-
rinde, floem  liflerinde,  taş hücrelerinde rastlanır. Yanyana iki hücre-
de karşılıklı olarak geçit çifti  meydana gelir. Basit bir geçitte, geçit 
çukurluğu,  orta lamel  ile primer çeperlerden meydana gelmiş geçit 
zarı bulunur. 

2. Kenarlı  geçitler:  Özellikle trake ve trakeid gibi su iletim de-
metlerinde görülür (Şekil 55, 56). 

Sekonder çeperde lümene doğru bir kenar teşekkül etmiştir. Kar-
şıdan bakıldığı zaman iç içe girmiş iki daire gibi görülür. Yandan ba-
kıldığı zaman karşılıklı gelmiş "V" şeklinde zar kalınlaşmasının orta-
sında kalan bir havuzcuğa benzer. 

r 4 

GEÇİTLER 
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Sekonder çeperin uç tabakası 

Şekil 55. Kenarlı geçit (Esau'dan). 

Şekil 56. Sarı çam'da kenarlı geçitler. 

Çukurluğun geçit kenarı ile örtülen bölgesine geçit odası  denir. 
Kenardaki açıklığa da geçit açıklığı denir. Geçit zarı orta kısımda kö-
keni primer hücre zarına ait olan Torus  (geçit yastığı) adında bir ka-
lınlaşmaya sahiptir. Geçit zarının torus'un etrafında  ince kalan kısma 
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margo (geçit alam) adı verilir. Torus çapı geçit açıklığının çapından 
daha fazladır.  Geçit yarı esnek olduğu için su iletken borulardaki ba-
sınç farkı  sonucunda torus, geçit açıklığını (porus'u) kapatabilir. Çift 
kenarlı geçitlerde torus bulunduğu halde tek kenarlı geçitlerde torus 
bulunmaz. 

PLASMODESMA 

Plasmodesmalar pektik maddelerin bulunduğu yerlerde özellikle 
primer çeperlere sahip hücrelerde mevcut olup, hücreler arasındaki 
ilişkiyi gerçekleştiren, çeperin ince bir deliği içinde bulunan çok ince 
kordonlardır.  t 

Bitki hücrelerinde sellüloz çeperin birçok yerlerinden delinmiş 
olduğu bilinmektedir; bu deliklere travekül  adı verilir. Bu traveküller 
primer ve sekonder çeperleri tamamen kesmektedir. Bilindiği gibi sel-
lüloz çeper teşekkül ederken bu zarlar vakuollerden türemişlerdir 
(PORTER ve MACHADO, 1960), bu vakuollere fragmozom  adı da 
gene ayni araştırıcılar tarafından  verilmiştir. Bunlar fragmoplastlar 
seviyesinde mitoz bölünme sırasında görülmektedir. SIEVERS 
(1963) bunların doğrudan diktiyozomlardan türediğini söylemiştir. 
Bu fragmozom  grupları birleşirken aralarında boşluklar bırakmakta-
dırlar; bunlar gelecekte plasmodesmalara karşılıktır. 

Bazı araştırıcılar ışık mikroskobu ile yaptıkları gözlemlerde tra-
veküller içindeki bu sitoplazmik uzantılara plasmodesma adını ver-
mişlerdir ve bunlar ektoplazma zarının hücreden hücreye olan uzan-
tıları olarak kabul edilmiştir. Ancak SIEVERS (1963) yaptığı çalış-
malarda her plasmodesma seviyesinde endoplazmik retikulumun bir 
parçasının bulunduğu gözlenmiştir. Böylece anlaşılmaktadır ki bir 
plasmodesma, gerçekten bir hücreden diğer bir hücreye, endoplazmik 
retikulumun sayesinde ve traveküller aracılığı ile ilişkiyi sağlamakta-
dırlar. Ayrıca büyük bir olasıllıkla, eğer bir hücrenin ektoplazmik zarı 
bir hücreden komşu bir hücreye uzanıyorsa endoplazmik retikulu-
mun da birinden diğerine devam ettiği görülür (Şekil 57). Yani bu liş-
kiler endoplazmik retikulum tarafından  yapılmaktadır veya başka bir 
deyişle, birçok sitoloğun bir kaç yıl evveline dek söylediği gibi doğru-
dan doğruya sitoplazma tarafından  değil bu retikulum zarlarının sı-
nırladığı açık alanlar yani endoplazmik retikulumu meydana getiren 
zarlardan meydana gelen keseciklerin tüpler halinde daralarak hücre 
çeperinin kanalcıkları tarafından  olmaktadır. 
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Şekil 57. Bir bitki hücresinde plasmodesma'nın ince yapısı: M. Selüloz çeper — T. 1 ra-
vekül — P. Plasmodesma I. Hyaloplasma — 2. Retikulum — 3. Plazma zarı. (P.E. Pılet'-

ten) 
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2. BÖLÜM 

HİSTOLOJİ (DOKU BİLİMİ) 

Dokunun Tanımı 
Kökenleri aynı olan, aynı ödevi gören aynı yapıda ve aynı özel-

likleri gösteren hücrelerin oluşturduğu topluluğa doku  adı verilir. An-
cak bu arada belirtelim ki bazı dokular örneğin iletim dokusu (ksilem 
ve floem)  heterojen hücrelerin topluluğundan meydana gelir. Doku-
ların özelliklerini araştıran morfoloji  biliminin koluna da HİSTOLOJİ 
(doku bilimi) denir. 

Dokular, meristem hücrelerinin görevlerine göre hücrelerinin 
farkhlaşması  sonucu meydana gelir. Dokuları meydana getiren hüc-
reler arasında orta lâmel, hücre arası boşluk, geçitler ve plazmodesma-
lar bulunabilir. 

Çeşitli dokular değişik şekillerde sınıflandırılabilir: 
A) Bazı dokular bölünme yeteneğinde olan aktif  hücrelerdir; bu 

hücreler gelişerek değişik dokuları meydana getirirler. Bunlar meristem-
lerdir  ve ikiye ayrılır: 

1- Primer meristemler 
2- Sekonder meristemler 
B) Değişik dokular bir araya gelerek bitkinin beslenmesini ger-

çekleştirirler: Örneğin 
1- Depo parankiması 
2- Assimilasyon parankiması 
3- İletim dokuları (ksilem ve floem) 

C) Bazı dokular mekanik bir görevi yaparlar: 
1- Örtü dokuları (çeşitli organları örten koruyucu doku) 
2- Destek doku (bitkiye diklik ve gerekli sağlamlığı veren doku) 
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D) Bazen pratik önemi çok fazla  olan (uçucu sıvılar, reçine, lateks) 
fizyolojik  görevli hücreler bazı metabolizma ürünleri geliştirirler; 
bunlar salgı  dokuları'dır. 

Bu şekil sınıflamaya  rağmen biz burada bugünedek alışılagelmiş 
olan sınıflamayı  benimseyerek ileri yapılı bitkilerde dokuları iki grup 
altında açıklamayı uygun görüyoruz. 

A) MERİSTEM DOKU (bölünür doku) 
B) SÜREKLİ DOKU (gelişmiş doku) 

A) MERİSTEM (BÖLÜNÜR) DOKULAR 
Meristem dokunun kökeni embriyodur. Yüksek bitkilerde yu-

murta hücresi ile erkek gametin birleşmesinden meydana gelen zigot 
bölünerek embriyoyu verir. Embriyo esas bitkiyi meydana getirebil-
mek için devamlı bölünerek hücre sayısını artırabilme yeteneğindedir. 
Dolayısiyle her canlının hayatında ilk bölünür doku embriyo etrafında 
toplanmıştır. 

Meristematik doku, ince çeperli, plazması bol, genel olarak izo-
diyametrik, hücre arası boşlukları olmayan ve farklılaşmış  küçük hüc-
relerdir. En önemli özellikleri sık sık bölünerek yeni hücreler meydana 
getirmeleridir. 

Meristematik doku bitkide bulunduğu yere veya kökenlerine göre 
bölümlere ayrılır: 

a. Meristemler Kökenlerine Göre İkiye Ayrılır 
1. Primer meristem (öncül bölünür doku) 
2. Sekonder meristem (soncul bölünür doku) 

1. PRİMER MERİSTEM (öncül bölünür doku) 
Primer meristemler embriyo safhasından  itibaren bölünme yete-

neğini kaybetmeyen ve doğrudan doğruya embriyo hücrelerinden ge-
lişen hücrelerdir. Bitkide bulunduğu yere göre apikal,  interkalar  ve la-
teral  olmak üzere 3 tip ayrılır: 

A) APİKAL MERİSTEM 
Apikal meristem bitkide kök, gövde ve dallarının ucunda başka 

bir deyişle bitkinin büyüme noktalarında bulunur. Gövdede bölün-
menin olduğu kısım vejetasyon konisi  adını alır ve gövdenin büyüme 
noktasını meydana getirir. Vejetasyon konisinde bölünme ile ilgili 
kısımlar dıştan içe doğru şöyledir (Şekil 59): 
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1. TUNİKA: Vejetasyon konisinin en dış kısmını 1-5 hücre 
tabakası halinde bir kılıf  gibi sarar, çevreler. Bu tabakayı saran hüc-
reler yüzeye dik olarak bölünürler ve yüzeysel büyümeyi sağlarlar. 

Per. p|. per. 

Şekil 59. Uçtaki hücrelerin çabuk bölünmesi sonucu oluşan Apikal  meristem'ler;  d, der-
matogen; per, periblem; Pl. pleurom (Deysson'dan). 

Tunika'nın dış tabakası dermatogen  veya protoderma  adını alır ve 
gelişerek epidermayı  meydana getirir. Periblem  denilen iç tunika ta-
bakasının gelişmesi ile de korteks  ve destek  doku  meydana gelir. 

2. KORPUS (Plerom): Bu doku birçok tabakadan ibarettir. 
Korpus tabakası hücreleri yüzeye hem paralel hemde dik olarak bö-
lünürler. Bu tabakanın gelişmesiyle öz veya öze yakın iletim demetleri 
meydana gelir. 

Büyümeye devam eden genç köklerin uç kısımlarında da meris-
tematik dokudan ibaret bir vejetasyon konisi (büyüme  konisi)  bulu-
nur. Yalnız bu genç kökler toprakla devamlı ilişkili olduklarından bu 
doku kısmının özel şekilde korunması gerekmektedir. Bu nedenle ve-
jetasyon konisinin en dış kısmı kaliptra  denilen yüksük  şeklinde bir 
kılıfla  korunur. 

Esas bölünür doku kök ucunun içlerinde bulunur. Bu bölgenin 
dışa doğru olan kısmına kaliptrogen  adı verilir. Kaliptrogen yıpran-
makta olan kaliptra hücreleri yerine devamlı şekilde yenilerini mey-
dana getiren bölünür bir dokudur. Kaliptrogen altında esas meristem 
hücreleri bulunur. Bunlar dıştan içe doğru gövdedeki gibi sırasiyle 
protoderma  (dermatogen)  daha altta periblem  ve en içte (pleurom) 
korpus'dur.  Bu dokuların faaliyetiyle  kök dokuları meydana gelir. 

B) İNTERKALAR MERİSTEM 

Bitkilerin büyümesi sırasında apeks'ten ayrılan apikal meristesten-
min kısımlarından meydana gelir. Monokotil bitkilerin yaprak kaide-
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terinde (taban kısmında) ve internodlarm temelinde olduğu gibi sü-
rekli (daimi) dokular arasında kalan meristemlerdir; görevleri organ-
ların uzunluğuna büyümesini sağlamaktadır. 

C) LATERAL MERİSTEMLER 

Periklinal (çevreye paralel) bölünmelerle organların çapının art-
masın yani enine büyümeyi sağlayan meristematik dokudur. Demet 
kambiyumu bu tip meristemlerdir. 

2. SEKONDER MERİSTEM 

Embriyoner karakterlerini koruyan hücreler olup yıllık doğu-
rucu hücre tabakasından meydana gelirler. Bu meristemin hücreleri, 
yassılaşmış, yan yana dizilmiş iç ve dış yüzlerinde daima aynı yönde 
bölünen hücrelerdir. Sekonder meristemler örneğin kambiyum ve fel-
logen gibi morfolojik  olarak ayrılamayan homojen dokulardır. Se-
konder meristemler uzun süre dinlenme halinde bulunan hücrelerin, 
hormonların etkisiyle tekrar bölünme yeteneği kazanması sonucu mey-
dana gelen bölünür dokulardır. Kapalı tohumlulardan iki çim yap-
raklılarla açık tohumlu bitkilerde kök ve gövdenin enine büyümesini 
sağlayan kambiyum ve ağaç gövdelerini örten mantar dokusunu mey-
dana getiren mantar kambiyumu (Fellogen) bu tip hücrelere iyi bir 
örnek teşkil eder. Dolayısiyle sekonder meristem açık tohumlularda 
(Gymnospermlerde) ve kapalı tohumlulardan (Angiospermlerden), 
iki çim yapraklılarda (Dikotiledon'larda) bulunur. Borulu kripto-
gamlarda (çiçeksiz bitkiler) ve tek çim yapraklılarda (Monokotile-
donlarda) bulunmaz. 

B) BÖLÜNMEZ DOKU ( = daimi veya değişmez doku) 

Daimi dokularda normal olarak hücre bölünmesi görülmez. Bu 
doku hücreleri ekseriya meristem hücrelerinden daha büyüktür ve 
s'toplazmaları az olup, hücrelerin büyük bir kısmını vakuol meydana 
getirir. Daimi doku hücrelerinden bir kısmı ölü olup, içleri su veya 
hava ile doludur. Çeperleri meristem hücrelerine oranla kalınlaşmıştır. 
Hücreler arasında intersellüler (hücre arası) boşluklar teşekkül etmiştir. 

Daimi dokular 5 tipe ayrılır: 
1- Parankima dokusu (Temel doku-özek doku) 
2- Koruyucu doku (epidermis), mantar doku 
3- Destek doku 
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4- İletim doku 
5- Salgı doku 
Şimdi bu dokuları sırasiyle görelim: 

1. PARANKİMA DOKUSU ( = Temel Doku) (Şekil 60) 

Şekil 60. Parankima dokusu. A, Canna  yaprağında büyük hücrearası boşluklu aerankima, 
B. Zantedeschia  yaprak sapının enine kesitinde aerankima, C,  Secale'de  besi doku paran-

kiması. D, Diospyros'ta  parankima hücreleri (Esau'dan). 

Parankima dokusu, morfolojik  olarak az değişmiş bir dokudur 
ve bitki metabolizmasında esaslı bir görev yapar. Çeşitli görevlerle 
yükümlü meristem hücrelerinden oluşur. Bitkide daha çok basit bir 
dolgu dokusu gibi düşünülebilir. Bu doku hücreleri sonradan değişe-
rek çeşitli özel hücre tiplerine dönüşür. Parankima kökenlerine göre 
primer ve sekonder doku tiplerine ait olabilir. Parankima hücrelerinin 
çeperleri Pekto-Sellülozik tabiatta, genellikle ince bazen Hgninleşmiş ve-
ya kalınlaşmış olabilir. Sitoplozmaları bol olan canlı hücrelerdir. Hücre 
çeperlerinde basit geçitler bulunur. İzodiyametrik, uzun, yuvarlak ve 
bir çok farklı  şekillerde olan parankima hücrelerinin sitoplzınaları i-
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çinde çeşitli organeller, ergastik maddeler, kloroplast, kromoplast 
veya levkoplastlar bulunur. Besin maddelerinin toplanması, iletilmesi, 
solunum gibi önemli canlı olaylar parankima hücrelerinde olur. Pa-
rankima dokusunu görevlerine göre dört kısımda incelemek mümkün-
dür. 

a- Assimilasyon Parankiması 

Bu tip parankimaya bitkilerin ışık gören kısımlarında örneğin göv-
delerin dış kısımlarında ve özellikle yapraklarda (yaprak ayası ve yap-
rak sapı) rastlanır. Bu parankima hücreleri içinde fazla  r.. ktarda klorop-
last vardır (palizat parankiması). Havalandırmayı sağlamak için hücre 
arası boşlukları vardır. Assimilasyon parankimasının önemli görevi 
fotosentez  yapmaktır. Toprak üstünde kalan bütün kısımlar aynı de-
recede assimilasyon yapamazlar, dolayısıyle bu iş yapraklar vasıta-
sıyle olur. Yaprakların kaybolduğu durumlarda assimilasyon işini 
gövde de dallarda korteks dokusu üzerine alır. 

b- Depo Parankiması 

Depo vazifesi  gören hücreler, tipik olarak klorofili  az veya hiç 
bulunmayan ve zarları ince olan büyük parankima hücreleridir. Ri-
zom, yumru, soğan, tohum, gövde ve kökün öz kısımlarında organik 
madde (şeker, nişasta, protein ve yağ gibi) bakımından zengin depo 
parankiması içermektedirler. Depo parankiması yalnız besin maddesi 
değil, su depo eden organlarda da meydana gelir. Gövde ve yaprakla-
rının içinde su biriktiren parankima hücreleri bulunan bitkilere suk-
kulent adı verilir. Kaktüs'ler, etli yapraklarında su depo eden Me-
sembrianthemum (makas otu), sukkulent bitkilere örnek olarak göste-
rilebilir. 

c- İletim Parankiması 

İletim parankiması hücreleri kloıoplastsız, ince çeperli olup, 
bitkilerde iletim yapan dokuların etrafında  yer alır. Su vs besin mad-
desi iletiminde görev yaparlar. 

d- Havalandırma Parankiması (Aerenkima) 

Geniş hücre arası boşluklarına sahip parankima hücrelerine Ae-
renkima denir. Yaprakların alt yüzeyinde hücre arası boşlukları bol 
ve geniş olan sünger parankiması  adı verilen hücreler vardır. Bu boş-
luklarda bitkinin O2 ve CO2 alışverişi sağlanır. Nilüfer  (Nymphaea), 
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Elodea  gibi su bitkilerinin yaprak sapında bulunan boşluklar buna 
iyi bir örnek teşkil eder. 

2- KORUYUCU DOKU (Deri Sistemi veya Örtü Doku) 

İleri yapılı kara bitkileri kendilerini veya bazı dokularını, fazla 
su kaybına, yaralanmalara ve çeşitli çevre koşullarına karşı koyabil-
mek için, bulundukları yerin durumuna göre zarları çeşitli şekillerde 
kalınlaşmış, kütinleşmiş hatta bazen mantrlaşmış bir deri ile örtül-
müşlerdir. 

Koruyucu doku, bu dokuyu meydana getiren hücre çeperlerinin 
mantarlaşma durumuna göre ikiye ayrılır. 

A) Epiderma  (Epidermis-deri  doku)  — Gövde ve yapraklarda 
bulunan hücre çeperleri mantarlaşmamış koruyucu doku. 

BJ  Mantar  doku:  Gövde ve kökün sekonder yapısında bulunan 
hücre çeperleri mantarlaşmış koruyucu doku. 

a. Epiderma 

Epiderma, kök ve gövdede Apikal peristemin en dış tabakası 
olan dermatogen  hücrelerinden meydana gelir ve genellikle tek sıra 
canlı hücrelerden yapılmış bir dokudur, ender olarak çok tabakalı olur 
(Şekil 61, 62, 63). Epiderma hücreleri arasında, hücre arası boşluklar 
bulunmaz, fakat  büyük vakuolleri vardır. Sitoplazma hücrenin çevre-
sinde ince bir tabaka halinde bulunur. Şekilleri çok değişiktir. Genel-
likle tek çim yapraklılarda (Monokotiledonlarda) enine kesitte dik-
dörtgen, açık tohumlularda (Gymnospermlerde) ve iki çim yapraklı-
larda (Dikotiledonlarda) poligonal veya düzgün olmayan şekilde gö-
rülürler. Tohumlu Bitkiler (Phanerogam) çok küçük nişasta taneleri 
içerirler fakat  genellikle kloroplast taşımazlar. Fakat Pteridophyte'ler 
de (Eğreltiler) epiderma hücreleri klorofillidir.  Üst çeperleri diğeı çeper-
lerden daha kalındır. Epiderma altında kalan dokuların dış ortamla 
bağlantısı epiderma hücreleri arasında bulunan stoma'larla olur. 

Epiderma'nın üst yüzeyi (dış çeperi) bitkinin yaşadığı ortama göre 
örneğin kuraklık faktörüne  göre kalınlaşabilir. Kalınlaşma dışa doğ-
ru sellüloz miseller arasına kütin birikimiyle olur ve kutikula tabakası 
meydana gelmiş olur. Kutikula epidermayı, suyu çok güç geçiren bir 
hale getirir. Epiderma hücrelerinin iç ve yan çeperleri ekseriya ince veya 
sellülozdur. Bazı bitkilerde örneğin lahana ve marul yapraklarında, 
erik, üzüm gibi meyvaların üzerinde kutikula içinde bir mum tabakası 
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Şekil 61. Yukarıdan aşağı doğru: Hellebo-
rus'da (Çöpleme) epiderma hücreleri: a. b, 
kutikula; c, selüloz tabaka, Nerium  (zak-
kum) yaprağında epiderma: b, iki bölgeye 
ayrılmış kalın kutikula tabakası; Gasteridda 
epiderma: b. kutikula tabakası; c. selüloz 
tabaka; keten tohumunda epiderma: a. ku-
tikula; b. kutikula tabakası; d. alt çeper 
altında bulunan salgı madde tabakası, (Bel 

zung ve Prantl'dan). 

Şekil 62. Tradescantianm  (Telgraf  çiçeği) 
stamen tüyünde kutikula tabakası. 
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Şekil 70. Mantar teşekkülü. A, B, Pyrus'ta;  C, 0 , Prunus'ta  (Esau'dan). 



FELLEM  (mantar  doku):  Mantar doğuran fellogen  tabakanın 
üzerinde fellogen  hücrelerine benzer şekilde,kloraplastı olmayan yas-
sılasmış prizma şeklinde üst üste radyal sıralar halinde dizilmiş hücre-
lerden meydana gelmiştir. Çeperleri manterlaştığı için geçirgen olma-
yan bir tabaka teşkil ederler. Hücrearası boşluğu olmayan ve ergin hal-
de ölü hücrelerden yapılmıştır. 

FELLODERMA:  Bir veya birkaç sıra canlı hücreden ibaret bir 
tabaka halindedir. Felloderma hücreleri genellikle korteks hücrelerine 
benzer ve bunlardan ancak üst üste düzenli sıralar meydana getirme-
siyle ayırdedilirler. Çeperleri sellülozdan yapılmıştır, dolayısiyle man-
tarlaşmamıştır, kloroplastları vardır, fotosentez  yapabilirler ve bazen 
nişasta depo edebilirler. Sklereid ve bazı özel hücreler bunlara örnek 
olarak gösterilebilir. 

2. LENTİSEL  (Kovucuk):  Lentiseller gövde üzerinde ince ya-
rıklar veya kabartılar halindedirler. Fellogen, stomaların altına rast-
layan yerlerde mantar doku meydana getiremez, bunun yerine ara-
larında hücrearası boşluklar bulunan prankimatik bir doku meyda-
na getirir. Lentisel adını alan bu kısımlar gaz alışverişini sağlarlar 
ve stomanın görevini yaparlar (şekil 71.) 

DESTEK  DOKU  (Mekanik  Sistem) 

Dstek doku bitkiye diklik, sertlik ve sağlamlık kazandıran bir 
dokudur. Genç dokularda dikliği ve sertliği veren genellikle turgordur. 
Çeperleri ligninleşmiş iletim elemanları ayrıca destek görevi yaparlar. 
Trakeidler hem iletim, hem de destek görevi yaparlar (Şekil 72). 

Bitkilerin uzamakta olan bölgelerindeki destek doku canlı hüc-
relerden yapılmıştır. Uzaması sona ermiş bölgelerde ise hücreler ö-
lüdür. 

Destek doku iki kısımdan ibarettir. 
1. Kollankima (Pek doku) 
2. Sklerankima (Sert doku) 
Kollankima:  Kollankima hücreleri canlıdır; çeperleri sellüloz 

ve pektin birikimi sonucu kalınlaşmıştır. Bulunduğu yerler uzamak-
ta olan organlarda özellikle genç gövdelerde ve yaprak saplarında, 
yaprak orta damarlarında, kök korteksi, bir yıllık bitkilerin toprak üs-
tü gövdeleri ve çiçek saplarıdır. Parankima hücrelerinden tek farkı 
çeperlerinin fazla  kalın olmasıdır. Çeperdeki kalınlaşma çoğunlukla 
heterojendir. Çeperlerinde homojen kalınlaşma gösteren kollankima 
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Şekil 71. Lentiseller. A; Sambucus (mürver) tipi, B; Coriaria  (Sumak) tipi. (Devaux'dan). 

hücreleri azdır. Heterojen çeper kalınlaşması gösteren kollankima hüc-
releri kalınla şan bölgelerin yerine göre ikiye ayrılır. 

a) Köşe kollankiması 
b) Levha kollankiması 
a) Köşe  kollankiması:  Kalınlaşma hücre çeperlerinin köşelerin-

de olur. Kalınlaşmalar ince tabakalar halindedir. Enine kesitte yu-
varlak veya yuvaılağa yakın, yahutta köşeli görünürler. Köşe kısım-
ları da üçgen veya daireye yakın şekiller gösterir. Şekilleri ve klorop-
last taşımaları ile parankima hücrelerine benzerlerse de zarlarının ka-
lınlaşmış olmalarıyla parankimadan kolayca ayırdedilirler (Şekil 72). 

b) Levha kollankiması:  Kalınlaşma çeperin yalnız bir veya iki 
yüzünde olur. Bu kalınlaşma tegetsel (çevreye paralel) çeperlerde olur. 
Yan (radyal) çeperler ince kalır. Canlı hücrelerdir ve kloroplastları 
vardır. Epidermis altında demet demet bulunurlar. 
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Şekil 72. Enine kesitte çeşitli kolienkima hücreleri. A, Sambucus (mürver özü) gövdesin-
de; B, Cucurbita  (Kabak) gövdesinde; C, Lactuta  (Marul) gövdesinde kolienkima hücre-

leri (Esau'dan). 
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2. Sklerankima:  Çeperleri kalınlaşmış ve genellikle yapısına 
lignin birikimi sonucu odunlaşmış hücrelerden meydana gelen bir do-
kudur. Odunlaşmanın ileri safhalarında  hücreler ölü hale geçer. 

Sklerankima dokusu şekillerine göre ikiye ayrılır: 
1. SUerankima lifleri 
2. Taş hücreleri 
1. Sklerankima  lifleri:  Sklerankima lifleri  sivri uçlu, dar ve uzun 

olan ölü hücrelerdir. Kalın olan çeperleri çoğunlukla tamamen veya 
kısmen odunlaşmış olmakla beraber sellüloz olarak ta kalabilir. Hücre 
çeperleri içe doğru kalınlaştığından lümen çok daralmış, hatta nokta 
haline gelmiş olabilir. Lifler  arasındaki ilişki basit geçitlerle sağlanır 
(Şekil 73). 

Şekil 73. Sklerankima, A-C, sklerankima lifleri;  D-G, taş hücreleri. Phormium  tenax  yap-
rağında sklerankima demetlerinin enine (A) ve boyuna (A') kesiti; Begonia ricinidolia  yap-
rak sapında sklerankima lifinin  enine (B) ve boyuna (B) kesitleri; C, Tilia  (Ihlamurağacı) 
gövdesi korteksinde sklerankima lifi  demetinin enine kesiti; D, Hoya  (Mumçiçeği) göv-
desinin özünde poligonal taş hücreleri; E, Thea  (Çay) yaprağına taş hücreleri; F. Cocos 
(Hindistancevizi) endokarpında uzun taş hücreleri; G, Allium  sativum  (sarmısak) soğanı 

pullarında taş hücreleri. 

Enine kesitte poligonal veya yuvarlak şekilde gözükürler. Kalın-
laşmış zarlarından ötürü bitkiye diklik verdikleri gibi sivri uçları ile 
birbiri arasına girerek adeta kenetlenmiş durumda olduklarından kop-
maya karşı da çok büyük direnç gösterirler. Çeperleri kısmen veya 
tamamen odunlaşmıştır. Liflerinin  uzunluğuna genellikle 1-2 mm., 
bazen örneğin ketende (Linum)  olduğu gibi 40-60 mm. hatta Rami 
(Boehmeria)  da 250 mm. kadar olabilir. Sklerankima liflerinin  bitki-
nin organlarındaki durumuna ve morfolojilerine  göre çok değişik tip-
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leri bilinmektedir. Bu bakımdan periskl ve korteks lifleri,  floem  lifleri 
şeklinde ayırmak mümkündür. 

Korteks lifleri  felloderma  veya primer korteks parankiması içinde 
bulunur. Perisikl lifleri,  korteks parankiması (endodermanın son ta-
bakası) sınırı ile primer floem  sınırında bulunurlar. Sklerankima lifler 
ya tek tek veya az çok hacimli olarak gruplar halinde yığınlar meydana 
getirirler (Şekil 74). 

Şekil 74. Sekonder odun'da çeşitli tipte odun lifleri;  1, Uzun odunsu parankima; 2, Si-
toplazmalı ve çekirdekli canlı yalancı lif;  3, Bölmeli odun lifi;  4, Dikotiledon'larda (iki 
çim yapraklı bitkiler) en çok görünen odun lifi;  5, Açık tohumlularda trakeid ifi.  Çeşitli 
odun lifleri;  6, Kenevir gövdesinde lifler;  a, enine kesit; b, boyuna kesit; 7, Linum (Keten) 
gövdesinde odun lifi;  a, enine kesit, b, uzunluğuna kesit; 8, Tarçın'da lifler;  9. Kmakına'-

da lümenli lifler. 

2. Taş  hücreleri:  Genellikle izodiyametrik olan kısa sklerankima 
hücreleridir. Çeperleri çok kalınlaşmış ve genellikle odunlaşmış olup 
tek veya çatalanmış kanallar halinde basit geçitler görülür. Çeper kalın-
laşması her yerde ayni derecede olmayabilir. Taş hücrelerine kabuk-
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ta (meşe), bazı yapraklarda (çay yaprakları), armutta, ayvada ve meyva 
çekirdeklerinin ve hatta tohumların integümentlerinde rastlanır. Ölü 
hücrelerdir ve çeperleri geçirgen değildir. Taş hücreleri yuvarlak, po-
liedrik, dikdörtgen, oval veya dallanmış şekilde olabilirler (Şekil 73 D). 

4- ÎLETİM DOKUSU 

Topraktan alınan su ve suda erimiş anorganik maddelerin toprak 
üstü organlarına iletimi ile fotosentez  sonucu meydana gelen organik 
maddelerin organlara taşınması, iletim dokusu ile sağlanır. Alglerde ve 
mantarlarda gerçek iletim dokusu yoktur. Yalnız taslak halinde bazı 
alg ve yosunlarda bulunabilir. Fakat yalnız Pteridophyta'larda (Ly-
copodium,  Pteridium)  ilk kez gerçek iletim dokusu görülür. 

Bu nedenle iletim dokusu ikiye ayı ılır: 
1. Ksilem veya odun, 
2. Floem. 
1. Ksilem:  Kökeni primer veya sekonder meristem olabilir. 

Topraktan alman suyu ve bu su içinde erimiş olan anorganik madde-
leri yüksekte bulunan organlara, yapraklara iletir. Ksilem elemanları 
4 ayrı hücre çeşidinden meydana gelir. 

a) Trake, 
b) Trakeid, 
c) Ksilem parankiması, 
d) Ksilem sklerankiması. 
a) Trake:  Uzunluğuna çeperlerinde lignin bulunan ve enine çe-

perleri kaybolmuş ölü hücrelerin üst üste gelmesinden oluşan silindir 
veya tübler şeklindedirler. Topraktan alınan suyu yukarı organlara 
hareketini sağlar. 

b) Trakeid:  Trakeler gibi su iletimini sağlarlar. Çapları genellik-
le daha dar olup, enine çeperleri bulunur. Hücre uçları sivri prizma 
veya silindir şeklinde bağımsız ölü hücrelerdir. Yan çeperleri trake-
lerdeki gibi odunlaşmıştır. Geçitleri trakelere oranla büyük ve kenar-
lıdır. Trakeidlerin bir kısmı destek dokusunun işini de görür. Gym-
nosperme'lerde (açık tohumlular) yalnız trakeidler mevcuttur. 

Trake ve trakeidlerde odunlaşma (lignin birikimi) çeperin her ta-
rafında  eşit olmayıp halka, helezon ve ağ şeklinde olabilir. Kalınlaş-
manın şekline uhgun olarak halkalı,  spiral  ve ağsı borular meydana 
gelir (Şekil 75). 
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Bazı borularda ise yan çeperlerdeki odunlaşma çok ileri gitmiş ve 
çeperin her tarafını  sarmıştır. Borularda, yan borular veya yan hücre-
lerle olan ilişki çok sayıda geç'tlerle sağlanır. Geçitleri yuvarlak görü-
nen borular noktalı,  geçitleri uzun ve sıralar oluşturanlar merdivenli 
borular adını alır (Şekil 75). 

c) Ksilem  parankiması:  Canlı hücrelerden meydana gelmiştir. 
Çeperleri sellüloz ve lignindir. Görevleri, iletim dokusu içinde besin 
maddesi depo etmek ve kısa mesafelere  iletim yapmaktır. Uzunca 
prizmatik hücrelerdir. 
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d)  Ksilem  sklerankiması:  Çeperleri tamamen odunlaşmış uzun 
hücrelerdir. İletim dokusunda destek işini görürler. 

2. Floem:  Kalburlu boruların bulunuşu ile karakterize edilir. 
Yapraklarda fotosentez  sonucu meydana gelen organik maddeleri bit-
kinin diğer kısımlarına iletir. 

Başlıca şu elemanlardan meydana gelir: 
1. Kalburlu borular, 
2. Arkadaş hücreleri, 
3. Floem parankiması, 
4. Floem sklerankiması. 

1. Kalburlu  borular:  Çapları çok az (milimetrenin yüzde biri ka-
dar), çeperleri genellikle sellülozdan yapılmış, enine çeperleri ince de-
liklerle kalbur şeklini almış ve hatta yan çeperlerindeki kalburlu lev-
halar meydana gelmiş olan uzun, canlı hücrelerdir (Şekil 76). 

2. Arkadaş  hücreleri:  Her bir kalburlu borunun yanında aynı 
ana hücreden ayrılmış olan, enine kesitte borunun yanında yuvarlak 
veya köşeli olarak görünen ve kalburlu boruya oranla daha dar, pl-
azması daha zengin ve nukleusu daha büyük olan hürelere arkadaş hüc-
releri denir (Şekil 76). 

Kalbur delikleri 

Sonbaharda, kalburlu boruların delikleri üzerine Kalloz  maddesi 
birikir ve faaliyetleri  sona erer. Ertesi yıl, genellikle bu borular faali-

160 



yete geçmiyerek civardaki dokular tarafından  ezilirler ve yerlerine 
yenileri meydana gelir. Yeniden faaliyete  geçmeleri ise kalloz madde-
sinin erimesiyle olur. 

3. Floem  parankiması:  Uzun ince sellüloz çeperli canlı hücreler 
dir. Besin maddesi depo ederler. Nişastaca zengindirler. 

4. Floem  sklerankiması:  Tipik sklerankima lifleri  olup, floem'e 
destek işini görürler. Çeperleri odunlaşmış uzun hücrelerdir. 

İLETİM DEMETLERİ VE ÇEŞİTLERİ 

Yüksek bitkilerde floem  ve ksilem genellikle beraber bulunur ve 
iletim demetlerini meydana getirirler. Bu demetlerdeki ksilem ve floem 
birbirine göre gövde ve kökte muhtelif  şekiller de dizilerek çeşitli de-
met tiplerini meydana getirir (Şekil 77). Şöyle ki: 

Şekil 77. Çeştli iletim demetleri, a, kollateral kapalı demet; b, kollateral açık demet; 
c, bikollateral açık demet; d, Ieptosantrik demet; e, hadrosantrik demet; f,  radyal demet, 
k, kambiyum; p, parankim. Ksilem siyah, floem  noktalı gösterilmiştir. (Yakar-tan'dan). 

1. Kollateral demet 
2. Bikolateral 
3. Konsentrik " 
4. Radyal 
1. Kollateral  demet:  Floem dışa (çevreye), ksilem içe (merkeze) 

doğru olmak üzere, bir floem  ve bir ksilemden meydana gelen demet 
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şeklidir. Bu demet tipi kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayrılır. Mo-
nokotiledon'larda kapalı kollateral demet (ksilem ve floem  arasında 
kambiyum yoktur), dikotiledon'larda ise açık kollateral (ksilem ve 
floem  arasında kambiyum mevcuttur) demetleri rastlanır (Şekil 77) 

2. Bikollateral  demet:  Bu tip demet şeklinde iki floem  arasında 
bir ksilem yer alar, örneğin kabakgiller (Cucurbitaceae). Dıştaki flo-
em ile ksilem arasında kambiyum bulunduğundan bu demet açık de-
mettir. 

3. Konsantrik  demet:  Floem veya ksilemden biri merkezde olup, 
diğeri tarafından  çevrilmiştir. İki tipe ayrılır: 

a) Hadrosentrik  demet:  Ksilem merkezdedir, etrafında  floem 
bulunur (Pteridophyta-Eğreltiler). 

b) Leptosentrik  demet:  Floem merkezdedir, etrafı  ksilem ile çev-
rilir (bazı monokotiller'de). 

4. Radyal  demet:  Floem ve ksilem bir daire üzerinde almaşlı ola-
rak (bir vıldızın kolları veya bir araba tekerleğinin parmakları gibi 
ışınsal) yanyana dizilmişlerdir. Aralarında parankima doku mevcuttur. 
Bu tip demetlere kökde de rastlanır. Gövdelerde ise çok az rastlanır. 
Çiçekli bitkilerin köklerinde iletim doku demetleri hep radyal tiptedir. 

SALGI DOKUSU 

Reçine ve Ucucu Sıvılar Salgılayan Organlar 

Uçucu sıvılar çok değişik tabiatta karışık maddelerdir, örneğin; 
karbürler, fenoller,  eterler, aldehitler ve ketonlar gibi. Bunlar su içinde 
erimeyen veya çok az eriyen; ancak alkol veya yağ eriticilerinde erir-
ler. Uçucu sıvılar fiziksel  özellikleriyle yağlara yakın maddelerdir fa-
kat onlardan uçucu oluşlarıyle ayrılırlar. 

Uçucu sıvılar sitoplazma içinde meydana gelirler sonra vokuol 
özsuyundan farklı  olan bu maddeler torbacıklar vasıtasıyle hücre dı-
şına atılırlar. 

Reçineler, uçucu sıvılar gibi karışık bileşiklerdir. Suda erimezler, 
alkolde veya yağ eriticilerinde erirler. Reçineler uçucu değildirler. Bun-
lar bitkide ekseriya uçucu sıvılar veya zamklarla karışık olarak bulu-
nurlar. Reçinelerde sitoplazmada meydana gelirler. 

Reçine ve uçucu sıvılar değişik tipte organlarda toplanırlar. 
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1. Epidermik Salgı Hücreleri 
Bunlar genellikle petal yaprakların bir kısım epiderma hücrelerin-

deki çiçek esanslarıdır. Duruma göre üst epiderm gül (Rosa),  zam-
bak (Lilium),  leylak (Syringa),  yasemin (Jastninum),  menekşe (Vio-
la) veya alt epiderma hücreleri sümbül (Hyacirithus),  inci çiçeği (Con-
vallaria)  olabilir. 

Bu gibi hücreler, ayrıca gövdelerde, yapraklarda ve kabuktaki to-
murcuklar bulunabilir. Ballıbagillerden (Labiatae),  lavanta çiçeği 
(Lavandula) ve pelargoniutriun  gövde ve yapraklarmdaki esans dolu 
epiderma hücreleri bu tiptendir. Birçok karanfilgiller  (Caryophy-
llaceae)  gövdesi (Lychnis  viscaria, Silene  nutans, Silene  conica, çeşit-
li cerasliurri1  lar) yapışkan reçine-yağ karışımı maddeler salar. 

Bu salgı hücreleri, epiderma hücrelerinden daha küçük ve ince 
zarlı oluşlarıyle ayrılırlar, kütin içermezler. Bir kısmı papiller şeklinde 
epidermik salgı hücreleridir. :-V 

2. Salgı Tüyleri " 
Bunlar örtü tüylerinde olduğu gibi epiderma çıkıntılarıdır, fakat 

uçtaki hücreleri yağ-reçine karışımı uçucu sıvılar salgılarlar. Baş'ın 
tek veya çok hücreli oluşuna göre birçok tipleri vardır. Buna göre bir, 
iki, üç ve dört başlı hücreler olarak adlandırılırlar (Scrophulariaceae, 
Labiatae) (Şekil 78). 

Tüm salgı tüylerinde uçucu sıvılar sitoplazma içinde meydana 
gelir. Sonra sellüloz zarı geçerek kutikulada birikirler. 

Isırgan (Urtica)  otundaki yakıcı tüylerde bundan evvelkilerle 
mukayese edilebilir. Bunlar formikasit  ve histamin salgılarlar. 

3- Iç Salgı Hücreleri 

Uçucu maddeler salgılayan hücrelere dokuların içinde, örneğin 
korteks parankimasında, floem  ve ksilemde rastlanabilir. Özellikle be-
lirli bir familyanın  bazı bölgelerinde bulunurlar. Bunlar komşu hücre-
lerden, boylarının biraz büyük ve çeperlerinin biraz kaim oluşu ayrıca 
içeriği ile ayrılırlar. Bu gibi salgı hücreleri* içeren familyalar  atasında 
Aroideae,  Piperaceae, Monimiaceae,  Myristicaceae,  Lauraceae ve bazı 
Compositae'ler  örnek olarak verilebilir. Valeriana  (kedi otu) köklerinde 
mantar tabakası altındaki hücreler bu tip salgı yapan hücrelere sahip-
tir. Ayrıca erkek eğreltilerin rizomları, hücrearası boşluklar ve iç tüy-
lerle mukayese edilebilir olan emergensler uçucu sıvılar içermektedir. 
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3. Şizolisigen Cepler 

Başlangıçta şizogen ceplerle aynı yapıya sahiptirler. Fakat şi-
zogen cep meydana geldikten sonra çevredeki hücreler teğetsel olarak 
bölünürler; böylece toplayıcı boşluk, üst üste gelmiş birçok hücre 
tabakasıyle çevrilmiş durumdadır; en içteki hücreler salgıyı yaparlar. 
Bu cepler sedefotugiller  (Rutaceae)  familyası  için karakteristiktir (Şe-
kil 82, 83). 

Şekil 82. Şizolisigen salgı cebi Ruta graveoleris  (sedef  otu) gövdesi. 

Şekil 83. Şizo-isigen bir cebin meydana gelişi. 

4. Salgı Kanalları 

Genel bir halde şizogen cepler gibi oluşurlar, fakat  oluşma sü-
recinde hücreler üst üste gelmiş durumdadır. Enine kesitte küçük saplı 
bir cep gibi görünürler. Kozalaklı bitkilerde (Koniferlerde),  hücreler-
le sınırlı üst üste gelmiş iki tabaka hajinde gözükür. Kanallar ekseriya 
destek doku hücreleriyle (Maydanozgillerde) (Umbelliferae)  kollan-
kima, Terebinthaceae''de  sklerankima) korunmuştur. Salgı kanalları 
birçok familyada  bulunur. Örneğin Cydadaceae,  Coniferae  (porsuk 
(Taxus)  hariç), Genataceae, bazı Aroide (Philodendron),  Menengiç-
giller (Terebinthaceae),  Maydanozgiller (Umbelliferae),  Araliaceae 
ve bazı toplu çiçekler (Composisitae)  (Şekil 84). 

Sterculiaceae  familyasında  salgı kanalları bulunmasına rağmen 
uçucu sıvılar veya reçine salgılamaz, fakat  musilaj içerir. 
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SÜT BORULARI (LATİSİFER) 

Süt boruları tipik salgı hücrelerine çok benzerler. Çünkü bunlarda 
salgı (süt) yaparlar. Şekilleri çok değişiktir; bu nedenle üç tip süt bo-
rusu avırdedilir. Tüm hallerde hücreler protoplazmaları canlı hücreler-
dir, fakat  sitoplazma çepere doğru ince bir tabaka halindedir, merkez-
lerinde geniş bir vokuol bulunur, lateks burada bulunur. 

Şekil 84. Hedera  helix'te  (duvar sarmaşığı) salgı kanalı. A, Enine kesit, B, Boyuna kesit. 

1. İnce İplik Halinde Bağımsız Hücreler 

Bunlar birbirinden bağımsız hücrelerdir; iplik şeklinde uzamış 
hücrelerdir (eklemsiz süt boruları). Bu tip süt boruları bazı gelincikgil-
lerde (Papaveraceae),  kahkahalar (Concolvulaceae)  ve Sapotaceae 
familyalarında  görülür (Şekil 85). 

Şekil 85. Süt boruları: 1, Akçaağaçta; 2, Gelincikgillerde (Chelidonium);  3, ağ şeklinde 
süt boruları. 
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Şekil 87. Bir iki çim yapraklı bitki şeması. A, B genç ve gelişmiş embriyo, C iki çim yap-
raklı çim bitkisi, D genç bitki, E büyüme bölgesi (Troll ve Strasburger'den). 

kısmına kök denir. Buna rağmen köklerin toprak altı yapıları olmaları 
şart değildir. Mısırın destek kökleri ve sahlepgiİlerin (Orchidaceae)  hava 
kökleri normal olarak kısmen veya tamamen toprak üstünde kalan kök 
örnekleridir. Diğer taraftan  yumru veya rizom gibi bilinen bazı gövde 
yapıları normal olarak toprak altında gelişir. Bu istisnalar köklerin 
gövdelerden toprakla ilgili durumlarından ötürü ayırdedilebilmeleri-
nin zor olduğunu ortaya koymaktadır. Böyle bir ayırım daha çok iç 
ve dış yapısal farklara  dayanmaktadır. Gövdelerin aksine kökler nor-
mal olarak yaprak ve tomurcuk vermemekte, boğum ve boğumarasına 
bölünmemektedir. Ancak belli koşullar altında kökler yapraksal sür-
günlerin çıkmasına yola açan advantif  tomurcuklar geliştirirler. Ka-
vak (Populus),  Akasya (Rotinia  pseudcacacia),  elma !Prunus malus) 
gibi bitkilerin kökleri görünür veya toprağm yüzeyine yakın olduğun-
da bu gibi sürgünler düzgün olmayan ve ekseriya dağınık olarak olu-
şur. Kök kılıfı  denilen ve kökün uç kısmım saran koruyucu bir yapının 
varlığı bitkinin hiçbir kısmında olmayan belirgin bir kök özelliğidir. 
Genç kökün iç dokularının dizilişi aynı zamanda köklerin ayırımında 
önemli bir özelliktir. Köklerde ayrca gerçek bir epiderma yoktur. 

Kök Çeşitleri 
Boy ve gelişme düzenine göre kökler, primer kökler, sekonder 

veya yan kökler ve ek kökler (adventif)  olarak sınıflandırılabilir.  Kökler 
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1. Epidermik Salgı Hücreleri 
Bunlar genellikle petal yaprakların bir kısım epiderma hücrelerin-

deki çiçek esanslarıdır. Duruma göre üst epiderm gül (Rosa),  zam-
bak (Lilium),  leylak (Syringa),  yasemin (Jasminum),  menekşe (Vio-
la) veya alt epiderma hücreleri sümbül (Hyacinthus),  inci çiçeği (Con-
vallaria)  olabilir. 

Bu gibi hücreler, ayrıca gövdelerde, yapraklarda ve kabuktaki to-
murcuklar bulunabilir. Ballıbagillerden (Labiatae),  lavanta çiçeği 
(Lavandula) ve pelargonium'un  gövde ve yapraklarmdaki esans dolu 
epiderma hücreleri bu tiptendir. Birçok karanfilgiller  (Caryophy-
llaceae)  gövdesi (Lychnis  viscaria, Silene  nutans, Silene  conica, çeşit-
li cerastium'lar)  yapışkan reçine-yağ karışımı maddeler salar. 

Bu salgı hücreleri, epiderma hücrelerinden daha küçük ve ince 
zarlı oluşlarıyle ayrılırlar, kütin içermezler. Bir kısmı papiller şeklinde 
epidermik salgı hücreleridir. 

2. Salgı Tüyleri 
Bunlar örtü tüylerinde olduğu gibi epiderma çıkmtUarıdır, fakat 

uçtaki hücreleri yağ-reçine karışımı uçucu sıvılar salgılarlar. Baş'ın 
tek veya çok hücreli oluşuna göre birçok tipleri vardır. Buna göre bir, 
iki, üç ve dört başlı hücreler olarak adlandırılırlar (Scrophulariaceae, 
Labiatae) (Şekil 78). 

Tüm salgı tüylerinde uçucu sıvılar sitoplazma içinde meydana 
gelir. Sonra sellüloz zarı geçerek kutikulada birikirler. 

Isırgan (Urtica)  otundaki yakıcı tüylerde bundan evvelkilerle 
mukayese edilebilir. Bunlar formikasit  ve histamin salgılarlar. 

3. Iç Salgı Hücreleri 
| , • . , , | 

Uçucu maddeler salgılayan hücrelere dokuların içinde, örneğin 
korteks parankimasında, floem  ve ksilemde rastlanabilir. Özellikle be-
lirli bir familyanın  bazı bölgelerinde bulunurlar. Bunlar komşu hücre-
lerden, boylarının biraz büyük ve çeperlerinin biraz kalın oluşu ayrıca 
içeriği ile ayrılırlar. Bu gibi salgı hücreleri içeren familyalar  atasında 
Aroideae,  Piperaceae, Monimiaceae,  Myristicaceae,  Lauraceae ve bazı 
Compositae'ler  örnek olarak verilebilir. Valeriana  (kedi otu) köklerinde 
mantar tabakası altındaki hücreler bu tip salgı yapan hücrelere sahip-
tir. Ayrıca erkek eğreltilerin rizomları, hücrearası boşluklar ve iç tüy-
lerle mukayese edilebilir olan emergensler uçucu sıvılar içermektedir. 

163 



Şekil 78. Salgı tüyleri: 1, Cistus  (Lâden); 2, Primula  sinensis  (Çuha çiçeği); 3, Pelargoni-
um zonale  (Sardunya); 4, Hycocyamus  (Banotu); 5, Pyrethrum'da.  (nezle otu) kütle halin-
de salgı tüyleri; 6, Kenevir'de çok hücreli salgı tüyü; 7 a, h, c,; Şerbetçi otunda salgı be-
zinin gelişim evreleri; d, salgı bezinin enine kesiti; e, dış salgı bezi; 8, Kamala'da salgı be-
zi; 9, Labiatae familyasında  bir salgı tüyünün gelişimi; a, b, c, enine kesit; a', b', c', yatay 

görünüş; 10, Thymus  (Kekik'te) salgı tüyü (Deysson'dan). 

SALGI CEPLERİ VE SALGI KANALLARI 

1. Lisigen Cepler 

Grup halinde bulunan hücreler arasındaki çeperlerin erimesiyle 
meydana gelirler. Bu meydana gelme işi iki farklı  süreçte olabilir (Şe-
kil 79). 

2. Şizogen Cepler 

Bunlar parankima hücrelerinin birbirine dik olarak iki bölünme 
ile dört hücre meydana getirmeleriyle oluşurlar; hücrelerle sınırlan-
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A B 

Şekil 79. Dictamnus albus  yaprağı enine kesitinde Lisigen salgı cebi. A genç, henüz hüc 
relerin erimemiş durumu, B Hücreler eriyerek cebin meydana gelişi (Rauter'den). 

mış olan ortadaki boşluk cep adım alır (Şekil 80). Bu dört hücre rad-
yal çeperlerinin bölünmesiyle büyürler; böylece boşluk çevresinde 
uçucu maddeler salgılayan hücrelerle çevrili bir cep haline dönüşmüş 
olur (Şekil 81). 

Şekil 80. Binbirdelikotu (Hypricum  perforatum)  yaprağı enine kesitinde Şizogen Salgı 
cebi (SH) Salgı hücreleri. 

Bu gibi ceplere Myrtaceae  familyasında  sıtma ağacı (Eucalyptus) 
Hypericaceae  familyasından  binbir delik otu (Hypericum)  yaprakla-
rında görülen noktalar, Clusiaceae,  kozalaklı bitkilerin (Coniferae) 
yaprakları ve bazı toplu çiçekler familyasında  (Compositae)  rastlanır. 
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3- Şizolisigen Cepler 

Başlangıçta şizogen ceplerle aynı yapıya sahiptirler. Fakat şi-
zogen cep meydana geldikten sonra çevredeki hücreler teğetsel olarak 
bölünürler; böylece toplayıcı boşluk, üst üste gelmiş birçok hücre 
tabakasıyle çevrilmiş durumdadır; en içteki hücreler salgıyı yaparlar. 
Bu cepler sedefotugiller  (Rutaceae)  familyası,  için karakteristiktir (Şe-
kil 82, 83). 

Şekil 82. Şizolisigen salgı cebi Ruta graveoletis  (sedef  otu) gövdesi. 

Şekil 83. Şizo.isigen bir cebin meydana gelişi. 

4. Salgı Kanalları 

Genel bir halde şizogen cepler gibi oluşurlar, fakat  oluşma sü-
recinde hücreler üst üste gelmiş durumdadır. Enine kesitte küçük saplı 
bir cep gibi görünürler. Kozalaklı bitkilerde (Koniferlerde),  hücreler-
le sınırlı üst üste gelmiş iki tabaka hajinde gözükür. Kanallar ekseriya 
destek doku hücreleriyle (Maydanozgillerde) (Umbelliferae)  kollan-
kima, Terebinthaceae'te  sklerankima) korunmuştur. Salgı kanalları 
birçok familyada  bülunur. Örneğin Cydadaceae,  Coniferae  (porsuk 
(Taxus)  hariç), Genataceae, bazı Aroide (Philodendron),  Menengiç-
giller (Terebinthaceae),  Maydanozgiller (Umbelliferae),  Araliaceae 
ve bazı toplu çiçekler (Composisitae)  (Şekil 84). 

Sterculiaceae  familyasında  salgı kanalları bulunmasına rağmen 
uçucu sıvılar veya reçine salgılamaz, fakat  musilaj içerir. 
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SÜT BORULARI (LATİSİFER) 

Süt boruları tipik salgı hücrelerine çok benzerler. Çünkü bunlarda 
salgı (süt) yaparlar. Şekilleri çok değişiktir; bu nedenle üç tip süt bo-
rusu avırdedilir. Tüm hallerde hücreler protoplazmaları canlı hücreler-
dir, fakat  sitoplazma çepere doğru ince bir tabaka halindedir, merkez-
lerinde geniş bir vokuol bulunur, lateks burada bulunur. 

Şekil 84. Hedera  helix'te  (duvar sarmaşığı) salgı kanalı. A, Enine kesit, B, Boyuna kesit. 

1. İnce İplik Halinde Bağımsız Hücreler 

Bunlar birbirinden bağımsız hücrelerdir; iplik şeklinde uzamış 
hücrelerdir (eklemsiz süt boruları). Bu tip süt boruları bazı gelincikgil-
lerde (Papaveraceae),  kahkahalar (Concolvulaceae)  ve Sapotaceae 
familyalarında  görülür (Şekil 85). 

l 2 3 
Şekil 85. Süt boruları: 1, Akçaağaçta; 2, Gelincikgillerde (Chelidonium);  3, ağ şeklinde 

süt boruları. 
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2. Ağ Şeklinde Hücreler 
Bir evvelkilerle aynı yapıdadırlar, onlardan farklı  olarak uzun 

boruların dallanmış ve damarlanmış şekilde olmalarıdır. Bunlar e-
nine çeperleri kaybolmuş veya delikli çeperlerle kesilmiş gerçek bir 
ağ durumundadırlar. 

Birçok gelincikgiller (Papaveraceae)  ve toplu çiçekler familya-
ları (Compositae)  örnek olarak gösterilebilir (Şekil 85). 

3. Gerçek Süt Boruları 

Bundan evvelki süt borularından farklı  olarak eklemleri bulunan, 
uzun, dallanmış enine çeperleri kaybolmuş gerçek süt borularıdır; 
bu borular binlerce çekirdek içermektedirler ve hiçbir zaman komşu 
süt hücreleriyle damarlanma durumu göstermezler (Şekil 86). 

boruları. 

Bu hücreler embriyo safhasında  ayrılırlar, sonra uzayıp dallanır-
lar, aralarında asla çeper bulunmaz. Çapları oldukça geniş olabilir. 
Örneğin Hevea  bitkisindeki (sütleğenlerden) süt borularından tabii kau-
çuk elde edilir. Enine kesitte yuvarlak, boyuna kesitte uzun dallanmış 
borular şeklinde gözükürler. Bu tip süt boruları dutgiller (Moraceae), 
incir (Ficus),  Dut (Morus),  sütleğenlerin (Euphorbiaceae)  büyük bir 
kısmında (Euphorbia,  Hevea),  Apocynaceae, Asclepiadaceae (Zak-
kum (Nerium),  Landolphia,  Funtumia,  Cryptostegia)  ve toplu çiçekler 
Compositae (Karahindiba (Taraxacum  ve Parthenium)  familyalarında 
çok karakteristiktir.  Bu borular hemen her zaman floem  içinde ve pa-
rankima dokusunun hemen yamnda bulunur. 
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3. BÖLÜM 

ORGANOGRAFİ ( = ORGAN BİLİMİ) 
VEJETATİF ORGANLAR 

Dokulara oranla daha yüksek bir görev birliği meydana getiren 
ve çeşitli dokularda oluşan kısımlara organ denir. Her organizmanın 
yaşayabilmesi için kendini koruyan ve büyümesini sağlayan organlara 
Vejetatif  (gelişme) organları, üremesini sağlayan organlara (generatif) 
üreme organları denir. Vejetatif  organlar, gelişmiş bitkilerde, kök, göv-
de ve yaprak olmak üzere üçe ayrılır. Organografi  organların iç ve dış 
yapılarını inceler. Eğer bir organ kendi ödevleri dışında yeni bir ödev 
görmek zorunda kalırsa bu yeni ödeve göre yapısında bazı değişiklikler 
meydana gelir. Meydana gelen böyle bir değişikliğe Metamorfoz  denir. 

Yüksek bitkiler, çeşitli görevlere karşıhk çeşitli organlardan ya-
pılmış olduğu halde ilkel bitkiler, basit ve aynı bir yapıya sahiptirler. 
Bir veya birçok hücreden yapılmış olan ipliksi veya yüzeysel yapılara 
T  AL (Thallus) denir. 

Evrim sırasında özellikle kara hayatına uymuş olan bitkilerde kök, 
gövde, yaprak gibi farklılaşmış  kısımlar meydana gelmiştir. Böyle 
toprak altı ve toprak üstü organları meydana gelmiş yüksek bitki tip-
lerine Kormus  denir. Talli bitkilerin meydana getirdiği gruba Thal-
lophyta,  kormus'lu bitkilerinkine Cormophyta  adı verilir. Kormus'lu 
bitkiler kök, gövde ve yaprak taşırlar (Şekil 87). Kök genellikle toprak 
altmda görünen bir organdır, bitkiyi tespit etme ve topraktan madde 
alışını gerçekleştirir; gövde destek görevini görür ve genellikle toprak 
üstünde bulunur; yapraklar ise fotosentez  görevini yapan organlardır. 

KÖK 
Ayırtedici Özellikleri 
Genellikle toprağm içinde aşağı doğru büyüyen, bitkiyi tespit 

eden ve topraktaki inorganik tuzları ve suyu absorbe eden bitki vücudu 
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Şekil 87. Bir iki çim yapraklı bitki şeması. A, B genç ve gelişmiş embriyo, C iki çim yap-
raklı çim bitkisi, D genç bitki, E büyüme bölgesi (Troll ve Strasburger'den). 

kısmına kök denir. Buna rağmen köklerin toprak altı yapıları olmaları 
şart değildir. Mısırın destek kökleri ve sahlepgi İlerin (Orchidaceae)  hava 
kökleri normal olarak kısmen veya tamamen toprak üstünde kalan kök 
örnekleridir. Diğer taraftan  yumru veya rizom gibi bilinen bazı gövde 
yapıları normal olarak toprak altında gelişir. Bu istisnalar köklerin 
gövdelerden toprakla ilgili durumlarından ötürü ayırdedilebilmeleri-
nin zor olduğunu ortaya koymaktadır. Böyle bir ayırım daha çok iç 
ve dış yapısal farklara  dayanmaktadır. Gövdelerin aksine kökler nor-
mal olarak yaprak ve tomurcuk vermemekte, boğum ve boğumarasma 
bölünmemektedir. Ancak belli koşullar altında kökler yapraksal sür-
günlerin çıkmasına yola açan advantif  tomurcuklar geliştirirler. Ka-
vak (Populus),  Akasya (Robinia  pseudoacacia),  elma > Prunus malus) 
gibi bitkilerin kökleri görünür veya toprağın yüzeyine yakın olduğun-
da bu gibi sürgünler düzgün olmayan ve ekseriya dağınık olarak olu-
şur. Kök kılıfı  denilen ve kökün uç kısmım saran koruyucu bir yapının 
varlığı bitkinin hiçbir kısmında olmayan belirgin bir kök özelliğidir. 
Genç kökün iç dokularının dizilişi aynı zamanda köklerin ayırımında 
önemli bir özelliktir. Köklerde ayr-ca gerçek bir epiderma yoktur. 

Kök Çeşitleri 
Boy ve gelişme düzenine göre kökler, ;»rimer kökler, sekonder 

veya yan kökler ve ek kökler (adventif)  olarak sınıflandırılabilir.  Kökler 
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aynı zamanda kazık kökler, saçak kökler ve etli kökler olarak da sınıf-
landırılabilir. 

Primer ve Sekonder Kökler 

Gelişme gösteren tohumundan meydana gelen ilk kök genellikle 
doğrudan aşağıya doğru büyür ve primer kök  olarak bilinir. Bu primer 
kökün dallan sekonder veya lateral kökler olarak adlandırılır. Bunlar 
perisikl denen parankima dokusu içinde vasküler silindirin içinden çı-
karlar. Burada dışa yönelik sivri uçlu genç bir kök ucu içinde gelişen 
bir büyüme bölgesi oluşmaya başlar. Bu sekonder kök, çevresindeki 
kortikal dokuları kuvvetle deler ve böylece toprağa erişip içine dalar. 
Genellikle monokotiledonlarda ana kök kısa ömürlü olup bir müddet 
sonra ortadan kalkar ve yerini adventif  kökler alır. 

Bitki köklerinin toprak içinde yayılışları türden türe göre değişe-
bilir. Genellikle kökler 60-90 cm. derinliğe inerler. Fakat bazı bitkiler 
örneğin ılgın (Tamarix)  130 cm, devedikeni (Alhagi  camelorum) 
30-40 metreye dek gidebilir. 

Dış Morfolojileri 
Esas Kök ve Dallanmalar 
Genç köklerde genellikle üst üste üç bölge ayırdedilir; bunlar 

aşağıdan yukarı doğru yüksük,  emici tüyler  ve mantarlaşmış  koruyucu 
doku  bölgesi'dir. 

1. Kaliptra  (=  yüksük)  meristem hücrelerini koruyan, kök ucu-
nu eldiven parmağı gibi örten bir kılıf  şeklindedir; uzunluğu 1 mm. 
veya bundan biraz uzun olabilir. Bu kısmı meydana getiren hücreler 
sürekli doku hücreleridir. Yüksüğü meydana getiren hücrelerin, özel-
likle en dıştaki gelişmiş hücrelerin, pelteleşmesi ve dokudan ayrılması 
suretiyle kaygan bir yol hazırlanır, böylece kök ucu toprak içinde zarar 
görmeden gelişmesini yapar. Su bitkilerinin köklerinde kaliptra yoktur. 

2. Emici tüyler  bölgesi kök ucundan birkaç milimetre sonra baş-
lar ve birkaç santimetre uzunluğundadır. Bu bölge, topraktan mine-
ral tuzlarını ve su absorbe etmeye yarayan tüylerle örtülmüştür. Kök 
uzaması devam ettikçe üst taraftaki  tüyler solar ve dökülür, fakat 
altta yenileri meydana gelir. Emici tüylerin uzunlukları bitki türlerine 
göre değişmektedir. 

Kök büyüme bölgesi meristem hücreleri, yukarıya doğru kökün 
sürekli doku hücrelerine dönerler. Büyme bölgesinin ucundaki bir kı-
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sim meristem hücreleri (Kaliptrogen) kaliptra'nın gelişmiş hücrelerini 
meydana getirirler. İleri yapılı bitkilerde köklerinin büyümesi munta-
zam bir şekilde birbiri içine girmiş tabakalar halinde meristem doku 
hücrelerinden meydana gelir (Şekil 88, 89). Bu tabakalardan en dışta 
bulunan ve büyüme bölgesini örten bu tabakaya dermatogen tabaka 
denir. Bu tabakadaki meristem hücreleri kökün yukarı kısımlarında ge-
lişerek epidermis hücrelerini meydana getirirler. Dermatogen tabaka-
sından sonra gelen tabakaya periblem  denir; bu hücreler gelişerek ka-
buk parankima hücrelerine dönüşürler. En içte bulunan meristem 

Periblem Periblem 

Y ü k & j k 

Şekil 88. İki çim yapraklı. t>ir bitki kökünde apikal meristemler (Deysson'dan). 

P erişi kl Protoderma 

Merkezi »ilindir 

Şekil 89. A, Tütün (Nicotiana  tabucum) ve B, Mısır (Zea  mays) kökünde uzunluğuna 
kesitte kökün apikal meristemleri (Esau'dan) 
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hücre tabakasına da plerom  denir; bu tabaka gelişerek kökün iletim 
doku demetlerini oluşturur. 

3. Emici tüyler bölgesinin üzerinde kök yüzeyinin görünümü de-
ğişir ve kahverengi, kırmızımsı bir renk alır. Bu seviyede hücrelerin 
çeperleri mantarlaşmış dış mantar tabakası veya yalnız mantar taba-
kadan oluşur. 

Kök, embriyo'daki radikula'dan meydana gelir. 

Kök Metamorfozları 
Nemli topraklarda gelişen kökler kurak yerlerde gelişenlerden 

daha az gelişir. Bu durum ayni bir tür için de geçerlidir. Tabii koşul-
larda meydana gelen bir bitki birliğinde kazık kökler toprağın derin-
liklerine, saçak kökler ise üst kısımları işgal eder. 

Bazı köklerin özel görevleri vardır; bu koşullarda kök bu özel 
görevi yapabilmek için. yapılarında değişiklikleı yaparlar. Meydana ge-
len bu değişikliğe kök  metamorfozu  adı verilir. Kök metamorfozları-
na ait bazı örnekler görelim. 

1. Yumru (Depo) Kökleri 
Bu şekil kökler şişkindir ve depo görevi yapan iki yıllık bitkiler-

den oluşurlar. Besin maddeleri yıl sırasında depolanır ve gelecek yıl 
yeni bir bitki meydana gelirken bitki bundan yararlanır. Bu duruma 
en iyi örnek olarak pancar (Beta)  gösterilebilir; yumrulaşma bazen 
endofit  mantarların bulunuşuna (Mikorhiza)  bağlanabilir. Örneğin 
sahlepgillerden (Orchidaceae)  Orchis, Ophyris gibi yumrulaşmış kök-
leri sayabiliriz. 

Depo köklerine diğer örnekler olarak havuç (Daucus  carota), 
karahindiba (Taraxacum  officinale),  yıldız çiçeği (Dahlia),  Turp 
(Raphanus)  verilebilir (Şekil 90, 91, 92, 93). 

Çeşitli besin maddeleri depo eden köklerin ekonomik değeri var-
dır. Çünkü bunlar insanlar için önemli besin kaynağıdır. Bir kısmında 
ise eczacılıkta ilâçların yapımında kulllanılan ham maddeler (Droglar) 
elde edilir. 

2. Assimilasyon Kökleri 
Bu şekilde değişmiş olan kökler klorofil  içermekte olup, fotosen-

tez mekanizmasını gerçekleştirir. Bu şekil kökler lâm gibi yassılaşmış 
olup, yaprak görünümündedir. Örneğin tropikal bölgelerde akuatik 
bazı podostemonaceae'ler,  Taenyophyluum  gibi. 
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Şekil 90. Pancar (Beta)  yumru kökü (Braungart, Arnetl'den). 

Şekil 91. Salep (Orchis  militaris)  bitkisi (1) Yumru kökü, (2) Boyuna kesiti (3) bir yıl 
önceki yumru kök (y) bu yılın genç yumrusu (k) Kalınlaşmamış ek kökler (adventif  kök) 

(Wettstein'dan). 

Şekil 92. Yıldız (Dahlia  sp.) bitkisi yumru kökü (Trell'dan). 
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Şekil 93. Depo kökleri (1) Havuç (Daucus  carota)  etli kazık kökü, (2) Tatlı patates (Ipo-
moes batatas)  çok sayıda etli kökler (Lyman Benson'dan). 

3. Tutunma Kökleri 

Bazı sarılıcı bitkilerin gövdelerinde oluşan ve bitkinin duvara 
tutunup yükselmesini sağlayan köklerdir. Örneğin duvarsarmaşığı 
(Hedera  helix) ve vanilya'nm hava kökleri gibi (Şekil 94). 

4- Sömürme Kökleri (Emeçler) 

Örneğin canavarotu (Orobanche),  cinsaçı (Cuscuta),  ökseotu 
(Viscum  albüm) ve Rhinanthus gibi Parazit bitkiler, üzerinde yaşa-
dıkları konak bitkinin besininden faydalanmak  için konak bitkinin iç 
dokularına doğru geliştirdikleri kökler veya emeçlerdir (Şekil 95). 

5. Solunum Kökleri 

Özellikle bu tip solunum kökleri dünyanm tropikal bölgelerinin 
deniz kenarlarındaki bataklıklarda yaşayan Mongrove'lerde (Son-
neretia) ve bataklık selvisin'de (Taxodium  distichum)  görülen kök 
şekilleridir. 
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8 ^sâğ f̂asa 
Şekil 95. Ökseotu (Viscum  albüm)  bitkisinin üzerinde yaşadığı konak bitki gövdesinde 
meydana getirdiği sömürge kökleri (emeçler). (Sk) Sömürge kökü, (B) Konak bitkinin ka-

buğu, (O) Konak bitkinin odun kısmı (Guttenberg'den). 

6. Destek Kökleri 

Bunlarda gene dünyanın tropikal bölgelerinde yetişen yumuşak 
olan bataklık topraklarda bitkilerin tutunabilmeleri için geliştirdikleri 
ek köklerdir. Örneğin Rhizophora, lastik ağacı (Ficus  religiosa),  de-
vetabanı (Monstera  deliciosa)  ve Mısır'ın (Zea  mays) destek kökleri 
gibi (Şekil 96). 

7. Diken Kökler 

Bazı palmiyelerde kökler diken şeklini almıştır; bunlar koruyucu 
bir görev yaparlar. Örneğin Acanthorrhiza  gibi. 

KÖKÜN ANATOMİK YAPISI 

Kökün anatomik yapısı aşağı yukarı bütün bitki gruplarında 
çok homojendir. Kökün iki tip yapısı vardır. Primer yapı ve sekonder 
yapı. Biz de burada kökün yapısını primer ve sekonder olmak üzere 
iki şekilde açıklayacağız 

Kökün Perimer Yapısı 

Açık tohumlularda  (Gimnosperm)  ve iki  çim yapraklılarda  (Diko-
tiledon)  primer kök 

Uzunluğuna kesitte kökün en ucunda evvelâ yüksük kısmı görü-
lür. Burası birbirini örten hücre tabakalarından meydana gelir; bunlar 
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merkezde çok, kenarlarda az sayıdadır. Yüksüğün iç kısmında kabuk 
ve merkezi silindir ayrılır. 

Şekil 96. Mısır (zea  mays) bitkisi destek kökleri. Boğum yerlerinden ek (adventif)  kökler 
meydana gelmiş, ana kök tamamen ölmüştür (Rauh'dan). 

Enine kesitte ise emici tüylerin dışında, iki bölge ayırdedilir: 

1. Dış bölge: kabuk veya priblem (1) 
2. İç bölge: merkezi silindir veya plerom (2) 

1. Kabuk 

Kabuk dışta emici tüyler, içte endodermis ile sınırlanmış durum-
dadır. Dıştan içe doğru şu tabakalar görülür (Şekil.97). 

Emici tüyler:  İnce ve sellüloz çeperli hücrelerden meydana gelir 
ve bunların çoğu eldiven parmağı gibi uzamış emici tüyler'dir.  Canlı 
hücrelerdir, protoplazmaları ve çekirdekleri vardır; zarları çok ince-
dir ve uç tarafında  salgılanan pelte şeklinde maddelerle toprağa yapış-
masını sağlar. Bu tüyler çok büyüdükçe eskiler solar dökülür. 

1 Priblem : (Zarf) 
2 Plerom : (doldurmak) 
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Mantar  tabakası:  Emici tüylerin hemen altındaki tabakadır. Ek-
zodermis olarak da adlandırılır, yan çeperleri uzamış poligonal hüc-
relerdir; çeperleri az olaraktan mantarlaşmıştır. Mantarlaşma tam ol-
duğu zaman hücreler ölü hale geçerler ve su geçirmez durum meyda-
na gelir. Ancak, bu durumda bazı hücrelerin çeperleri mantarlaşmayıp 
geçit hücreleri olarak kalır. Kökün dışında görülen bu mantar tabakası 
alttaki dokuları korumakta olup, mekanik bir görev yapar. 

Şekil 97. İki çim yapraklı bir bitki kökünün primer yapısından şematik kesit. 

Korteks  parankiması:  Bu doku büyük hücrelerden meydana gel-
miş olup, kabuğun büyük bir kısmını doldurur. İnce sellüloz çeperli 
olup aralarında hücrearası boşluğu bulunur, keza iç taraflarında  boş-
luklar bırakacak şekilde dizilmiş olabilirler. Bu hücreler nişastaca 
zengindir. Genellikle korteks parankiması açık bir şekilde iki bölgeye 
ayrılır. Dış bölgede hücreler yuvarlak veya poliedrik şekilli ve hücre-
arası boşlukludur. İç bölgede hücreler belirli bir şekilde dikdörtgen 
ve aralarında çok küçük hücrearası boşluk bırakacak şekilde radyal 
yönleriyle sıralanmışlardır. 

Endoderma:  Korteks parankimasına ait en içteki tabakadır. 
Karakteristik yapıda hücrelerdir. Hücreler birbirine dik açılı kısımla-
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Şekil 98. Endodermis'in çeşitli görünümleri; 1, Süberin kalınlaşması olan ayrı bir endo-
derma hücresi; 2, Taxus  baccata'da  (Porsuk) endoderma tabakası; 3, İris  (Süsen) bitkisin-
de at nalı şeklinde kalınlaşmış endoderma hücreleri ile geçit hücresi; 4, Carex  curvula'da 
endoderma hücreleri; 5, Allium  fallax'ta  (soğan) endoderma hücreleri; 6, Stipa  capillata'-

da endoderma hücreleri. 

rıyle sıkıca birleşmiş olup, bir tek tabaka oluştururlar. Radyal çeper-
lerinde şerit şeklinde bir kalınlaşma görülür ki buna kaspari  şeridi 
denir; bu şeridin kütin veya süberine benzer bir madde olduğu zanne-
dilmektedir. Bu hücrelerin iç ve dış çeperleri ince ve sellülozdan yapıl-
mıştır. Kök yaşlandığında veya bitki kurak bir toptakta geliştiğinde 
endoderm hücrelerinin çeperleri süberin maddesiyle tamamen kalın-
laşır. Ancak bu halde özellikle odun boruların karşısındaki endoderm 
hücrelerinin çeperleri ince kalır, kalmlaşmaz; bu hücrelere geçit hüc-
releri  veya aktarım  hücreleri  adı verilir (Şekil 98). 

2. Merkezi Silindir (Şekil 99) 
Kabuğa oranla daha az gelişmiş bir bölgedir. Bu kısım temel pa-

rankima tarafından  meydana getirilmiş olup, almaşık olarak ksilem 
ve floem  demetlerince ayrılmıştır. Kök düzeyine göre ksilem ve floem 
demetlerinin sayısı değişmektedir. Kök ucuna yaklaştıkça sayıları a-
zalmakfadır.  Gövdeye doğru genellikle 5 ksilem, 5 floem  bulunur. 
Kökün biraz aşağısında ve ince kısmında 4 demet, sonra 3 ve en sonra 
da iki demet içerir. Temel parankima dokusunda birçok bölge ayır-
dedilir: perisikl,  öz ve öz kolları. 
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Perisikl;  Merkezi silindirin dış tabakasıdır. Genellikle tek hücre 
tabakasından oluşur; bazen birkaç sıra hücreden meydana gelebilir 
(açık tohumlular (Gymnospermae),  iki çim yapraklı bitkilerde örneğin 
söğüt, dut ve çitlenbik). Yan kökler bu tabakadan çıkar. Diğer bir 
görevi de kökte mantar kambiyumu (fellogen)  meydana getirir; bu 
görevlerinden ötürü perisikl tabakası perikambiyum  adını alır. 

Endodermis 

Profoksilem 

Floern 

Metaksilem 

Perisikl 

Şekil 99. İki çim yapraklı bir bitki kökünün primer yapısında merkezi silindir (Şematik 
olarak). 

Öz ışınları:  Genellikle ksilem ve floem  demetleri arasında bulu-
nan parankima bölgesine karşılıktır. Çeperi ri ince hücrelerdir. 

öz: Kökün en iç kısmıdır. Başka bir deyişle ksilem ve floem  de-
metlerinin merkezindeki bölgedir. Çapları çok küçülmüştür. Öz dai-
ma genç köklerde bulunur, dolayısıyle çeperleri sellülozdur. Odun de-
metleri büyüdüğü zaman kaybolurlar; böylece öz yerine metaksilem 
demetleri dolar. 

Floem  demetleri:  Parankima hücrelerine oranla boyları daha kü-
çük, yarımdaire şeklinde veya oval bölmeli demetlerdir. Sayıları tür-
lere göre belirlidir (2x3, 3x2 veya 4x2 vb.). İkili yapı (2 ksilem-t-2 flo-
em) gelincikgiller (Papaveraceae),  turpgiller (Cruciferae),  mayda-
nozgiller (Umbelliferae),  patlıcangiller (Solonaceae),  çançiçekgiller 
(Campanulaceae),  çeşitli baklagiller (Leguminosae)  ve toplu çiçekler 
(Compositae)  lerde görülür. Ebegümecigiller (Malvaceae),  sütleğenler 
(Euphorbiaceae)  ve kabakgiller (Cucurbitaceae)  lerde 4+4 olarak 
bulunur. 
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Floem demetleri kalburlu borular, arkadaş hücreleri ve floem  pa-
rankimasından meydana gelir; floem  demetleri merkez doğru teşkkül 
ederler, yani ilk teşekkül edenler çevreye doğru, sonrakiler merkeze 
doğrudur. Yeni floem  demetleri, demetlerin iç yüzüne doğru meyda-
na gelir ve metafloem'i  meydana getirir. 

Ksilem  demetleri:  Sivri veya üçgen şeklindedirler. Floem gibi 
odunda merkezcil olarak meydana gelir, dolayısiyle ilk teşekkül eden 
demetler perisikl ile ilişkilidir; bunlar spiral veya halka şeklinde olup 
uzama yeteneğindedirler; bundan sonraki odun demetleri içeriye doğ-
ru teşekkül eder, bunlar noktalı, delikli ve ağ şeklinde borulardır. Do-
layısiyle küçük olan demetler çevreye büyük olanlar merkeze doğru 
yerleşmiş olarak meydana gelirler. Çevreye doğru ilk teşekkül eden kü-
çük demetlere protoksilem,  sonradan merkeze doğru teşekkül eden 
büyük demetlere metaksilem  adı verilir. Metaksilem sonradan öz'ü 
tamamen doldurabilir. Bu koşullarda öz bulunmaz. Bu takdirde odun-
lu doku kolları, protoksilemin uçlarına karşılık olan bir yıldız şeklin-
de görülür. Açık tohumlularda (Gymnospermae) primer yapı yukarı-
da belirtilen şeklin aynıdır. Emici tüyler fazladır;  kabuk iyi gelişmiş-
tir. İç tabakalar ve endodermis ekseriya sertleşmiştir. Merkezi silindir 
de perisikl birçok tabakadan ibarettir örneğin çam (Pinus),  lâdin 
(Picea),  melez (Larix)  gibi. Primer floem'in  gelişimi özel bir durum 
gösterir ve arkadaş hücreleri bulunmaz. 

Monokotil Kök Yapısı 

a) Monokotil köklerde primer yapı devamlıdır (Monstera,  Dra-
coena hariç). 

b) Merkezi silindir monokotillerde iyi gelişmiştir; yani ksilem ve 
floem  demetlerinin sayısı fazladır  (genellikle 10 ilâ 20, bazen daha fazla). 

c) Monokotillerde protoksilem ile ilişkisi olmayan ve öz'ün çev-
resine doğru çok geniş boruların meydana getirdiği özel bir metaksi-
lem bulunur. 

d) Monokotillerde endoderm hücreleri at nalı şeklindedir. 

Kökün Sekonder Yapısı 

Açık tohumlularda (Gymnospermae) ve ekseri iki çim yapraklılar-
da (Dikotiledon) primer yapı geçicidir. Kök çapının artması sekonder 
meristemlerin veya doğurucu tabakanın faaliyete  geçmesiyle olur: 
Kambiyum tabakası hücrelerinin bölünmesi ile yeni floem  ve ksilem 

181 



elemanları oluşturur. Buna göre kambiyum faaliyeti  sonucu merkeze 
doğru meydana gelen hücrelerin farklılaşması  ile sekonder ksilem ve 
dışa doğru oluşan hücrelerin farklılaşması  sonucu sekonder floem  o-
luşur (Şekil 100). 

Kambiyum başlangıçta ksilem'in yıldızsı şeklini korur. Bir süre 
sonra kambiyum, hücrelerinin biçimli çoğalmaları sonucunda dalgalı 
durumu kaybolarak tam bir halka şeklini alır. 

Kambiyum faaliyeti  sonucunda dış tarafa  doğru meydana gelen 
floem  elemanları birbirleriyle birleşir. İç tarafa  doğru meydana gelen 
sekonder ksilem elemanları da birbirleriyle kaynaşarak, dışta sekonder 
floem  tabakası (ikinci kabuk) içte sekonder ksilem halkası (odun kıs-
mı) meydana gelmiş olur. 

Sekonder kalınlaşmada kökün primer kabuk tabakası dökülür 
ve yerini sekonder kabuk alır. İçte ise, primer ksilem kökün orta kıs-
mında kalır ve bunun etrafım  silindir şeklinde sekonder ksilem çevreler. 

Gelişmeleri sırasında primer floem,  sekonder floem'in  basıncı 
altında ezilir ve kabuğa doğru itilir; yaşlı köklerde tamamen ortadan 
kalkar. Bu sırada periderma meydana gelerek mantar tabakasını verir. 
Bazı köklerde sekonder dokuda merkezi silindirde de periderma oluşur 

GÖVDE 
GENEL ÖZELLİKLERİ 

Gövdelerin Ayırtedici özellikleri 
Gövde tipik olarak yapraklar, çiçekler meyvalar için mekanik 

bir destek olarak görev yapar ve aynı zamanda bu organlar ve kökler 
arasında bir iletim yolu sağlar. Birçok gövdeler toprak üstünde dik şe-
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kilde, bazıları yer altında kalır veya toprak yüzeyi boyunca yaydırlar 
bir kısmı da son derece kısa ve görünmeyecek kadar küçüktürler, bu 
nedenle bu tip bitkilerin gövdesiz olduğu söylenir. Morfolojik  olarak 
gövdelerin belirli dış özellikleri vardır, fakat  özellikle toprak altında 
olduklarında çoğukez köklerle karıştırılırlar. Gerçek gövdeler tomur-
cuklarından çıkar, bunların boğum (nod) ve boğum araları (internod) 
olup, yaprak, tomurcuk, bazen de kök doğururlar. Gövdelerin iç ö-
zelliği ise bunların yüksek düzeyde gelişmiş bir iletim sistemi olması-
dır. Basit bitkilerin gövdeye benzer yapıları dış işaretlerden ve gerçek 
gövdenin diğer özelliklerinden yoksun olup, iletim sistemi bulunmaz. 
Bitkiler âleminde en basit gövdeye Musci (yapraklı karayo şunları) 
lerde rastlıyoruz. İletim demetlerini taşıyan tipik gövde ise ancak Pte-
ridophyta'da.  (Eğreltiler) başlar. Toprak üstü gövdeler otsu ve odunlu 
olmak üzere ikiye ayrılır. Otsu gövdeler daha çok tek yıllık (Annual) 
bitkilerde, odunlu gövdeler ise çok yıllık (Perennial) bitkilerde rastla-
nır. 

Gövdelerin Kökeni ve Büyümesi 

Gövdeler apikal meristemlerden (Akropetal büyüme) ve tomur-
cuklardan gelişir. İlk gövde veya tomurcuk embriyonun gelişmesi 
sırasında gözle görülebilir şekilde olup, buna plumula  (gövde taslağı) 
denir. Gövdelerin uzunluğuna büyümesi uç meristematik bölgelerin 
gelişmesinden veya lateral tomurcukların sonucu olarak meydana gelir. 

Sonuç olarak gövdenin uçları kökünkülerle kıyaslanabilecek böl-
gelere ayrıhr. Bununla beraber gövdenin meristematik bölgesi üzerinde 
kök kılıfına  benzer bir yapı yoktur. İki çim yapraklı bitkilerde ve açık 
tohumlularda gövde çapında büyüme devam etmesine rağmen, uçta 
büyüyen bu bölgenin altında dokular tamamen değişikliğe uğrayıp 
bundan sonra uzamalar durur. Tek çim yapraklı bitkilerde uzama, 
ucun yanındaki boğumlar arasının temellerinde olduğu gibi, gövdenin 
uçlarında da meydana gelir. Birçok ağaç ve çalılarda herhangi bir yıl 
içinde gövdelerin tüm uzunluğuna büyümesi ilkbaharda çok kısa bir 
zaman içinde olur. Büyüme mevsiminin geriye kalan kısmmda, yeni to-
tomurcuklar gövde uçlarında ve yaprak koltuklarında değişikliğe uğrar. 

Tomurcuk Çeşitleri 

Gövdenin uzamakta olan ucu tomurcuk dediğimiz ve birbiri üze-
rine katlanmış olan yapraklarla örtülmüş olup, dıştan gelecek zarar-
lara karşı korunmuş durumdadır. 
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Tomurcuklardan bir tanesi gövde veya sürgünün uç kısmında yer 
aldığından tepe tomurcuğu  adını alır. Birde tepe tomurcuğunun alt 
kısmında gövde üzerinde görülen tomurcuklar vardır ki, bunlara da 
yan tomurcuklar  denir. Yan tomurcukları normal olarak gövde ile 
yaprak sapının üst taraftan  meydana getirdiği açının içerisinde teşek-
kül eder. 

Gövde üzerindeki tomurcukların hepsi birden faaliyete  geçmez-
ler. Bir kısmı faal  iken, bir kısmı pasif  durumda kalır. Faal olan tomur-
cuklara aktif  tomurcuklar,  pasif  olanlra da uyur tomurcuklar  denir. 
Uyur tomurcuklar genellikle yaprak koltuğu altında meydana gelirler. 
Uyur tomurcukların hepsi gelişme şansına sahip olamazlar. Bazıları 
meydana geldikten uzun yıllar sonra ancak uyanabilirler. Uyur tomur-
cuklar gelişme için daima emir beklerler. Bu emir bitki bünyesinde 
meydana gelen tomurcuk gelişmesini uyarıcı bir maddedir. 

Bütün tomurcukların gelişmesi sonucu benzer yapılar meydana 
gelmez. Örneğin bazı tomurcuklardan çiçek, bazı tomurcuklardan 
dal meydana gelir. Birincisine çiçek tomurcuğu, ikincisine de dal to-
murcuğu denir. 

Tomurcuk Gelişmesi 

Odunlu bitkilerde tomurcuklar genellikle tomurcuk pulları ile 
örtülüdür. İlkbaharda büyümenin başlaması ile tomurcuk pullan 
açıhr. Tomurcuk pullarının iç yüzeyleri, dış yüzeylerinden daha hızlı 
büyüyerek dışarı doğru kıvrılırlar. Sonra tomurcuğun içinde bitki 
türüne bağlı olarak almaşlı, karşılıklı veya halkalı (dairesel) tarzda 
dizilmiş olan yaprak taslakları arasındaki interndoyumlar uzamağa 
başlar. 

Yan tomurcuk açıldığında tepe tomurcuğunda olduğu gibi, to 
murcuk internodyumlarınm uzaması dalın boyca artmasını sağla-
dığı gibi tomurcuk taslakları da daim yapraklarını meydana getirir. 

Genellikle bir bitki türünün tomurcukları şekil, büyüklük, bu-
lundukları yer ve yüzey yapısı bakımından, diğer bir bitki türünün 
tomurcuklarından farklıdır.  İşte bu özellikten istifade  ederek bir bitki 
türünü kışında teşhis etmek mümkündür. 

Bitkilerde yan ve tepe tomurcukları gelişme bakımından oldukça 
farklılık  gösterirler. Bu durum bitkilerin tepe yapılarına etki eder. 

Gövdeden çıkan dallar bazı bitkilerde kısa bir uzama devresinden 
sonra gelişmeleri durur (büyümesi sınırlıdır). Bunlara kısa sürgün 
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denir. Örneğin melez (Larix), sedir  (Cedrus), çam (Pinus) gibi. Diğer bir 
kısım bitkilerde ise dallar tepe tomurcuklarından uzamağa devam eder-
ler. Bunlara uzun sürgün denir. Uzun sürgün, kısa sürgünleri taşır ve 
büyümesi sınırlı değildir. Göknar (Abies),  Ladin (Picea)  de yalnız 
uzun sürgün bulunur. 

Dallanma Şekilleri 

Yüksek bitkilerde dallanma ana gövdenin yanlara kol vermesiyle 
olur ve iki ye ayrılır: 

1. Monopodiyal dallanma, 
2. Simpodiyal dallanma. 

1. Monopodiyal  dallanma:  Bu şekilde, ana gövde yan dallara o-
ranla daha baskın bir gelişme gösterir ve ana gövde monopodiyum 
adını alır. Birinci derecede dallardan çıkan ikinci derece dalların bü-
yümesi, birinci derece dallardan daha zayıftır.  Sonuç olarak piramid 
veya koni şeklinde sivri ağaçlar meydana gelir (Şekil 101). 

Şekil 101. Gövdelerin dallanma şekilleri: A. Salkım; B, Monokazyunı; C, Dikazyum. 

Örnek: Meşe (Quercus),  dişbudak (Fraxinus),  akçaağaç (Acer), 
göknar (Abies),  Lâdin (Picea),  sedir (Cedrus)  gibi iğne yapraklı a-
ğaçlardır. 

2. Simpodiyal  dallanma:  Yan dallar, ana gövdeye oranla daha iyi 
ve egemen durumda gelişir. Bu da iki ye ayrılır (Şekil 101). 
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1. Monokazyum, 
2. Dikazyum. 
1. Monokazyum:  Dallanmayı yalnız bir yan dal devam ettirir. 

Örnek: Asma (Vitis  vinifera). 
Yayvan yapraklı olan ağaçlar simpodiyal dallanma gösterir ve top 

ağaçları meydana getirirler. 
Örnek: Ihlamur (Tilia),  karaağaç (Ulmus),  kestane (Castanea), 

gürgen (Carpinus). 
2. Dikazyum:  Dallanma birbiriyle az çok karşılıklı bulunan aynı 

dereceden iki yan dalla devam ederse. Örnek: Ökse otu (Viscum  al-
büm ). 

GÖVDE METAMORFOZLARI 

Bazı gövdeler yetiştiği çevrenin etkisi altında kalarak normal göv-
delerden farklı  olarak, gördükleri iş ve yapıları bakımından bazı de-
ğişiklikler gösterir. Gövde ve dalların bu değişikliklerine gövde meta-
tamorfozları  denir (Şekil 102). Genellikle bitki için depo organları o-
lan bu kısımları köklerle karıştırmamak gerekir. Gövde metamorfoz-
larına özellikle şu örnekleri verebiliriz: 

A- Toprakaltı Gövdeleri 

1. RİZOM:  Toprak altında yatay olarak gelişen ve genellikle 
çok yıllık gövdelerdir. Genellikle monokotiledon'larda rastlanır. 
Süsen (İris  schachtii), salamon mühürü (Polygonatum  multiflorum), 
Manisa lâlesi (Anemone  nemorosa), Ayrık otu'nun (Agropyron  re-
pens) rizomu bu konuda klasik birer örnek teşkil eder. Polygonatum 
bitkisi, her yıl rizomun ucundan yeni bir sürgün meydana getirir; bu 
sürgünün üzerinde gerçek yapraklar ve çiçekler meydana gelir, fakat 
sonbaharda ölür ve rizomdan ayrılır. Ayrılan sürgünün rizomda yuvar-
lak bir iz bırakır. Bu iz mühüre benzediğinden bitkiye salamon mü-
hürü adı verilir. Her yıl bir mühür meydana geldiğinden rizomun yıl-
lık büyüme oranı kolayca tespit edilir (Şekil 102, H). 

2. YUMRU  (tuberkül):  Boyları çok kısalmış, etleşmiş ve ge-
nellikle nişasta depo eden rizomlara yumru (tuber) denir. 

Örnek: Siklamen (Cyclamen),  patates (Solanum  tuberosum). 
3. SOĞAN  (bulbus):  Toprak altında gelişen ve tabla adı verilen 

gövdenin etrafında  etli, sulu yapraklarla tepe tomurcuğundan meyda-
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na gelir. Tüberkül ve rizomdan farkı  soğanın, normal yapraklardan 
farklı  olmasına rağmen çok gelişmiş etli yapraklar taşımasıdır.Örnek: 
Soğan (Allium  cepa), Lâle (Tıılipa). 

4. STOLON:  Toprak yüzeyinde yatay olarak büyüyen ince ya-
pılı bir gövdedir. Stolonların boğumlararası çok uzundur. Örnek: 
Çilek (Fragaria  vesca). 

B- Yapraksı (Assimilatif)  Gövdeler 
Kurak bölgelerde yetişen bitkilerin yaprakları çok küçülmüş ol-

duğundan, yaprağın görevlerini üzerine almış ve değişikliğe uğramış, 
fakat  tipik gövde şekillerini korumuşlardır. Deniz üzümü (Ephedra), 
demir ağacı (Casuarina),  herdem taze (Ruscus  aculeatus);  burada 
yaprak şeklinde olan oluşumlar aslında yan dallardır (Şekil 102, D). 

C- Sukkulent (etli) Gövdeler 
Kurak bölgelerde yaşayan bazı bitkiler suyun çok olduğu mev-

simde bol miktarda su emerek gövdelerinde su depo ederler. Böylece 
gövdeleri küre veya silindir şeklini alan gövdelere sukkulent (etli göv-
deler) adı verilir. Bu tip gövdelere kaktüs (Cactaceae)  ve sütleğengiller 
(Euphorbiaceae)  familyalarındaki  bitkilerde rastlanır. 

D- Sülük Gövdeler 
Sarılıcı bitkilerde, tutunup sarılmaya yarayan kısa sürgünlerdir. 

Asma (Vitis),  sarmaşık (Convolvulus)  (Şekil 102 B). 

D- Diken Gövdeler 
Kısa ve uzun sürgünlerin diken şeklini almasıdır. Görevleri bit-

kiyi korumaktır. Abdes bozan (Sarkopoterium  spinosum), ateş dikeni 
(Pyracantha  coccinea), glediçya (Gleditschia)  (Şekil 102 F, G). 

GÖVDE ANATOMİSİ 

Kökte olduğu gibi, primer ve sekonder yapı olmak üzere iki yapı 
ayırdedeceğiz. Primer gövde yapısı kökenini tomurcuklardaki uç me-
ristemlerin gelişmesinden alır. Sekonder gövde yapısını sekonder me-
ristemlerden veya doğrucu tabaka olan kambiyum'un gelişmesiyle olur. 

A) PRİMER YAPI 

Primer yapı iki çim yapraklılarda, açık tohumlularda ve tek çim 
yapraklılarda biraz farklıdır  (Şekil 103, 104). 
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Şekil 103. Gövdenin primer yapısı (Deyssoıi'da.n) 

İki  Çim Yapraklılarda  ve Açık Tohumlularda  Primer Gövde 

Enine kesitte dikotil bir gövde de üç bölge ayrılır: Epiderma, 
kabuk  (=periblem) ve merkezi  silindir  ( = plerom). 

Epiderma:  Alttaki dokuları koruyan üst tabakadır. Bunlar göv-
denin eksenine paralel uzamış tek bir hücre tabakasından meydana ge-
lir. Dış yüzleri kutikula ile kaplıdır. Fakat kutikula oldukça incedir. 
Bu hücrelerin aralarında stomalar bulunur, bazen tüylere de rastlanır. 
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Kabuk  (korteks  parankiması):  Korteks parankiması üstte epi-
derma altta endoderma ile sınırlı oldukça kalın bir tabakadır. Hücre-
arası boşluklu ince sellüloz çeperli ve gövdenin eksenine paralel ola-
rak uzamış hücrelerdir. îç kısımdaki tabakalar düzensiz bir sıra içinde 
dizilmişlerdir. Epiderma altındaki bir iki tabaka kloroplast içerir ve 
gövdeye yeşil rengini verir. Bu hücreler yapraklar gibi fotosentez  ya-
parlar. Daha alttaki hücreler depo görevini yaparlar. Parankima için-
de özellikle şu elemanlar farklılaşabilir: 

— Destek  doku  elemanları:  Ballıbabagiller (Labiatae)  ve mayda-
nozgiller (Umbelliferae)  de kolienkima hücreleri, menengiçgiller (Te-
rebinthaceae ) gövdelerinde, Kınakına (Quinquiana)  da kabuk, Tarçın-
da (Cinnamonum)  kabuk ayrı veya grup halinde sklerenkima veya taş 
releri içerir. 

— Kalsiyum okzalatlı hücreler. 
— Salgı elemanları; biberler (Piperaceae)  ve defnegiller  (Lau-

raceae) de eterik. 
— Salgı hücreleri; maydanozgiller (Umbelliferae),  binbir deli-

kotigiller (Hypericaceae),  mersingiller (Myrtaceae)  ve kozalaklı 
bitkiler (Koniferler)  de salgı kanalları; defnegiller  (Lauraceae)  ve 
ebegümecigiller (Malvaceae)  de musilaj (pelte) cepleri; Sterculiaceae, 
Cycadaceae'de  musilaj kanalları, 

— İletim elemanları: Birçok gövdelerin bazı noktalarında iletim 
demetlerine rastlanır; bunlar yapraktaki iletim demetlerinin izlerine 
karşılıktır (Begonia,  Lathyrus, Vicia). 

Endoderma kökte olduğundan daha az belirlidir. Endoderma hüc-
releri içlerinde bol olarak nişasta içermekte olup, Nişasta  kını  adını 
alır. 

Merkezi  silindir:  Monokotiledon'larda korteks parankiması ile 
merkezi silindirin sınırını ayırmak çok zorudur. Merkezi silindir Diko-
tiledon'larm primer gövdelerinde iyi sınırlanmıştır. 

Merkezi silindir temel parankima hücrelerinden meydana gelmiş 
olup, ekseriya daire şeklinde sıralanmış çok sayıda iletim demetleri 
içermektedir. Temel parankima da şu kısımlar ayrılır: Perisikl, öz ve 
öz kolları. 

Perisikl:  Genellikle birçok hücre tabakasından meydana gelir. 
İletim demetleriyle endoderm arasında bulunur. Sellüloz çeperlidirler; 
çoğukez sertleşmişlerdir, böylece sklerenkima hücrelerinden ibaret 
bir yığın meydana getirirler ve floemi  bir yüksük gibi sararlar. 

190 

» 



Öz: Gövdenin merkezindeki kısımdır. Öz az çok gelişmiş durum-
dadır. Genellikle sellüloz çeperli parankima hücreleridir, bazen sert-
leşmişlerdir. 

Öz kolu:  Demetler arasındaki parankima hücreleridir ve öz ile 
ilişkilidirler. 

İletim  demetleri  kambiyum etrafında  düzgün olarak dizilmişler-
dir ve açık kolateral  tiptedir; dışta floem  içte ksilem bulunur. 

Floem,  kalburlu boru, arkadaş hücreleri ve floem  parankimasın-
dan ibarettir. İlk kalburlu borular perisikl yanında farklılaşmaya  son-
ra bu farklılaşma  merkeze doğru gelişir. 

Ksilem'in gelişmesi merkeze (öz) doğrudur; bunlar halkalı ve spi-
ral şeklinde borulardır. Sonradan daha geniş ve gelişmiş olan trake ve 
trakeidler görülür. 

Ksilem ve floem  elemanları arasında embriyoner özelliklerini ko-
ruyan hücre tabakaları bulunur ki buna kambiyum  adı verilir. 

Monokotiledon Gövdesi 

Monokotiledon'ların gövde yapısı dikotiledon'lara çok benzer 
fakat  monokotiüledonlarda çoğukez yapı net olaraktan ayrılmamıştır 
(Şekil 105). Başlıca farklar  şunlardır: 

Şekil 105. Bir Zea  mays (Mısır) gövdesinin şeması. İletim demetleri çok sayıda ve dağınık 
durumda olup merkezi silindir ve kabuk ayrılmamış durumadır. Sağda Zea  mays'da floem 

ve ksilem elemanlarının detaylı yapısı. 

Ksilam 

Floem 
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a) Çoğukez merkezi silindiri korteks parankimasından ayırd et-
mek zordur. 

b) İletim demetleri gövde içinde dağılmış durumdadır. 
c) Ksilem ve floem  elemanları özel bir diziliş şekli gösterirler; 

odun elemanları V şeklinde dizilmiştir. 
d) Öz kaybolmuş veya dağılmış durumdadır. 

SEKONDER YAPİ 

Açık tohumlularda (Gymnospermae) ve iki çim yapraklılarda 
(Dikotiledon) gövdenin enine büyümesi (çapının artması) sekonder 
yapı olarak adlandırılır. Bu büyüme kambiyum tabakasının gelişmesi 
sonucu olur. Bu gelişme evvelâ demetlerin içinde fasiküler  (demet) kam-
biyum şeklinde ksilem ve floem  arasında görülür; sonra bunlar gelişerek 
demetler arasındaki interfasiküler,  demetlerarası kambiyumu, meydana 
getirirler ve bu iki kambiyum birleşerek bir kambiyum halkası oluşturur-
lar. Böylece kambiyum hücrelerinin bölünmeleri ve gelişmeleri sonunda 
merkeze doğru yeni ksilem elemanları, çevreye doğru yeni floem  eleman-
ları, sekonder ksilem ve sekonder floem  olarak adlandırılır. Sekonder 
floem  ve ksilem elemanları primer floem  ve ksilem elemanlarının ay-
nıdır. Buna karşılık demetlerarası kambiyum hücrelerinin bölünmeleri 
ve gelişjmeleri sonunda hem içe hem dışa doğru devamlı olarak öz kol-
ları meydana getirir. 

Demetlerarası kambiyumun faaliyeti  sonucunda odun ve kabuk 
üzerinde devamlı bir şekilde meydana gelen öz kolları, öz ile kabuğu 
birbirine bağlar; böylece öz ile kabuğu birbirine bağlayan öz kolları-
na primer özkolları  denir. Fasiküller (demet) kambiyum hücreleri; 
dışarı floem,  içeri ksilem dokusunu meydana getirdikten bir süre 
sonra, öz kolları elementlerini meydana getirmek üzere farklılaşır.  Bu 
öz kollarına sekonder  özkolları  denir; bunlar öz'e kadar gitmeyip se-
konder ksilem ile sekonder floem  içinde sonuçlanır (Şekil 106, 107, 
108, 109). 

Tipik bir sekonder gövdeden enine bir kesit aldığımızda dıştan 
içe doğru şu kısımlar görülür: 

— Mantar,  dikdörtgen şeklinde düzgün birkaç sıra hücre dizi-
sinden meydana gelmiştir, çeperleri oldukça incedir, renkleri kahve-
rengindedir. 

— Felloderm,  iki ilâ üç hücre dizisinden oluşur. 
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Mantar ve felloderm  tabakası kökenini korteks parankimasının 
orta bölgelerinden alır ve genellikle korteks parankiması dışındaki 
bölgede parça halinde gözlenir; hücreleri ölüdür. 

— Korteks  parankiması,  bunun felloderma  yakınında bulunan 
bazı bölgeleri ezilmiştir. Bu parankima hücrelerinde ayrıca kalsiyum 
okzalat ikiz kristalleri de bulunabilir. 

— Floem,  Sekonder floem  dışarda devamlı bir halka şeklindedir. 
Yer yer az çok ezilmiş primer floem  bulunur. Floemin parankima hüc-
relerinde çok sayıda ikiz kalsiyum okzalat kristalleri bulunur. 

— Sekonder  odun,  bu da devamlı bir halka şeklindedir; burada 
çok sayıda pek büyük olmayan poligonal, ince çeperli borular gözle-
nir. Odunlu parankima hücreleri odunlaşmıştır. Odun ve floem'e  ge-
nellikle tek kollu çok sayıda öz kolları vardır. 

M a n t a r 

Şekil 106. Ribes rubrum gövdesinde sekonder yapı (şematik). (Deysson'dâa). 
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Şekil 107. Ribes rubrum (kuş üzümü) gövdesinin detaylı görünümü. (Sekonder yapı) 

— Primer odun,  bu sekonder odun içinde bulunur. Tüm sekon-
der gövdelerde primer odun demetleri belirli bir şekilde görülebilir. 
Primer odun demetleri sellüloz çeperli küçük hücrelerden meydana 
gelmiş bir parankima dokusuyla çevrilidir. 

— Öz, gövdenin merkezini örten çok boşluklu, sellüloz çeperli bir 
parankima dokusudur. 
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Şekil 108. Prunus  gövdesinde sekonder yapı (Eaau'dan). 
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Şekil 109. Ihlamur gövdesinde sekonder yapının şematik olarak gösterilmesi (Deysson'-
dan). 

Görülüyor ki gövdenin sekonder yapısını kökten ayıran öz'ün 
bulunuşu ve sekonder odun içinde görülebilir şekilde primer odun 
demetlerinin bulunuşudur. 

Odun  yapısı: Odun ksilem elemanlarına verilen addır ve kambi-
yum tarafından  meydana getirilir. Odunu yani kesilemi meydana ge-
tiren hücrelerin yapılarını görmüştük, şimdi odunu diğer özellikleri 
bakımından inceleyelim. 

Büyüme halkaları:  Mutedil bölgelerin odunlarından enine kesit 
alındığında iç içe birçok halkalar görülür. Bu halkalardan herbiri bir 
yıl içerisinde meydana gelen odundan başka bir şey değildir; bu ne-
denle bu halkalarm herbirine yıllık halkalar adı verilir. Bu halkalardan 
herbiri bir iç birde dış halka olmak üzere iki kısımdan ibarettir. İçteki 
halka ilkbahar mevsiminde teşekkül ettiğinden ilkbahar  odunu  veya 
erken  odun,  diğeri ise yazın teşekkül ettiğinden yaz odunu  veya geç o-
dun  adını alır; bu iki odun, hücrelerin büyüklüğü, çeperlerin kalınlı-
ğı ve dizilişleri bakımından ayırd edilir. Daha sık ve daha koyu renkte 
olan yaz odunu ilkbahar odunundan hemen ayırd edilir (Şekil 110). 

YAPRAK 

Kökeni ve Dış Şekli 
Yapraklar genellikle bitkilerin en görünen kısımlarıdır. Klorofil-

ce zengin olduklarından orman ve tarlaların ortak yeşil rengini verir-
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Şekil 110. Laurus nobilis  (Defne)  gövdesinde odun'dan yıllık iki halkayı gösteren bir par-
ça (Deysson'dan). 

ler. Yapraklar daima gövde üzerinde bulunurlar. Yaprağın bağh ol-
duğu gövde kısmına boğum denir. Yaprağın birleştiği gövde nokta-
sında yaptığı üst açıya yaprak koltuğu denir. Ancak büyüteç ile görü-
lebilen tomurcuğun bu kısımdan olgunlaşmamış olmasına rağmen, 
bu koltukta değişmez tomurcuk devamlı olarak bulunur veya bu te-
melde bir yaprak kısmı ile örtülü olabilir. 

Yapraklar özellikle ince veya genişlemiş şekilleriyle ayırdedilirler. 
Genellikle yatay olarak dururlar, halbuki gövde dik olarak gelişir. 
Yapraklar iç yapıları veya çeperlerinden, az veya çok sert damarların-
dan ötürü genellikle çok ince olmalarına rağmen şekillerini koruyabil-
mektedirler. Yaprakların boyları çok küçük, örneğin mikroskobik 
yapılardan üç ilâ beş metre arasında veya daha uzun çapta değişiklik 
gösterirler. Daha sonra görüleceği üzere yapraklar önemli organlar 
olup bunlar karbonhidrat oluşturmakta ve dolayısıyle bitki hayatı 
için çok önemlidirler. 
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Yaprakların Kökeni ve Gelişmesi 
Genel olarak yapraklar, gövdelerin gelişmemiş büyüme nokta-

larını içeren tomurcuklardan çıkar. Çok yıllık bitkilerde bu büyüme 
noktaları çoğukez az çok tomurcuğu belirgin yapan ve balık puluna 
benzeyen bir seri yaprak tarafından  korunur. Büyüme noktasının ken-
disi aslında birbirine benzeyen hücrelerden oluşur. Bu hücreler ince 
duvarlı ve izodiyametrik (üç boyutu birbirine eşit) ve oldukça büyük 
çekirdeği olan yoğun sitoplazmaları ile karakterize olunur. Büyüme 
mevsimi sırasında, pratik olarak bu hücrelerin hemen hepsi aslında ak-
tif  bölünme safhasında  olup yeni hücreler meydana getirerek büyüme 
noktasının gelişmesine ve daha yukarı büyümesine neden olmaktadır. 
Bu özellikleri olan hücreler meristematik hücreler olarak tanınır. Bü-
yüyen ucun çevresinde düzenli aralıklarda en üstteki tabakaların bazı 
hücreleri bir seri bölünmelerle dışa büyümeyi gerçekleştirir ve yaprak-
lar gelişir. Aslında yapraklar tunika tabakası hücrelerinin çoğalması 
ve farklılaşması  sonucunda meydana gelir. Başlangıçta, büyüme sade-
ce uçta veya apekstedir (Apikal büyüme), fakat  daha sonra özellikle 
tek ana damarlı yapraklarda interkalar büyüme yoluyla yani sadece 
apekse sınırlı olan gelişme değil, yaprağın genişleyen kısmını oluştu-
rarak süratle genişler. 

Yaprak Morfolojisi 

Yapraklar gövde üzerinde meydana gelen ve bitkilerin en görü-
nen kısımları olup ince veya genişlemiş şekilleriyle karakteristiktirler. 
Morfolojik  bakımdan sınırlı bir büyüme gösterdiklerinden kısa sürgün 
olarak kabul edilebilirler. 

Tipik Bir Yaprak Uç Kısma Ayırlır 

1. Yaprak Ayası (Lamina) 
2. Yaprak Sapı (Petiyol) 
3. Yaprak Tabanı (Bazis) 

1. Yaprak Ayası (Lamina) 

Yaprağın görev yapan geniş yüzeyini meydana getiren yassılaş-
mış yeşil kısımdır. Çok az yaprak renksiz kısımlar içerebilir Akçaağaç 
(Acer  negundo)  ve (Aucuba),  bir kısmı antosiyan'dan ötürü kırmı-
zıdır; kayın (Fagus),  fındık  (Corylıus).  Yapraklar yaprak ayasının 
şekline göre yayvan iğnemsi, şeritsi, dilsi, eliptik, oval, böbreksi, yü-
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rek, üçgen, oksu, mızrak, v.b gibi şekillerde olabilirler. Yaprak ayası 
bir bütün halde olabileceği gibi, lob denen parçalara da ayrılmış ola-
bilir (Şekil 111). 

0 
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Şekil 111. Yaprak ayasının şekil ve bölünme bakımından değişik formları. 

Yapraklar, yaprak ayasının kenarlarına göre düz, testere dişli, 
dişli, kertikli, girintili v.b. gibi olabilir. 

Damarlarıma:  Gövdeden ayrılan iletim demetleri, yaprak sapı 
yolu ile yaprak ayasına ulaşır ve aya çeşitli şekillerde dağılarak damar-
larıma meydana gelirir. Genellikle yaprağın ortasından bir orta damar 
geçer ve üzerinden yan damarlar çıkar. Yan damarlar da tekrar ince 
kollara ayrılır (Şekil 112, 113). Damarlanma durumuna göre yaprak 
dört kısma ayrılır: 

1. Basit damarlanma:  Yaprak ayası daralmış iğne veya pul şek-
lini almış yapraklarda görülür. Aya ortasında tek damar vardır. Çam 
(Pinus),  selvi (Cupressus),  Ilgın (Tamarix). 

2. Çatalsı  (dikotomik)  damarlanma:  Orta damar yoktur ve da-
mar eşit olarak iki kola ayrılmıştır. Gingko  ve Pteridophyta  (eğrelti). 
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Şekil 114. Çeşitli bitkilerin yapraklarında Kulakçık (Stipula) tipleri. 
A) Çilek (Fragaria  vesca) yaprağında genişleyen yaprak tabanı ve kulakçıklar, (K) Ku-
lakçık; (ys) Yaprak sapı (Troll'den). B) Kalkan şeklinde kulakçık. C) Bezelye (Pisum  sa-

tivum)  yaprağı yaprakçıklardan uçda bulunanlar sülük şeklini almıştır. 
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tek tüysü (imparipennat), çift  ise çift  tüylü (paripennat) denir. Yaprak-
cıklar ikinci .ve üçüncü derecede yaprakçıklara ayrılmış olabilir. Bu 
halde ikili tüysü (bipennat) ve üçlü tüysü (tripennat) yapraklar mey-
dana gelir. 

Parçalanma orta damara paralel ve üç loba ayrılmış ise üçgül (tri-
foliat)  veya çok loblu ise elsi (palmat) yaprak tipi meydana gelir. 

Şekil 115. Çeşitli bitkilerin yapraklarında, çeşitli şekilde kulakçıklar. 
(A) Gıcır'ın (Smilax)  sülük şeklini alan (K) Kulakçıkları. (B) Lâstikağacı (Ficus  elasti-
ca) (Gy) Kulakçık tarafından  tamamen örtülmüş henüz açılmamaş genç yaprak; (y) a-
çılmış yaprak ve (K) düşmek üzere olan zarımsı kulakçık (Brown'dan). (c) Burçak (Latpy-

rus aphaca) (s) sülük şeklini alan yapraklar, (ç) çiçek, (K) kulakçıklar (Rauh'dan). 
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Kaide olarak bir çim yapraklı da bir, iki çim yapraklı da iki adet 
yaprak bulunur. Açık tohumlularda kotiledon sayısı fazladır. 

2. Alt Yapraklar (Katafiİler=Dip  yapraklar) 
Çimlenmekte olan bitkilerin toprağa yakın olan kısımlarında 

meydana gelen yapraklardır. 

3. Üst Yapraklar (Hipsofiller) 
Asıl yaprak bölgesinden daha yüksek bölgelerde gelişen yaprak-

lardır. Çiçek veya çiçek durumlarını saran ve brakte  adını alan bu yap-
raklar asıl yapraklardan daha basit bir yapıdadır. Brakteler bazen çi-
çek gibi renkli olabilirler. Braktelerden ibaret topluluklar involukrum 
adını alır. Örnek: Manisa lalesi (Anemone)  ve Compositae  familyası. 

Bir bitkinin çeşitli zamanlarda birbirindan farklı  yaprak taşıma-
sına heterofih  denir. Suda yaşayan düğün çiçeği (Ranurıculus)  türle-
rinde, su içinde ve havada bulunan yapraklar morfolojik  bakımdan 
tamamen farklıdırlar.  Sıtma ağacı (Eucalyptus)  ve duvar sarmaşığı 
(Hedera)  bitkilerinin gençlik ve yaşlılık devrelerinde meydana gelen 
yapraklar farklı  tiptedirler. 

ANATOMİK YAPİ 

Yaprağın tüm dokuları (epiderma, korteks parankiması, iletim 
demetleri) gövdenin dokularıyla doğrudan ilişkilidir. 

Yaprak Tabanı 
Tabanın epiderma ve parankiması gövdedeki karakterlerin aynı-

sını korur. Ksilem ve floem  demetleri açık bir yay şeklinde dizilmiş-
tir, odun üst yüzeyde bulunur. 

Yaprakların tabanında görülen yapılardan ligula'ların  yapısı yap-
rak tabanı, stipul'lar ise yaprak ayası ile aynı yapıdadırlar. 

Yaprak Sapı (Petiol) 
Yaprak sapı gövdenin devamı olan bir epiderma ile sınırlıdır. Bu 

temel parankima hücreleri içerir ve aralarında bir veya çok sayda ksi-
lem ve floem  demetleri bulunur. 

Parankima hücreleri klorofil  içermektedir; bu hücreler organın 
eksenine paralel olarak sıralanmışlardır. Ekseriya epiderma altındaki 
kolienkima demetleri değişmiş olup, sapa sağlamlık ve esneklik verir. 



rek, üçgen, oksu, mızrak, v.b gibi şekillerde olabilirler. Yaprak ayası 
bir bütün halde olabileceği gibi, lob denen parçalara da ayrılmış ola-
bilir (Şekil 111). 

Şekil 111. Yaprak ayasının şekil ve bölünme bakımından değişik formları. 

Yapraklar, yaprak ayasının kenarlarına göre düz, testere dişli, 
dişli, kertikli, girintili v.b. gibi olabilir. 

Damarlarıma:  Gövdeden ayrılan iletim demetleri, yaprak sapı 
yolu ile yaprak ayasına ulaşır ve aya çeşitli şekillerde dağılarak damar-
larıma meydana getirir. Genellikle yaprağın ortasından bir orta damar 
geçer ve üzerinden yan damarlar çıkar. Yan damarlar da tekrar ince 
kollara ayrılır (Şekil 112, 113). Damarlanma durumuna göre yaprak 
dört kısma ayrılır: 

1. Basit damarlarıma:  Yaprak ayası daralmış iğne veya pul şek-
lini almış yapraklarda görülür. Aya ortasında tek damar vardır. Çam 
(Pinus),  selvi (Cupressus),  Ilgın (Tamarix). 

2. Çatalsı  (dikotomik)  damarlarıma:  Orta damar yoktur ve da-
mar eşit olarak iki kola ayrılmıştır. Gingko  ve Pteridophyta  (eğrelti). 
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Şekil 112. Yaprak damarlanma şekilleri: 1, Almış  yaprağı; 2, Prunus padus  yaprağı; 3, 
Convallaria  mailis'te  paralel damarlanma; 4, Malistomaceae  yaprağı; 5, Sagittaria  yaprağı; 
6, Gramineae'de  paralel damarlanma; 7, Acer (Akçaaağaç) yaprağı; 8. Aconitum  yaprağı 

9, HydrocotyVde  (Uyuz otu) dişli peltat yaprak, 10, İki loblu Girıkgo  yaprağı. 

Şekil 113. İki çim ve bir çim yapraklı bitkilerin yapraklarında ağsı ve paralel damarlanma. 
A) Tütünün (Nicotiana  tabacum) gelişmiş yaprağında tüysü (pinnat) ağ damarlanma. 
B) Elsi (Palmat) ağ damarlanma. C) Convallaria  majalis'in  paralel damarlı yaprağı (Etting-
200 hausen'den). 
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2. Paralel  damarlanma:  Orta damar egemen durumdadır. Yan 
damarları buna paralel olarak uzanır. Monokotil bitkilerin hemen 
hepsinde bu tip damarlanma görülür. 

4. Ağsı damarlanma:  Orta damar egemen durumdadır ve bu yap-
rağı aşağı yukarı eşit iki kısma ayırır. Orta damardan çıkan yan da-
marlar aya içinde ağ gibi dağılmışlardır. Dikotil bitkilerdeki gibi. 

2. Yaprak Sapı (Petiyol) 
Yaprağı taşıyan ve yaprak ayasını ışığın yönüne göre hareket 

ettiren kısımdır. Alt yüzünde konveks, üst yüzünde düz veya konkav-
dır. Yaprak sapı çok kısa veya bulunmadığı zaman yaprak doğrudan 
gövdeye bağlanır. 

3. Yaprak Tabanı (Bazis) 
Yaprağın gövde ve dallara bağlandığı kısımdır. Yâprak sapına 

oranla daha geniş ve basıkçadır. Yaprak tabanı yaprak koltuğunda 
bulunan tomurcukları koruyacak şekilde genişleyerek bunları sardığı 
takdirde, yaprak  kını  (Vagina) adını alır. Buğdaygiller familyasındaki 
türlerin bazılarında yaprak ayası ile yaprak kınının birleştiği yerde 
yaka şeklinde bir uzantı daha meydana gelir, buna dilcik  (ligula) adı 
verilir. Dikotil bitkilerin bir kısmında yaprak tabanın iki yanında ser-
best veya sapa bitişik olarak bazan küçük, bazan asıl yaprak büyüklü-
ğünde yaprak şeklinde yapılar meydana gelir; bunlara kulakçık  Sti-
pul) denir (Şekil 114, 115). Örnek Burçak (Lathyrus  aphaca). Kulak-
çıklar bazen diken şeklini alabilirler, yalancı akasya (Robinia).  Um-
belliferae  ve Polygonaceae familyalarında  kulakçıklar okrea  adını a-
lırlar. Yaprak tabanını kuru, derimsi bir km halinde çevirirler. Stipul-
lar genellikle erken dökülürler. Stipulun varlığı önemli bir sistematik 
özelliktir. 

Basit ve Bileşik Yapraklar 

Bir sap üzerinde tek olarak bulunan yani yaprak sapı dallanmamış 
olan yapraklara basit (yalın) yapraklar denir. Eğer yaprak sapı parça-
lanıp dallara ayrılmış ise bileşik  yaprak  meydana gelir. Bileşik yaprak-
lar ortak bir yaprak sapına bağlı olarak yaprakçıklardan (foliol) 
meydana gelir. Bileşik yapraklar penne (telek veya kanat tüyü şeklin-
de) veya palme (açık el şeklinde) olabilir (Şekil 116, 117, 118, 119). 

Yaprak sapının parçalanması orta damara dik eksenler boyunda 
olursa tüysü (pennat) yapraklar meydana gelir. .Uçtaki yaprak tek ise 
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Şekil 114. Çeşitli bitkilerin yapraklarında Kulakçık (Stipula) tipleri. 
A) Çilek (Fragaria  vesca) yaprağında genişleyen yaprak tabanı ve kulakçıklar, (K) Ku-
lakçık; (ys) Yaprak sapı (Troll'den). B) Kalkan şeklinde kulakçık. C) Bezelye (Pisum  sa-

tivum)  yaprağı yaprakçıklardan uçda bulunanlar sülük şeklini almıştır. 
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tek tüysü (imparipennat), çift  ise çift  tüylü (paripennat) denir. Yaprak-
cıklar ikinci ve üçüncü derecede yaprakçıklara ayrılmış olabilir. Bu 
halde ikili tüysü (bipennat) ve üçlü tüysü (tripennat) yapraklar mey-
dana gelir. 

Parçalanma orta damara paralel ve üç loba ayrılmış ise üçgül (tri-
foliat)  veya çok loblu ise elsi (palmat) yaprak tipi meydana gelir. 

Şekil 115. Çeşitli bitkilerin yapraklarında, çeşitli şekilde kulakçıklar. 
(A) Gıcır'ın (Smilax)  sülük şeklini alan (K) Kulakçıkları. (B) Lâstikağacı (Ficus  elasti-
ca) (Gy) Kulakçık tarafından  tamamen örtülmüş henüz açılmamaş genç yaprak; (y) a-
çılmış yaprak ve (K) düşmek üzere olan zarımsı kulakçık (Brown'dan). (c) Burçak (Latpy-

rus aphaca) (s) sülük şeklini alan yapraklar, (ç) çiçek, (K) kulakçıklar (Rauh'dan). 
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Şekil 116. Yaprak ayasının şekline göre çeşitli basit yaprak tipleri (A) Şeritsi, (B-D) Dilsi, 
(E) Uzun oval, (F) Eliptik, (GH) yüreksi; (I) Yumurta şeklinde, (J) Peltat, (K) Oksu (O-

verholts ve Grove'den). 

Şekil 117. Yaprak kenarlarına göre çeşitli basit yaprak tipleri, 
(a) Düz kenarlı; (b) ince testere dişli, (c) keskin testere dişli, (d) Oymalı testere dişli, lf) 
Oymalı dişli, lg) derin oymalı, lh-i) Derin dilindi, lj) parçalı (Overholts ve Grove'den). 

Yapraklar ayrıca bitkide bulundukları yere göre değişik şekilde 
olabilirler: 

1• Kotiledon (Çenek) 
Embriyonun bir kısmını meydana getiren, depo vazifesini  gören ve 

ilk olarak meydana gelen yapraklardır. Kotiledonlar kısa ömürlü o-
lup adi yapraklardan daha basit bir yapıdadır. 
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Şekil 118. Bileşik yapraklar. 
A- Gül'ün tek tüysü (imparipinnat) bileşik yaprağı (y) yaprakcık; (K) Kulakçık (Stipula). 

B- Atkestanesinin elsi (Palmat) bileşik yaprağı. 

Şikil 119. Bileşik yaprak şekilleri. 
A) Mürver'in (Sambucus  niger)  tekli tüysü (imparipinnat) bileşik yaprağı. B) Karabur-, 
çak'ın (Lathyrus  niger)  çiftli  tüysü (paripinnat) bileşik yaprağı. C) İkili tüysü (Bipinnat) 

bileşik yaprak (y) yaprakçıklar; (K) kulakçıklar. 
2.05. 



Kaide olarak bir çim yapraklı da bir, iki çim yapraklı da iki adet 
yaprak bulunur. Açık tohumlularda kotiledon sayısı fazladır. 

2. Alt Yapraklar (Katafiller=Dip  yapraklar) 
Çimlenmekte olan bitkilerin toprağa yakın olan kısımlarında 

meydana gelen yapraklardır. 

3. Üst Yapraklar (Hipsofiller) 
Asıl yaprak bölgesinden daha yüksek bölgelerde gelişen yaprak-

lardır. Çiçek veya çiçek durumlarını saran ve brakte  adını alan bu yap-
raklar asıl yapraklardan daha basit bir yapıdadır. Brakteler bazen çi-
çek gibi renkli olabilirler. Braktelerden ibaret topluluklar involukrum 
adını alır. Örnek: Manisa lalesi (Anemone)  ve Compositae  familyası. 

Bir bitkinin çeşitli zamanlarda birbirindan farklı  yaprak taşıma-
sına heterofili  denir. Suda yaşayan düğün çiçeği (Ranunculus)  türle-
rinde, su içinde ve havada bulunan yapraklar morfolojik  bakımdan 
tamamen farklıdırlar.  Sıtma ağacı (Eucalyptus)  ve duvar sarmaşığı 
(Hedera)  bitkilerinin gençlik ve yaşlılık devrelerinde meydana gelen 
yapraklar farklı  tiptedirler. 

ANATOMİK YAPI 

Yaprağın tüm dokuları (epiderma, korteks parankiması, iletim 
demetleri) gövdenin dokularıyla doğrudan ilişkilidir. 

Yaprak Tabanı 
Tabanın epiderma ve parankiması gövdedeki karakterlerin aynı-

sını korur. Ksilem ve floem  demetleri açık bir yay şeklinde dizilmiş-
tir, odun üst yüzeyde bulunur. 

Yaprakların tabanında görülen yapılardan ligula  \&rm yapısı yap-
rak tabanı, stipul'lar ise yaprak ayası ile aynı yapıdadırlar. 

Yaprak Sapı (Petiol) 
Yaprak sapı gövdenin devamı olan bir epiderma ile sınırlıdır. Bu 

temel parankima hücreleri içerir ve aralarında bir veya çok sayda ksi-
lem ve floem  demetleri bulunur. 

Parankima hücreleri klorofil  içermektedir; bu hücreler organın 
eksenine paralel olarak sıralanmışlardır. Ekseriya epiderma altındaki 
kollenkima demetleri değişmiş olup, sapa sağlamlık ve esneklik verir. 
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İletim sistemi gövdeye benzer şekilde ksilem ve floem  halkası 
meydana getirir. Fakat bilateral (iki yanlı) bir simetri gösterir. Gövde-
deki gibi endoderm, perisikl,.dışta floem,  içte ksilem ve öz. 

İletim halkası diğer hallerde aynı demetler şeklinde parçalar ha-
linde bulunabilir. Endoderm ve perisikl az çok farklıdır.  Periskl ekse-
riya ikilidir ve burada çoğukez floem  toplulukları bulunur. 

İletim sistemleri yeni bir değişimle bir veya birçok açık yay şek-
lindedir; bu yayın iç yüzüne odun dış yüzüne floem  yerleşmiştir. En-
doderma ve perisikl demetlerin yalnız sırt kısmında bulunur. Odun ve 
üst epiderma arsında yayılan parankima dokusu, korteks parankima-
sına ve öz'e karşılıktır. 

Yaprak sapında kambiyum genellikle gelişme göstermez veya yal-
nız sekonder odun ve floem  olmadığı zaman az olarak gelişme göste-
rir. 

Yaprak sapı yapısının sistematikte, filogenetikte  özel bir yeri 
vardır. 

Nihayet yaprak saplarında gövdede olduğu gibi salgı kanalları 
(Umbelliferae,  Araliaceae),  süt boruları (Papaveraceae,  Apocyna-
ceae) görülür. 

Yaprak Ayası 

Yaprak ayası damarlar tarafından  meydana getirilmiş bir iskelet 
üzerinde gerilmiş bir perde gibi görülür. Yaprak ayası iki epidermis 
arasında bir parankima içermektedir (Şekil 120). 

Epiderma 

Epiderma alt ve üst epiderma olarak iki kısma ayrılır. Bunların 
yapısını daha önce görmüştük. Alt vc üst epiderma yapraklarda az 
çok farklıdır  zira aya yatay olduğundan iki yüzü aynı ölçüde aydınlan-
maz. Stomalar genellikle alt yüzdedir veya yalnız bu yüzde çok sayı-
dadır. Ayrıca bazen dikine yayılan yapraklarda (birçok monokotile-
r\ r v n uââuûa. Z7 7 * t > ">—- "—' '——:—* 

Bu iki dokunun (palisad ve sünger) dizilişine göre şu tipler ayrılır: 
— Mezofili  homojen veya sentrik  olanlar:  Hücrearası boşluk-

larıyle ayrılmış sünger parankiması hücrelerinden meydana gelmiştir. 
Bu tipe iki yüzü aynı derecede ışık alan yapraklarda gözlenir; ekseri 
monokotiledon'lar ve çınar yapraklarında olduğu gibi. 

— Bifasiyal  veya simetrik  mezofilli:  En çok görülen şekildir. Üst 
epiderma altında, bununla ilişkili olan bir veya birçok palisad doku 
tabakası vardır. Bunun altında alt epiderma ile ilişkili sünger paranki-
ması vardır. Birçok yapraklar bu gruba girer. 

— Simetrik  heterojen mezofil:  En iyi örneği yaşlı sıtma ağacı 
(Eucalyptus)  dalları üzerinde görülen gelişmiş yapraklardır. Bunlarda 
iki epidermis arasında bir palisad dokusu, bir boşluklu parankima do-
kusu ve sonra gene palisad dokusu bulunur. 

Yaprak Metamorfozları 

Bazı yaprakların çevrenin etkisiyle özel görevler yüklenerek dış 
morfolojilerinde  ve anatomilerinde bazen belirli değişiklikler yaparlar 
Bu değişmeler tüm yaprakta olduğu gibi yaprağın bir kısmında da o-
labilir. Başlıca yaprak metamorfozları  şunlardır: 

— Etli  depo  yaprakları:  Soğan (Allium)  ve Zambak (Lilium) 
gibi bitkilerde görülen soğan şeklinde kaim etkli yapraklardır. Bunla-
rın parankimaları homojendir. Klorofilleri  azalmıştır, depo göevi ya-
parlar. 

— Diken yapraklar:  Diken şeklini almış yapraklardır. Yaprak 
dikenleri marjinal bölgelere karşılıktır, damarların uç kısmı sertleş-
miştir. Örneğin Agave veya bazen yaprağın tamamı diken şeklini alır, 
kadın tuzluğu (Berberis);  bazı kaktüs (Opuntia)  yaprakları. Stipul-
ları diken şeklini almış olanlardan Robinia ve çeşitli akasya (Acacia) 
lar örnek olarak gösterilebilir. 

— Sülük  yapraklar:  Tırmanıcı bitkilerin sülükleri çoğukez göv-
denin değişmesinden meydana gelir. Ancak bazı bitkilerde yaprağın 
bir kısmı, yaprakçıklar sülük şeklini alabilir. Örneğin; bezelve (Pi-



Palîzad parankiması Ust epidermîs 

Şekil 120. Bir yapraktan enine kesit. 

Yaprak Parankiması Veya Mezofil 

Bu gövdenin korteks parankimasına karşılık olup, esaslı olarak 
assimilasyon parankimasını meydana getirir. Bu hücreler çok sayıda 
kloroplast içerir ve hücrearası boşlukları bulunur; bu boşluklar sto-
malarla ilişkilidir ve dış çevre ile hücreler arasında gaz alış-verişini 
kolaylaştırır. Burada iki çeşit doku bulunur. 

— Palisad  parankiması:  Bu genellikle üst epidermanın altında 
bulunur. Epidermaya dik olarak uzamış olarak bulunurlar; şekilleri 
kazıklardan oluşturulmuş bir duvara benzediği için bu ad verilmiştir. 
Aralarında hücrearası boşlukları çok azdır. Çok sayıda kloroplast içe-
rirler; bunlar birbiri arkasına dizilmiş olarak bulunurlar. 

— Sünger  (boşluktu)  parankiması:  Bunlar genellikle yaprağın 
alt tarafında  bulunurlar. Yuvarlak, düzgün olmayan ekseriya dallan-
mış hücrelerdir; aralarında çok geniş hücrearası boşluklar bulunur ve 
stoma altı odaları ile doğrudan ilişkilidirler Hücrearası boşlukları su 
buharı ve gaz alış verişini kolaylaştırmaya yarar. Palisad parankiması 
hücrelerine oranla daha az kloroplast içerirler. 
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v ^ jr«jjıaA.ıaıı, yıycjuı DiiKiıerın çiçeğini meydana getiren çanak 
ve taç yaprakları ile dişi ve erkek organlardır. Bunlar yaprakların me-
tamorfozundan  meydana gelmişlerdir. 

— Koruyucu  yapraklar:  Bunlar tomurcukların etrafını  saran 
tomurcuk pullarıdır. Göverleri büyüme bölgesindeki meristem doku-
larını korumaktır. Bunlar normal yaprakdan daha ince olup skleren-
kima dokusu fazladır. 

Yaprak Dökümü 

Çok ender durumlar dışında (palmiyeler) çok yıllık bitkilerin 
yaprakları dökülür. Mutedil bölgelerde yetişen bitkilerin çoğunun 
yaprakları ilkbaharda gelir sonbaharda dökülür. Bu bölgedeki bir 
kısım bitkilerin yapraklan ise bir yıldan fazla  kalır ki bu gibi bitkilere 
daima yeşil yapraklar denir; Örneğin çam yapraklan, ışılgan (İlex) 
bazı meşe (Quercus)  türlerinin yaprakları gibi. 

Bir bitki türünün yaprakları genetik özelliklerine bağlı olarak 
belli bir gelişme süresini bitirir ve dökülür. Ancak yaprak dökümün-
de rol oynayan başka faktörlerde  vardır. Örneğin su faktörü  bunların 
arasında en önemlilerinden biridir. Bitki kışın dondan, yazın ise toprak-
ta yeterince su bulamaz ve bu devrelerde yapraklarını döker. Ayrıca 
düşük sıcaklık, ışık şiddetinin azlığı, karbondioksit azalması gibi etken-
lerde yaprak dökümünde etkili olan faktörlerdir. 

Bitki yaprağının dökülmesi yaprak sapının gövdeye birleştiği 
yerde yani yaprak tabanında bir ayırma bölgesinin meydana gelmesiy-



Bu iki dokunun (palisad ve sünger) dizilişine göre şu tipler ayrılır: 
— Mezofili  homojen veya sentrik  olanlar:  Hücrearası boşluk-

larıyle ayrılmış sünger parankiması hücrelerinden meydana gelmiştir. 
Bu tipe iki yüzü aynı derecede ışık alan yapraklarda gözlenir; ekseri 
monokotiledon'lar ve çınar yapraklarında olduğu gibi. 

— Bifasiyal  veya simetrik  mezofilli:  En çok görülen şekildir. Üst 
epiderma altında, bununla ilişkili olan bir veya birçok palisad doku 
tabakası vardır. Bunun altında alt epiderma ile ilişkili sünger paranki-
ması vardır. Birçok yapraklar bu gruba girer. 

— Simetrik  heterojen mezofil:  En iyi örneği yaşlı sıtma ağacı 
(Eucalyptus)  dalları üzerinde görülen gelişmiş yapraklardır. Bunlarda 
iki epidermis arasında bir palisad dokusu, bir boşluklu parankima do-
kusu ve sonra gene palisad dokusu bulunur. 

Yaprak Metamorfozları 

Bazı yaprakların çevrenin etkisiyle özel görevler yüklenerek dış 
morfolojilerinde  ve anatomilerinde bazen belirli değişiklikler yaparlar 
Bu değişmeler tüm yaprakta olduğu gibi yaprağın bir kısmında da o-
labilir. Başlıca yaprak metamorfozları  şunlardır: 

— Etli  depo  yaprakları:  Soğan (Allium)  ve Zambak (Lilium) 
gibi bitkilerde görülen soğan şeklinde kalın etkli yapraklardır. Bunla-
rın parankimaları homojendir. Klorofilleri  azalmıştır, depo göevi ya-
parlar. 

— Diken yapraklar:  Diken şeklini almış yapraklardır. Yaprak 
dikenleri marjinal bölgelere karşılıktır, damarların uç kısmı sertleş-
miştir. Örneğin Agave veya bazen yaprağın tamamı diken şeklini alır, 
kadın tuzluğu (Berberis);  bazı kaktüs (Opuntia)  yaprakları. Stipul-
ları diken şeklini almış olanlardan Robinia ve çeşitli akasya (Acacia) 
lar örnek olarak gösterilebilir. 

— Sülük  yapraklar:  Tırmanıcı bitkilerin sülükleri çoğukez göv-
denin değişmesinden meydana gelir. Ancak bazı bitkilerde yaprağın 
bir kısmı, yaprakçıklar sülük şeklini alabilir. Örneğin; bezelye (Pi-
sum sativum) nin uç yapraklan, Burçak (Lathyrus),  bakla (Vicia 
faba)  sülük şeklini almıştır. 

— Böcek kapan yapraklar:  Özellikle böcek yiyen bitkilerde ibrik 
otu (Nepenthes),  Dionaea ve Drosera'da.  yapraklar küçük böcekleri 
yakalamak için kapan şeklini almıştır. 
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—i Ve')etatif  üreme yaprakları  ve çiçek yaprakları:  Bazı bitkilerin, 
örneğin Bryophyllum  gibi, yaprakları vejetatif  üremeyi gerçekleştirir-
ler; bu tip yapraklar fotosentezde  yapar. Ana bitki yaprağının kenar-
larından tomurcuklar meydana gelir, bunlar gelişerek yaprak üzerin-
de bitkicikler oluşur, bu bitkicikler ana yapraktan ayrılarak toprağa 
düşerler ve gelişerek yeni bir Bryophyllum  bitkisi meydana getirir. 

Çiçek yaprakları, çiçekli bitkilerin çiçeğini meydana getiren çanak 
ve taç yaprakları ile dişi ve erkek organlardır. Bunlar yaprakların me-
tamorfozundan  meydana gelmişlerdir. 

— Koruyucu  yapraklar:  Bunlar tomurcukların etrafını  saran 
tomurcuk pullarıdır. Göverleri büyüme bölgesindeki meristem doku-
larını korumaktır. Bunlar normal yaprakdan daha ince olup skleren-
kima dokusu fazladır. 

Yaprak Dökümü 

Çok ender durumlar dışında (palmiyeler) çok yıllık bitkilerin 
yapraklan dökülür. Mutedil bölgelerde yetişen bitkilerin çoğunun 
yaprakları ilkbaharda gelir sonbaharda dökülür. Bu bölgedeki bir 
kısım bitkilerin yaprakları ise bir yıldan fazla  kalır ki bu gibi bitkilere 
daima yeşil yapraklar denir; Örneğin çam yapraklan, ışılgan (İlex) 
bazı meşe (Quercus)  türlerinin yaprakları gibi. 

Bir bitki türünün yapraklan genetik özelliklerine bağlı olarak 
belli bir gelişme süresini b'tirir ve dökülür. Ancak yaprak dökümün-
de rol oynayan başka faktörlerde  vardır. Örneğin su faktörü  bunların 
arasında en önemlilerinden biridir. Bitki kışın dondan, yazın ise toprak-
ta yeterince su bulamaz ve bu devrelerde yapraklarını döker. Ayrıca 
düşük sıcaklık, ışık şiddetinin azlığı, karbondioksit azalması gibi etken-
lerde yaprak dökümünde etkili olan faktörlerdir. 

Bitki yaprağının dökülmesi yaprak sapının gövdeye birleştiği 
yerde yani yaprak tabanında bir ayırma bölgesinin meydana gelmesiy-
le olur. Bu tabaka yaprak düşmeden çok önce oluşur. Ayırma tabaka-
sı birkaç parankima hücre tabakasından oluşur. Sonra bu tabakadaki 
parankima hücrelerinin çeperleri yumuşar ve kimyasal değişme sonucu 
jelatimsi bir durum alır bu hücrelerin birbirinden ayrılmasına neden o-
lur ve yaprak yalnız iletim doku demeti ile gövdeye bağlıdır. Hafif  bir 
rüzgarla bu yapraklar kopar. Ancak bu sırada mantar hücrelerinden 
ibaret koruyucu bir tabaka gelişerek açılan yarayı kapatır. 
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4. BÖLÜM 

ÜREME 

Yaşam süreleri sınırlı olan canlılar soylarının devamını ve sayıca 
artmalarını sağlayan özel sistemler geliştirmişlerdir. Bu sistemler sa-
yesinde canlıların şekil ve fonksiyon  bakımından kendilerine benzeyen 
yeni bireyler meydana getirmelerine ÜREME denir. Canlılarda eşem-
li, eşemsiz ve vejetatif  olmak üzere üç tip üreme görülür: 

I. EŞEMSİZ ÜREME 

Bitkiden ayrılan tek veya çok hücreli kısımlar birleşmeksizin ge-
lişerek yeni bireyleri meydana getirirler. Eşemsiz üreme tek hücreliler-
de hücre bölünmesi veya tomurcuklanma, çok hücrelilerde serbest 
hale geçen ayrı ayrı hücreler veya çok hücreli organlar ile olur. 

Ana bitkiden ayrılarak doğrudan doğruya gelişip yeni bitkiyi 
meydana getirebilen eşemsiz üreme hücrelerine Spor  adı verilir. Spor-
lar meydana gelişlerine göre iki gruba ayrılırlar. 

a) Eksosporlar:  Eksojen olarak meydana gelen sporlardır. Yani 
bitkide bazı hücrelerin dışa doğru meydana getirdikleri ve özel bir kın 
içinde oluşmayan sporlardır. Konidiospor,  Basidiospor,  Esidiospor,  Tele-
tospor, Üredospor  gibi çeşitleri vardır. 

b) Endosporlar:  Ana bitki üzerinde Sporang  (Sporangium)  de-
nen özel spor keseleri içinde endojen olarak meydana gelir. Bu şekil-
de oluşmuş şekil ve büyüklük bakımından aynı olan sporlara İZO-
SPOR (Homospor)  ve bu duruma da îzospori,  farklı  olan sporlara 
ANİZOSPOR  (Heterospor)  ve bu duruma da heterospori  denir. Algler-
de olduğu gibi kamçılarıyla aktif  olarak hareket eden ve çeperi bulun-
mayan izosporlara ZOOSPOR,  kamçısız ve aktif  olarak hareket ede-
meyen kalın çeperli izosporlara da APLANOSPOR  adı verilir. As-
kospor,  Tetraspor,  Karpospor  gibi aplanospor çeşitleri vardır. 
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Küçük ve erkek olrak kabul edilen anisozporlara MÎKROSPOR, 
büyük ve dişi olarak kabul edilen anizosporlara da MEGASPOR 
denir. Yüksek bitkilerde anizosporları meydana getiren sporangları 
taşıyan az çok değişikliğe uğramış yapraklar Mikrosporofil  ve Mega-
sporofil  adını alır. 

II. EŞEMLİ ÜREME 
Eşemli üreme, sporlara benzeyen, tek hücreli ve mikroskopik 

Gamet denilen iki eşeysel üreme biriminin birleşmesiyle gerçekleştiri-
lir. İki gametin birleşmesi sonucu meydana gelen hücre veya çekir-
dek ZÎGOT  adını alır. Bildiğimiz gibi aynı bir türün bireylerindeki 
tüm hücrelerinde kromozom yapısı aynıdır. Eşey hücrelerinin yani 
gametlerin kromozom sayıları (n) ile gösterilir. Gametler anne ve ba-
bada bulunan eş kromozom çiftlerinin  yalnız birer üyesini içerdiğin-
den bunlara haploid  veya monoploid  hücre adı verilir. Eşey ayrılığı 
gösteren iki haploid hücrelerin yani iki gametin birleşmesi sonucunda 
(2n) kromozom taşıyan zigot yani diploid  hücre meydana gelir. Böyle-
ce canlıların gelişiminde birbirinden farklı  iki faz  ayrılır: Birinci faz 
diploid hücrelerin gelişimini içeren diplofaz  (diploid  safha),  diğeri hap-
loid hücrelerin gelişimini içeren haplofaz  (Haploid  safha)  dır. Diplo-
id hücrelerin tümü somatik  hücreler, haploid hücrelerin tümü de ger-
minatif  hücreler olarak adlandırılır. Bu iki fazın  değişimi sabittir, ge-
lişme ve süreleri ise değişiktir. Bunların sınırları üreme ve kromozom 
bölünmesiyle belirlenmiştir. 

Haploid faz  meyozla başlar ve birleşme devresinde son bulur; 
bitkinin gamet şeklini içeren bu kısmına gametofit  denir; diploid faz 
birleşme ile başlar meyozda son bulur; bitkinin bu tetrspor şekline 
de sporofit  denir. Kormuslu bitkilerde üreme şekilleri az farklı  olup, 
yaygın büyük gruplar için karakteristiktir.  Buna karşın ilkel yapılı 
bitkilerde (Tallofit)  üreme şekilleri çok büyük bir farklılık  gösterir. 

Gametlerin içinde meydana geldiği hücre veya hücre toplulukla-
rına Gametang,  meyoz sonucu meydana gelen gametlere de GON 
denir. Benzer gamet çiftlerinin  birleşmesiyle olan eşeysel üremeye 
KONJUGASYON,  farklı  gamet çiftlerinin  birleşmesiyle olan eşemli 
üremeye de DÖLLENME  denir. Konjugasyon halinde zigota Zigos-
por, döllenme halinde ise Oospor adı veriler. Şekil ve büyüklük bakı-
mından birbirine benzeyen gametler İzogamet'  ve bu şekildeki eşeyli 

1 Gametler birbirine benzediği için hangisinin erkek, hangisinin dişi olduğunu ayır-
mak güçtür. Bunları birbirinden ayırmak için (+) ve (—) işaretleri kullanılır. Birleşmede 
her (+) diğer bir (—) ile birleşir. 
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üreme ÎZOGAMÎ,  şekil ve büyüklük bakımından farklı  gametler He-
terogamet  ve bu şekildeki eşeyli üreme de HETEROGAMİ  (=  Ani-
zogami) adını alır. Anizogaminin daha ileri bir şekli Oogamidir.  Bu-
rada dişi gamet daha büyük, hareketsiz ve besin maddesince zengin 
olup, yumurta adını alır. Yumurtanın meydana geldiği dişi gametan-
giyum'a Oogonyum adı verilir. Erkek gamet ise küçük, hareketli ve 
Spermotozoid  adını alır; spermatozoid bazı alg gruplarında ve man-
tarlarda hareketsizdir bu takdirde buna Spermatium  adı verilir. Bö-
lünmeyen bir ana hücre içindeki iki nusellusun birleşmesi şeklinde olan 
AUTOGAMİ'ye  Diatome'lerde  rastlanmaktadır. Yosunlar, eğrelti-
ler ile birçok alg ve mantarlarda erkek gamet silli, hareketli ve aktiftir 
buna ANTEROZOİD  veya yine Spermatozoid,  silsiz, hareketsiz ve pa-
sif  olan dişi gametede Yumurta  hücresi veya OOSFER  adı verilir. Ga-
met meydana gelmeden doğrudan doğruya çok sayıda eşey nukleusu 
içeren gametangların birleşmesiyle olan üremeye GAMETANGİ-
YOGAMİ,  eşey organlarının indirgenerek ortadan kalktığı doğrudan 
doğruya vücut hücrelerinin birleşmesiyle olan üreme şekline de SO-
MATOGAMÎ  denmektedir, Örneğin: Mantarlar. 

Çiçekli bitkilerde gametanglar Heterosporiden türemiştir: 

Mikrospor = Polen tanesi 
Mikrosporofil  = Polen kesesi 
Megaspor = Embryo kesesi primer hücresi 
Makrosporang = Tohum taslağı nusellusu 
Megasporofil  = Karpel (Gymnosperm'lerde tohum pulu) 

IL VEJETATİF ÜREME 

1. Doğal Çoğalma Tipleri 
Ana bitkiden ayrılan vejetatif  bir parça uygun koşullarda yeni bir 

birey meydana getirir. Tamamen bağımsız yeni bir bitki olana kadar 
ana bitkiye bağlı kalır. Çeşitli tabii çoğalma şekillerine rastlanır: 

a) Tomurcuklanma: 
Bira mayasında olduğu gibi şeker solusyonuna konulan vejeta-

tif  hücrenin kenarında bir veya birkaç küçük çıkıntı meydana gelir. 
Kısa zamanda bu çıkıntılar ana hücreden ayrılır ve yeni bireyler mey-
dana gelmiş olur. ' 
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a) Üretken  (Gemma) 

Bazı yosun ve ciğerotlarında, örneğin: Marchantia  tallus üzerin-
de vejetatif  üremeyi sağlayan GEMMA denilen özel yapılar meydana 
gelir. 

c) Yaprak  Uçları 
Bazı eğreltilerde (Örneğin: Adiantlıum  caudatum,  A. lunulatum  ve 

Polypodium  flagelliferum)  vejetatif  çoğalma yaprak uçlarıyla sağlanır. 
Yaprak eğilip yere değdiği zaman uç kısımda kökler meydana gelir. 
Daha sonra oluşan tomurcuklar yeni bağımsız eğreltiyi meydana geti-
rir. Bununla beraber eğreltiler normal olarak rizomlarıyla da vejeta-
tif  üreme yaparlar. 

d)  Rizom 
Bir gövde metamorfozu  olan rizomlar üzerinde oluşan tomur-

cuklarla yeni bir bitki meydana gelir. Örneğin: /ra'teki (Süsen) toprak 
altı gövdeleri. 

e) Stolon 
Üreme toprak üstünde sürünen değişikliğe uğramış gövdelerle 

sağlanır. Örneğin: Fragaria  (çilek). 

f)  Soğancık  (Bulbil) 
Tohumlu bitkilerde görülen ve yeni bireyler halinde gelişebilen 

yapılardır. Örneğin: Cardamine  bulbifera 

g) Soğan  (Bulbus) 
Bir gövde ve yaprak metamorfozudur.  Örneğin: Allium cepa (So-

ğan). 

h) Yumru  (Tuber) 
Gövde metamorfozudur.  Örneğin: Solanum  tuberosum (Patates). 

2. Yapay Çoğalma Tipleri 

Aşı, çelikleme ve dalların toprağa yatırılması gibi özellikle ziraat 
ve ormancılıkta çok tatbik edilen her çeşit üreme şekilleridir. 

IV. ÖZEL ÜREME TİPLERİ 

1. APOMİKSİS: Embryo döllenmeden gelişir. 
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a) Partenogenesis 
Zigot yumurta hücresinden döllenmeden gelişir. Örneğin: Spirog-

yra, Chara,  Selaginella,  Thalictrum,  Alchemilla.  Bu şekilde meydana 
gelen meyva tipine de PARTENOKARP  denir. 

b) Âpogami 
Embryo yumurta hücresinden başka gametofitteki  herhangi bir 

hücreden meydana gelir. Bu şekilde teşekkül eden embryo sporofiti 
meydana getirir. Örneğin: Bazı eğreltiler, çiçekli bitkilerden Alliuıri-
da olduğu gibi embryo sinerjit hücrelerinden gelişir. 

c) Sporofitik  Tomurcuklanma 

Embryo, portakal ve OpunticCda  olduğu gibi nusellustaki diploid 
hücrelerden hatta integümentlerden gelişebilir. Bu şekilde teşekkül 
eden embryo, gelişimi esnasında embryo kesesi içine itilir. 

2. APOSPORİ 

Sporofitin  vejetatif  hücrelerinden sporun müdahalesi olmadan 
direkt olarak gametofitin  gelişmesidir. Eğreltilerde protallus spor 
yerine yapraktaki belirli vejetatif  hücrelerden veya sporangiyumdaki 
spordan başka bir veya birçok hücreden gelişebilir. Öreğin: Pteris, 
Asplenium, Osmunda. 

POLİEMBRİONİ 

Tohumda birden fazla  embryo bulunması halidir. Poliembrioni 
özellikle koniferler  (İğne yapraklılar) arasında yaygındır. Embryo 
tohumda çeşitli şekillerde teşekkül edebilir. Bazan bir embryo kese-
sinde bir yumurta hücresi veya ovulde (tohum taslağında) birden faz-
la embryo kesesi bulunabilir. 

DÖL ALMAŞI 

Bir organizmanın hayat devresinde haplofaz  ve diplofaz'ın  öne-
mine göre teorik olarak üç hal mevcuttur. 

1. Haplobiond Devre 
2. D'plobiont Devre 
3. Haplodiplobiont Devre 
Bu üç hal Thallophyte'lerde mevcuttur. 
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1. Haplobiont Devre 
Haplobiont devre diploid hücrelerinde hiç bir çoğalma görülme-

yen durumlara karşılıktır. Gerçekten organizma haploid'tir ve mitoz 
bölünme ile gametleri meydana getirir. Diploid safha  zigota karşılık-
tır. Sporang mevcut değildir. Zigot meyoz bölünme ile sporları verir 
ve sporanga karşılıktır. Sporlar gelişerek haploid organizmayı mey-
dana getirir. Bu durum Alglerde (Spirogyra,  Characeae  vb.) ve mantar-
larda (Phycomycetes) yaygındır. Örnek olarak ipliksi bir su yosunu 
olan Ulotrix'in  hayat devresini görelim: 

+ Gamet — Gamet 

+ Spor — Spor 

D i p l o i d s a f h a 

> Haploid safha 

2. Diplobiont Devre 
Birincinin aksine organizma diploid'tit ve meyoz bölünmesiyle 

gametleri meydana getirir. Haploid safha  gametlere karşılıktır. Spo-
rang meyoz bölünmesiyle gametleri (Gonogamet) verir ve gametanga 
karşılıktır. Gametler birleşerek zigotu meydana getirir. Zigotun doğ-
rudan doğruya gelişmesiyle diploid organizma meydana gelir. Ger-
çek diplobiontlara bitkiler aleminde bazı alglerde (Fucus,  Diatome 
vb.) rastlanır. Buna karşılık hayvanlar aleminde eşeyli olarak üreyen 
organizmalar, hemen tüm metazoa (çok hücreliler) kaide olarak dip-
lobiont'tur. Örnek olarak esmer bir su yosunu olan Fucus'un  hayat 
devresini görelim: 

3. Haplodiplobiont Devre 
Haplobiont ve diplobiont'lar arasındadır. Organizmanın hayat 

devresinde, zigot teşekkülü ile meyoz bölünmesi arasına diploid bir saf-
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ha veya bağımsız bir döl girmiştir: Haploid eşemli bir döl (gameto-
fit)  ile diploid eşemsiz bir döl (sporofit)  almaşlı olarak birbirini takip 
eder. Duruma göre, devrenin bu iki kısmı ayni önemde olmayabilir. 

Haploid gametfitle  diploid sporofit  arasındaki döl almaşına hete-
rofazik  döl almaşı denir. Buna karşın haplobiont ve diplobiont'larda 
homofazik  döl almaşı mevcuttur. 

Heterofazik  döl almaşında, gametofit  ve sporofit  şekil bakımın-
dan birbirine benzer veya birbirinden farklı  olabilir. Buna göre iki tip 
ayırdedilir: 

1. izomorf  Döl Almaşı; 
Gametofit  ve sporofit  gerek gelişme gerek morfolojik  bakımdan 

birbirine tamamen eşittir. Örneğin yeşil su yosunlarından (Chlorop-
hyceae) Ulva,  Cladophora,  esmer su yosunlarından (Phaeophyceae) 
Dictyota'da  olduğu gibi. 

Bunlardan Ulva  lactuca'âa  (deniz marulu) döl almaşı şöyledir: 
Gametlerin birleşmesinden meydana gelen zigot spor meydana getir-
meden doğrudan doğruya çimlenrek yeni bir bitki meydana getirir. 
Zigot'un ilk bölünmesi meyoz şeklinde olmadığından yeni bitki dip-
loid'tir; bu diploid bitkinin, sonradan belli bir hücresi meyoz bölü-
nerek haploid sporlar meydana getirir. Bu zoosporların meydana ge-
tirdikleri bitkiler hiç bir zaman spor meydana getirmeyip daima ga-
metler meydana getirir. Bu nedenle haploid bitkiye gametofit,  diploid 
bitkiye de sporofit  bitki denir ve morfolojik  olarak bunlar arasında 
fark  yoktur, aynen birbirlerine benzer, böylece bitkiler aleminde ilk 
kez almaşık dölde değişiklik görülür; bunlardan biri haploid ve eşey-
seldir (gametofit),  diğeri ise diploid, eşeysizdir (Sporofit). 
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2. Heteromorf  Döl Almaşı 

Gametofit  ve sporofit  döl, büyüklük ve yapı bakımından birbirin-
den farklıdır.  Bazı alglerde (su yosunu) gametofit  döl gelişmiş ve ege-
men durumdadır. Örneğin Phaeophyceae (Kahverengi su yosunu) den 
Cutleria  cinsinde olduğu gibi. Bazı alglerde ise gametofit  döl genellikle 
mikroskobik, gelişmemiş bitkicik halindedir, sporofoit  döl ise oldukça 
farklılaşmış  olup egemen durumdadır. Örnek olarak Phaeophyceae'-
den Laminaria cinsinde heteromoıf  döl almaşım inceleyelim: 

Laminaria'da  son derece küçük gametofitler  ile dev sporofitler 
arasında döl almaşı görülür; burada vejetatif  kısım diploid hücreler-
den meydana gelmiştir. Yaprak şekilli tallus üzerinde topluluklar ha-
linde sporangiumlar bulunur. Sporangiumlar içinde meyoz bölünme ile 
zoosporlar meydana gelir; bu zoosporlar haploid'tirler ve çimlenerek 
iki farklı  eşeyli küçük bitkicikleri meydana getirirler, bunlar gameto-
fittir.  Bir kısmı üzerinde (eıkek gametofit)  anteridyumlar ve içinde sp-
ermatozoidler oluşur, diğerleri üzerinde (disi gametofitler)  Ovogon-
yum ve içinde yumurta hücresi oluşur. Döllenmeden sonra meydana 
gelen zigot 2n kromozomlu'dur (yani diploid'tir), bu meyoz bölünme 
geçirmeden gelişerek gametoft  bitkiden çok daha büyük ve gelişmiş 
olan Laminaria sporofitini  meydana getirir. 

Bitkiler aleminde alglere göre daha ilerlemiş bitki grubu olan kara 
yosunlarında (Bryophyta) gametofit  döl egemen ve gelişmiş olan döl-
dür ve sporofit,  hayatı boyunca gametofite  bağımlı olur. Tohumsuz 
bitkilerin ilerlemiş grubu olan Eğreltilerde (Pteridophyta) ise, game-
tofit  dölün önemini yitirerek küçüldüğü ve giderek gametlere dek 
indirgendiği görülür. Sporofit  ise egemen duruma geçer. 

Eğreltilerde (Pteridophyta)  heterofazik  ve heteromorf  döl almaşı 
ise şöyledir. 

Eğrelti otunda haploid gametofit  protal  adını alır. Protal'ın üze-
rinde arkegon ve anteridler meydana gelir. Arkegonda yumurta hüc-
resi, anterid'te spermatozoidler meydana gelir. Zigottan gelişen emb-
riyo diploid sporofiti  oluşturur. Sporofit  kısa zamanda kök, gövde ve 
yapraktan ibaret çok yıllık bağımsız bir bitki haline geçer. Sporanglar, 
spcrofil  adını alan özel yapraklarda meydana gelir. Meyoz bölünmesi 
ile sporanglarda spor ana hücrelerinden dörder spor (gonospor) hasıl 
olur Çimlenen sporlar haploid protalı (gametofit)  meydana getirir. 

Eğreltiler'de izospor formlarından  heterospor olanlara doğru ga-
tofitin  gittikçe indirgendiği gözlenir; ayrıca gene eğreltilerde örneğin; 
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Lycopodium,  Selaginella,  Equiseturriâa  sporofillerin  başaklar şeklinde 
"sporofil  durumları" oluşturdukları görülür. Selaginella1  nin döl al-
maşı, eğrelti otundan şu farklarla  ayrılır: 

Laminaria'nın hayat devresi —. 

Sporofit (2n) 
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Bir ağrtttliAin hay o t devresi. 

G a m t t o f l t ( p r o t c l y u m ) 

1. Sporları makrospor ve mikrospor olarak iki ayrı şekil göste-
rir. 

2. Protallerin klorofilsiz,  küçük olmaları ve çok az üreme orga-
nı taşımaları. 

3. Döllenmenin makrospor içinde meydana gelmesi. 
Buna göre, Selaginella'nın gamofaz'ın,  eğrelti otlarından farklı 

olarak, artık tek başına bağımsız bir teşekkül olma durumunu yitir-
miş olduğu görülür. Selaginella'nın  döl almaşı şöyledir: 

Bu durum bizi bitkiler aleminin en gelişmiş organizmalarını içe-
ren tohumlu bitkilere (Spermatophyta) götürür. Tohumlu bitkilerde 
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de karayo şunları ve eğreltilerde olduğu gibi bir döl almaşı vardır. 
Ancak gametofitte  görülen indirgeme heterospor eğreltilerden daha 
da ileri gitmiştir. Gametofit  kendi kendine beslenebilen bağımsız bir 
döl alma özelliğini tamamen yitirmiş, sporofit  tarafmdan  örtülerek 
görünmez duruma gelmiştir. Tohumlu bitkilerde gözle görülebilen tek 
döl sporofit  olmakla beraber indirgenmiş gametofitleri  nedeniyle 
bunları diplohaplobiont'lara sokmaktayız. 

Tohumlu bitkilerde sporofit  esas bitkiyi meydana getirir. Sporo-
fit  üzerinde, içlerinde mikrospor (polen tanesi) içeren mikrosporangi-
um (polen kesesi) ile makrospor (embriyo kesesi primer hücresi) içe-
ren makrosporanglar (tohum taslağı) bulunur. 

Tohumlu bitkiler, çiçek ve özellikle tohum içeren çok gelişmiş 
kormofitlerdir.  Bir angiosperm çiçeği geniş olarak bundan sonraki 
kısımlarda anlatılacaktır. Ancak biz burada angiospermlerde döl alma-
şım şematik olarak göreceğiz: (Sayfa  222). 

ANGİOSPERM ÇİÇEĞİNİN GENEL YAPISI 

Çiçek, kısa bir sürgün olup, tohumlu bitkilerin üreme organıdır. 
Başka bir deyişle çiçek, büyümesi sınırlanmış ve üzerinde dört ayıı 
tipte yüksek yaprak bulunan bir organdır. Demek ki çiçek, yüksek 
yaprakların değişmesinden meydana gelmiş bir organdır (Şekil 121 

Bir çiçek sapı (pedonkül) üzerine yerleşmiş bir angiosperm çiçeği, 
dıştan içe doğru dört değişik halka parçasından meydana gelir: Kaliks, 
koralla,  androkeum  ve ginekeum.  İlk iki halka çiçek  örtüsünü (perianfî) 
meydana getirir. Son iki halka ise çiçeğin eşeysel organlarıdır. 
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Periant'ın ilk halkası genellikle yeşil renkte (klorofilli)  parçalar 
olup kaliks  (çanak) adını alır ve sepallerden  (çanak yapraklarından) 
yapılmıştır. Periant'ın ikinci halkası klorofilsiz  fakat  genellikle değişik 
renkte olup, korolla  (taç) adını alır ve petallerden  (taç yapraklarından) 
yapılmıştır. Bazı bitkilerde kaliks ve korolla birbirine tamamen benzer 
olup, aynı renkte ve aynı şekildedir. Bu takdirde periant Perigon 
adını alır ve bunun her bir parçasına Tepal  denir. 

Bu iki koruyucu halkadan sonra Androkeum  gelir. Androkeum, 
erkek organların toplamına verilen isimdir ve stamenlerden yapılmış-
tır. Nihayet reseptakulum'un  (çiçek tablası =çiçek ekseni) merkezinde 
dişi organ dairesi bulunur; buna ginekeum  veya pistil  adı verilir ve bir 
veya birkaç karpeVden  (meyve yaprağı) yapılmıştır. 

Çiçek sapma pedonkül  denir. Çiçek sapının uç tarafı  kısalıp kalın-
laşarak çiçek tablasını  (reseptakulum-talamus-torus) meydana getirir. 
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Şekil 121. Bir Angiospermmae çiçek diyagramı. 

Birçok ayrı taç yapraklılarda (dialyipetal) periant basittir ve yal-
nız bir kaliks ihtiva eder. Bazı çiçeklerde tüm periant kaybolmuştur. 
Kaliks ve korollası olmayan çiçeğe aklamideik  çiçek denir. İki halkadan 
biri bulunduğu takdirde çiçek monoklamideik'tıv.  Her iki halka olduğu 
taktirde çiçek dik  lamideik'tir. 

Kaliksi olmayan bir çiçeğe asepal, korollası olmayan bir çiçeğe ise 
apetal  denir. 
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PERİANT (ÇİÇEK ÖRTÜSÜ) 

Periant biyolojik olarak çiçeğin steril (verimsiz) kısmıdır. Bu ti-
pik olarak kaliks ve korolladan meydana gelir. Birçok dialypetaller 
de periant basittir ve yalnız bir kaliks içerir. Bazı çiçeklerde pe-
riant tamamen körelmiştir (Piperaceae),  bazılarında hiç yoktur (Jug-
ıandaceae). 

KALİKS (ÇANAK) 

Kaliks genellikle yeşil renkte parçalardan meydana gelir, dola-
yısıyle yapısı yaprak gibi olup, assimilasyon görevi yapar. Fakat esas 
görevi koruyuculuktur. Kaliks çiçeğin görünen ilk halkasıdır; bu diğer 
çiçek parçalarını çevirir ve onları dış etkenlerden korur. 

Sepaller bir yaprak yapısındadır: Homojen veya heterojen bir 
mezofil  iki epidermisle sınırlanmış olup, iletim demetlerini içerir. 

Sepaller bazen petallerin görünümünde ve yapısındadır; bu tak-
tirde bunlara petaloid  denir; bunlar lipokrom, antosiyan veya flavonik 
pigmentleri tarafından  renklendirilirler. Örneğin Liliaceae ve Orchi-
daceae  familyasındaki  bitkilerin sepalleri, çok sayıda Ranunculaceae 
(Clematis,  Aconitum) gibi. 

Petaloid sepallere bazen tepal  adı verilir ve kaliks ve korolla aynı 
olduğunda tümü perigon diye tanımlanır. 

Sepallerin sayısı, belirli bir türde ve keza onu temsil eden famil-
yada daima aynıdır. Bu çok genel olarak monokot'ledonlarda üç'tür. 
Dikotiledonlara gelince; nadiren iki (Papaver)  veya üç (Argemone), 
çoğukez dört (Cruciferae)  ve özellikle beş'tir (birçok familyalarda). 

Kaliks genellikle aktinomorf'tur  (simetri ekseni merkezden her-
hangi bir doğrultuda geçiyorsa). Bazen bu gibi sepaller özel bir şekil 
gösterirler (örneğin Acotutum'un  son sepali kasket şeklindedir). Delp-
hiniurriun son sepali mahmuzludur ve kapişon şeklinde nektarlıdır. Bu 
şekil sepal zigomorf  kaliks'lerde görülür. 

Sepaller birbirinden bağımsız olarak bulunabilirler, yani sepaller 
serbesttirler (kaliks dialysepal  veya korisepal;  Ranuncuaceae) veya az çok 
uzamış bir tüb şeklinde aşağıda birleşmişlerdir ve kaliks'in bileşik kısmı 
kaliks tübü adını taşır (kaliks gamosepal  veya sinsepal; Labiatae). 

Gamosepal bir kaliks değişik.şekillerde olabilir: Tubulat  (silin-
dirik bir tüb şeklinde), Rotat  (tekerlek şeklinde), campanulat  (çan şek-
linde), Urseolat  (testi şeklinde), Bilabiat  (iki dudaklı) vb. 
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Kaliks bazı familyalarda  indirgenmiş olup, sepaller basit kabartı 
veya tüysü kıllar şeklindedir. Örneğin Umbelliferae,  Rubiaceae ve 
Compositae  gibi ovaryumu alt durumlu olan familyalarda  olduğu gibi. 

Kaliks'in bir bitkide kalma süresi değişiktir. Bazı bitkilerde (haş-
haş) çiçekler açılınca düşer; bu taktirde kaliks düşüciidür (kadük). 
Genellikle meyvanın tabanında veya etrafında  devamlı kalır, böyle 
bir kaliks kalıcıdır (Persistans). Örnek: Atropa belladonna,  Physalis 
gibi. Bazende ekseri Compositae'lerde  ve Valeriana'da  olduğu gibi ka-
liks kökeninde indirgenmiş olup, sonradan tığ şeklinde tüylere (pap-
pus) dönüşür; böylece meyvelerin yayılmasına yardımcı olur (Tara-
xacunı officirıale). 

Kaliks bazen ikilidir ve kalisül  şeklindedir. Fragaria  ve potentilla-
da kalisül beş küçük parçadan ibaret olup, sepallerle almaşıktır; bun-
lar sepallerin stipullarına karşılıktır. Malvaceae  (Ebegümecigiller) 
familyasında  kalisül üç, altı veya daha fazla  parçalıdır ve bu parçalar 
brakteol (yaprakçık) gibi kabül edilir. 

KOROLLA (TAÇ) 

Metamorfoz  teorisinde petal, değişmiş bir yapraktır ve bu bugün 
için de geçerlidir: Petal, sepal gibi Tunikal kökenli ilk halkadan oluşur 
ve gerçek bir yaprak gibi düşünülür. Petaller ince olup, genellikle beyaz 
veya değişik renklidirler (mavi, menekşe, kırmızı) (Antosiyanik pig-
mentler), sarı ve portakal fflavon  ve lipokrom), ender olarak yeşil renkte 
dirler (sepaloid petaller). Sepallere göre şekilleri çok değişiktir. Yap-
rak ayası genellikle tamdır, bazen loplu veya derin parçalıdır. Bazı çi-
çeklerde petallerin taban kısmı kısa veya uzun bir bölgede daralmıştır. 
Petallarin bu dar kısmına tırnak (Unguis) ve geniş kısmma'da aya 
(lamina) admı alır. 

Petallerin anatomik yapıları hemen her zaman basittir: Homojen 
bir mezofil  iki epidermisle sınırlanmıştır. Stomalar sepallere oranla 
daha azdır ve iletim sistemi daha az gelişmiştir. 

Petaller serbest veya altta yapışık olabilirler. Petaller diğer daire-
lerin parçalarına yapışık olabilir; Gamopetal çiçeklerde stamenler ko-
rolla üzerine sıralanmıştır. 

Petaller sepaller gibi çiçek tablası üzerinde ya spiral (sarmal) şe-
kilde (bu hal enderdir: Ranales, Cactaceae,  Alismaceae gibi ilkel famil-
yalarda) veya çoğukez dairesel şekilde dizilmişlerdir. Ender olarak 
birden fazla  petal halkası vardır (Magnolia,  Berberi?). 
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Halkadaki petal sayısı monokotiledonlarda üç ve dikotiledonlar-
da ise 4 veya 5 tir. Beş sayısı genelliktedir. Fakat daha yüksek sayılar-
da istisnai değildir. Örneğin Achras'ta  altı, Barraldeia  ve İmbricaria 
da sekizdir. Gamopetallerde ise tipik olarak beş petal bulunur. 

Petaller, sepallerde olduğu gibi ayrı (dialypetal=korip3tal) veya 
bitişik (Gamopetaksinpetal) olabilir. Bazı hallerde ise aktinomorf 
veya zigomorf'tur.  Dialypetal korollalar spiral kökenlidir, sonra dai-
resel ve ilkel bir tip gösterir. Gamopetali daha gelişmiş bir karakter 
olup, sekonder olarak kazanılmıştır. 

Bazen korollaya bağlı olarak, korollanın iç kısmında gelişmiş 
ikinci bir renkli halka görülür. Bu ikinci korollaya Parakorolla  adı ve-
rilir. Örnek: Narcissus. 

Zigomorf  korolla da sekonder olarak kazanılmış bir karakterdir. 
Bu durum çok gelişmiş olan büyük bir grupta görülür. Örneğin mono-
kotiledonlardan Orchidaceae,  dialypetallerden Leguminosae'ler,  gamo-
petaller arasından Labiatae, Scrophulariaceae  ve Compositae  gibi. 

ÇİÇEKLERDE EŞEYLİK (CİNSİYET) DAĞILIŞI 

1. Hermafrodit  (=Erdişi=Erselik=Monoklin=biseksuel=İki E-
şeyli) Çiçek 

Erkek ve dişi organları olan bir çiçektir. 

2. Diklin (Tek Eşeyli) Çiçek 
Bir çiçekte erkek veya dişi organdan yalnız biri varsa buna tek 

eşeyli çiçek denir. Dişi çiçekte erkek organlar eksiktir veya körelmiş-
tir. Erkek çiçekte ise dişi organ yoktur veya verimsiz haldedir. 

3. Monoik (Bir Evcikli) Çiçek 
Bir bitkide ayni birey üzerinde hem erkek çiçekler, hemde dişi 

çiçekler varsa. 

4. Dioik (İki Evcikli) 
Bir bitkide erkek ve dişi bireyler ayrıdır; erkek çiçekler erkek bitki 

üzerinde, dişi çiçekler dişi bitki üzerinde bulunur. 

5. Poligam 
Aynı birey üzerinde hermafrodit  çiçeklerle beraber tek eşeyli çiçek-

ler taşıyan bitkiye poligam  denir. 
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ÇİÇEK PARÇALARININ DİZİLİŞİ VE SAYISI 

Çiçek parçalan, çiçek tablası üzerinde iki tipte dizilebilir. Birin-
cisi sarmal  diziliş, ikincisi dairesel  diziliş. 

Sarmal  diziliş ilkel bir tiptir. Halka parçaları bir helezon meydana 
getirecek şekilde birbirinden bağımsız olarak dizilmişlerdir (Asiklik 
çiçek). 

Dairesel  tipte çiçek parçaları, oldukça düz bir çiçek tablası üze-
rinde, kendi aralarında tam birer daire teşkil edecek şekilde dizilirler 
(siklik çiçek). Tüm Ranales ordosunda (Ranunculaceae,  Magnolia-
ceae v.b.) olduğu gibi. 

Bazı özel durumlar bu arada belirtilmeğe değer. Capparidaceae 
familyasında  Ginekeum uzun bir sap (gyııophore)  ile yükseltilerek çi-
çeğin üst tarafında  bulunur (Passiflore'de  ise hem erkek hem dişi çi-
çek periant'ın üzerinde bulunur). Kaliks ve korolla arasından böyle 
bir eksenin uzanması Androgynophore  adını alır. Bazı Caryophylla-
ceae'lerde  (Dianlhus)  eksen uzaması kaliks ve korolla arasında oluşur. 

Bir çiçeğin bütün halkalarında parçalar aynı tip dizilişe uyma-
yabilir. Böylece çiçek halkalarının bir kısmı siklik bir kısmı asiklik di-
zilişte ise buna Hemisiklik  çiçek denir. 

Bir çiçekte, çiçek parçalan 5 halka üzerinde dizilmiş bulunuyorsa 
(yani 1 kaliks, 1 korolla, 2 stamen halkası, 1 ginekeum) bu çiçek Pen-
tasikliktir.  Tetrasiklik  çiçeklerde stamen halkasından yalnız biri vardır. 

Genellikle, her çiçek halkasının parçaları, bir evvelki halkanın 
parçaları ile almaşık diziliştedir. Örneğin petaller sepallerin arasına, 
stamenler petallerin arasına, iç stamen dairesinin stamenleri dış sta-
menlerin arasında bulunur. 

Ekseri çiçeklerde, her halkadaki parça adedinin belirli bir sayı 
üzerine kurulmuş olduğu görülür. Örneğin monokotil bitkilerin çiçek-
lerinde bu sayı 3 tür. Bu çiçeklerde 3 sepal, 3 petal,  iki halka üzerine 
dizilmiş yer stamen vardır ve ovaryum 3 karpellidir.  Dikotil bitkilerin 
ekseri çiçeklerinde bu sayı 5 tir. Çiçek kısımlarının çeşitli serilerinin 
sayısı eşit ise İZOMER  çiçek adını alır. Yani her dairedeki çiçek par-
çalarının adedi aynı sayıdadır. Örneğin: kaliks (4 sepal) korolla (4 
petal), androkeum (4 stamen), ginekeum (4 karpel) gibi. Bu aynı za-
manda TETRA  M  ER'dir.  Her halkasında 3 parça olan çiçekler TRÎ-
MER,  4 olan çiçekler TETRAMER,  5 olan çiçekler PENTAMER  çi-
çeklerdir. 
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ÇİÇEK SİMETRİSİ 

Muntazam çiçeklerde kaliks ve korolla parçaları kendi aralarında 
şekil ve büyüklük bakımından eşittir. Bu gibi çiçeklerde çiçeğin orta ek-
seninden bir kaç tane (en az 3 tane) simetri düzlemi geçirmek mümkün-
dür. Böylece simetri düzlemleri merkezden herhangibir doğrultuda 
geçiyorsa çiçek muntazam veya (a) Aktinomorf  veya Radyer  çiçek adını 
alır. 

Eğer çiçeği 2 simetrik yarıya ayıran yalnız bir düzlem  geçiyorsa 
Zigomorf  (z)  (  —Dorsiventral)  çiçek adını alır (Orchidaceae,  Papilio-
naceae, Labiatae çiçekleri gibi). Hiç bir simetri düzlemi geçirilemiyen 
çiçekler ise Asimetrik'tir.  Örneğin klasik bir örnek olan Valeriana 
çiçeği: Korolla burada zygomorf'tur,  fakat  androkeum'un 3 stameni 
kaybolmuştur (Şekil 122). 

Birbirine dikey iki simetri düzlemi olan çiçeklere Bilateral  çiçekler 
denir. 

Şekil 122. Çiçek simetrisi: 1 ve 2, Baklagillerde (Viciafaba)  çiçek ve çiçek diyagramı. 
Androkeum yapışık 10 stamen içermektedir. 3 vî 4, patlıcangillerde (Atropa  belladona 
= güzel avrat otu) çiçek ve çiçek diyagramı. 5 ve 6 Labiatae  (Ballıbabagiller) familyasında 
zigomcrf  çiçek; 7 ve 8 simetri düzlemi bulunmayan Valeriana  (kedi otu) çiçeği ve çiçek 

diyagramı. 

TEORİK ÇİÇEK, ÇİÇEK DİYAGRAMI VE 
ÇİÇEK FORMÜLÜ 

Bir çiçeğin şeklini ve kısımlarını basit ve kısa bir şekilde düzlem 
üzerinde belirten şekle çiçek diyagramı  denir. Çiçek diyagramı, çiçeğin 
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dıştan içe doğru hangi parçalardan meydana geldiğini bu parçalarını 
sayısını, serbest veya bileşik olduğunu, stamenlerin sayısı ve dizilişi-
ni, ovaryum yapısını ve simetri durumları hakkında hemen bir fikir 
verir. Her çiçek organına göre özel bir harf  verilir (S.P.A.G). Çiçek-
lerin yapısı son derece değişiktir. Bu nedenle evvelâ 4 halka paçasını 
içeren 4'lü bir teorik çiçeği ele alalım (Şekil 123). Burada 4 daire üze-
rine dizilmiş olan çeşitli çiçek parçaları şu özellikleri göstermektedir 

- st 

—s 

® 
Şekil 123. Teorik çiçek; A, Diyagram; B, çiçeğin üstten görünüşü; C ve D, enine kesit; 

s, sepal, p, petal, k, karpel; at, stamen; b, brakte. 

a) 4 daire izomerdir, yani her halkadaki çiçek parçaları aynı sayı-
dadır (burada 4) ve bu parçalar birbirinden bağımsızdır. 

b) Çeşitli daire parçaları komşu daire parçaları ile almaşıktır. 
c) Bu daireler konsantrik (müşterek merkezli) ve üst üste bir 

sıra dahilinde dizilmişlerdir. Çiçeğin dıştan içe veya tabandan yukarı 
doğru bu sıra şöyledir: kaliks (4 sepal), korolla (4 petal), androkeum 
(4 stamen), ginekeum (4 karpel). 
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Her daireyi ifade  eden harften  sonra, o daireyi meydana getiren 
kısmın adedi rakam olarak gösterilir. Sayı çok fazla  olduğu zaman 
öo işareti konur. Dairenin parçalan birleşik olduğu zaman parantez 
içine yazılır. Ovaryumun üst durumlu oluşu G harfinin  altına bir çiz-
gi koymakla gösterilir. Bu çizgi G harfinin  üstüne konursa ovaryum 
alt durumlu demektir. Örnekler: 

1. Lilium (Zambak) p3+3A3+3G(3) üst durumlu 
2. Geranium (Turnagagası) SsPsAs+sGfs)  üst durumlu 

3. Campanula  (Çan çiçeği) S ĵPCOAsGC») alt durumlu 
4. Ranunculus (Düğün çiçeği) S5P5A G üst durumlu 

ANDROKEUM 

Androkeum veya çiçeğin erkek organ dairesi stamerClerden  mey-
dana gelmiştir ve heterosporlu borulu kriptogamlarm mikroskorofil-
leriyle eş anlamdadır. Androkeum'un görevi üretimi sağlamaktır. Bir 
stamen 3 kısımdan meydana gelir. 

1. Stameni reseptakulumun üzerine yerleştiren narin sap kısmına 
FÎLAMENT  denir. 

2. ANTER  denilen uzamış şişkin kısım; her anter iki tekadan 
yapılmış olup, her tekada iki polen kesesi  bulunur. Polen (çiçek tozu = 
mikrospor) bu keseler içinde teşekkül eder. Polen tanelerinin şekil ve 
büyüklüğü, bir cins veya bir tür için karakteristiktir:  Toparlak, elips, 
silindirik vb. gibi. 

3. Filamentin uzantısı içinde anterin orta kısmı KONNEKTİF'İ 
meydana getirir. 

STAMENİN ÇEŞİTLİ KISIMLARI 

1. FLAMENT—Genellikle  silindirik veya yassı bir iplik şek-
lindedir. Filament kısa veya uzun olabilir veya tamamen yok olabilir. 
Çıplak veya parlak renkli tüylü olabilir. Bazen tepede dişli veya dallan-
mış bazen tabanda genişlemiştir. Filament tüm anteri geçiyorsa buna 
Bazifiks,  filament  anterin sırtındaki bir noktaya yerleşmişse buna Me-
difiks  ve eğer anterin üst kısmındaki bir yere yerleşmişse Apifiks  veya 
asılı tip adını alır. 

2. ANTER  — Her anter polen çekirdeklerini oluşturan iki polen 
kesesi içerir. Her kese bir mikrosporangiuma karşılıktır. Anterlerin 

230 



şekli son derece değişiktir: Uzun, yuvarlak, disk şeklinde, S şeklin de 
vb. Renkleri genel olarak sarıdır, fakat  diğer renklerde de olabilir. 
Genç anterlerde 4 polen kesesi bağımsızdır, fakat  anterler olgun-
laştığında her teka'da bulunan iki polen kesesi ayrıca dokunun 
erimesiyle tek bir kese halinde birleşir ve bu kese açılınca polen dökü-
lür. Anterlerin açılması değişik şekillerde olur: boyuna bir yarıkla, 
enine bir yarıkla, delikle veya kapakla. Yarıklar anterin iç yüzünde 
yani çiçeğin ortasına bakan yüzünde ise anter entrors'tur.  Yarıklar an-
terin dış yüzünde ise ekstrors'tur. 

3. KONNEKTİF—Konnektif  anterin iki tekasını birleştiren do-
kudur. Bazifiks  anterlerde, konnektif,  anter içinde filamentin  bir uzan-
tısıdır ve filamentin  kütlesiyle karışmıştır. Bazen bir lâm veya peta-
loid şeklinde genişlediği de görülür. Medifiks  ve apifiks  anterlerde 
konnektif  bir nokta halinde indirgenmiştir; bu halde filament  anter 
üzerine yerleşmiştir. 

Körelmiş veya verimsiz stamenlere STAMÎNOD  adı verilir. Ba-
zen staminodlar petallere benzer bir şekil almışlar veya nektaryum ha-
line geçmişlerdir. 

Bir çiçekte bulunan tüm stamenlerin hepsi genel olarak aynı şe-
kildedir. Bazen özellikle zigomorf  çiçeklerde aynı çiçek içinde değişik 
tipte stamenlere sık tesadüf  edilir. Bir çiçekte 4 stamen mevcutsa ve 
bunun 2'si uzun, 2'si kısa ise bu stamenlere Didinam  stamenler denir. 
6 stamen varsa ve bunun 4'ü uzun, 2'si kısa ise buna da Tetradinam 
stamen denir. 

GİNEKEUM (PİSTİL) 

Pistil veya ginekeum angiosperm çiçeğinin 4. halkasıdır ve dişi 
organ adını alır. Ginekeum, tohum taslaklarını koruyan bir veya bir-
çok karpellerden (meyva yaprağı) yapılmıştır. Karpeller yapraklarla 
aynı filogenetik  kökenlidir. Karpelin kapak bir çukur teşkil ettiği yere 
ovaryum (yumurtalık), ince bir kolan olarak geliştiği yere STÎLUS 
(boyuncuk) ve genişlediği üst yüzeye de STİGMAT  (tepecik) adı verilir. 
Ovaryum içinde onun iç duvarına tutunmuş (ovüller) tohum taslakları 
bulunur. Karpel bir makrosporofil,  tohum taslağı ise bir makrospo-
rangium: dur. Döllenmeden sonra karpeller meyva'ya  tohum taslakları 
da tohuma dönüşür (Şekil 124, 125). 

Metamorfoz  teorisine göre karpeller kenarları yapışık, kendi et-
rafında  katlanmış bir yaprak gibi düşünülür. Tohum taslakları ise kar-
pelin bir çıkıntısı veya parçası gibi kabul edilir. 
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tik). (A) Porogami, (B) Kalazogami. 

KARPELLERİN GENEL YAPISI 
Bir karpelin genel yapısını en iyi bir şekilde dialikarpel (ayrı kaı-

pelli) bir çiçeği olan çöpleme'de (Helleborus)  gözlemek mümkündür. 
Burada ovaryum, stilus ve stigmatı gayet kolay bir şekilde ayırmak 
mümkündür (Şekil 125). 

Ovaryum (=YumurtaIık) 
Enine bir kesitte ovaryumun iç yapısının düz bir yaprağın kendi 

etrafında  kıvrılarak 2 yaprak ayası kenarınca birleşmesiyle oluştuğu 
anlaşılır. Birleşme bölgesi sonradan uzun bir çıkıntı halinde belirir, 
îç duvarın yapısı yaprağa benzemektedir: İç ve dış yüzünü bir epider-
mis örter; bu 2 epidermis klorofilli  ve sellüloz çeperli bir parankima 
ile sınırlanmıştır. Birleşme belgesinde iç tarafta  uzunluğuna iki sıra 
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Şekil 125. Kadın tuzluğu (Helleborus)  bitkisinde ginekeum (pistil). Soldan sağa doğru: 
üç karpel; açık bir karpel; bir karpelin enine kesiti. 

tohum taslağına bağlı az çok belirgin 2 kordon gözlenir; bu kordonlar 
plasenta çıkıntılarıdır. Karpellerin aya kısımları iletim damarlarıyla 
örtülmüştür; bu damarlardan biri dorsal, ikincisi plasentalar seviyesinde 
olmak üzere görülür, bunlar sonradan sekonder damarlara ayrılırlar. 
İletim demetlerinde odun damarlar iç yüze, soymuk damarlar dış yüze 
yerleşmiştir. 

Stilus 
İnce bir kolon halinde olup dış yüzü devamlı bir epidermis tara-

fından  örtülmüştür. İç kısmında parankima dokusu ile bunun içine 
yayılmış iletim damarları bulunur. Ventral yüzeyde epiderm ve epi-
derm altı hücrelerden meydana gelen bir koruyucu doku olan kordon 
meydana gelir. Bu gelişerek polen tübünü meydana getirir. Stilus'un 
boyu çok değişiktir. Haşhaş (Papaver),  sevgi çiçeği (Reseda),  düğün 
çiçeğinde (Ranunculus)  vb. stilus yoktur ve burada stigmat ovaryum 
üzerinde sessildir (destek olmadan doğrudan doğruya bağlanmıştır). 

Stigmat (Tepecik) 
Pistilin poleni tutan kısmıdır. Değişik şekillerde olabilir: İplik, 

tüysü, nokta, baş vb. Stigmanın üst kısmı kısmen veya tamamen ya-
pışkan madde salan meme şeklinde çıkıntılarla örtülüdür. 

KARPELLERİN BİRLEŞMESİ 

Ginekeum tek karpelden meydana geldiğinde bu karpel iki kena-
rından birleşerek tek bir pistil meydana getirir. Ginekeum 2 veya daha 
fazla  karpelden yapılmış ise ya her karpel kendi başına birer pistil 
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oluşturur veya bütün karpeller birleşerek tek bir pistil meydana geti-
rir. Birinci halde çiçekte herbiri tek karpelden yapılmış olan iki veya 
daha fazla  sayıda pistil bulunur. Bu halde ginekeum veya ovaryum 
APOKARP  (veya  APOKARPEL)\\x  (tek karpelden oluşan ovar-
yum). 

İkinci halde ise ovaryumda birkaç karpelden yapılmış olan yalnız 
bir pistil bulunur. Bu halde ginekeum veya ovaryum irin SİNKARP 
(Gamokarpeiytır  denir (birden fazla  karpelden oluşan ovaryum). 

Bir karpelden yapılmış bir pistilde ovaryum tek gözlüdür, fakat 
iki veya daha çok karpelli bir ovaryum ya bir gözlü veya 2 veya çok göz-
lü olabilir, ya da bir gözlü olup da yarım bölmelere sahip olabilir. O-
varyum bölmelerine SEPTUM  (Perde) denir. Bir perde ya doğrudan 
doğruya karpelin kenar bölgesinden ibarettir veya karpelin kenarın-
dan meydana gelmiş bir uzantı olabilir. Bu son haldeki perdeye REP-
TUM  (yalancı perde) denir. 

Karpellerin kenarlarının birleşme hattına DİKİŞ  karpellerin esas 
iletim demetini taşıyan orta damarına da DAMAR  (sırt damarı) adı 
verilir. 

PLASENTALANMA 

Tohum taslakları, ovaryum içinde, karpellerin kenarları üzerinde 
PLASENTA  denilen bir dokuya bağlıdır. Ender hallerde plasentalar 
karpellerin damarları üzerinde bulunur. Tohum taslaklarının ovar-
yum içinde dağılış tarzına PLASENTALANMA  denir (Şekil 126). 

. Plasentalanma ikiye ayrılır: 
1. Koliner Plasentalanma 
2. Folier Plasentalanma 

1. Koliner Plasentalanma 

Bu plasentalanma şekli tohum taslakları çiçek tablası veya çiçek 
tablasının bir uzantısı yani gövde (koliner) tabiatlı bir organ üzerinde 
göründüğü zaman verilen isimdir. Bu plasentalanma oldukça ender-
dir, fakat  teorik önemi çok fazladır.  Bu arada şunu da belirtelim ki 
bazı botanikçiler bunun gerçekten gövdesel kökenli olmadığını düşü-
nürler. İki şekil mevcuttur: 

a) Bazitler  (Bazal)  plasentalarıma:  Tohum taslağı, ekseriya tek-
tir ve ortotroptur ve son bulan çiçek ekseninin uzantısı üzerinde bu-
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Şekil 126. Bağımsız bir karpelin çeşitli plasentalarıma tipleri; 1, bazal plasentalarıma; 
2, marginal plasentalanma; 3, laminal plasentalanma. Çok karpeıli bir ovaryumun çeşitli 
plasentalanma tipleri; 4, sentral plasentalanma (Primulaceae);  5, Aksillar plasentalan-
ma; 6, parietal plasentalanma; 7, gövdesel (kolüner) veya bazal plasentalanma (Polygo-
naceae); 8, aksillar plasentalanma (iki bölmeli 5 tohum taslaklı); 9, 10. Cruciferae'de 
(Turpgiller) parietal plasentalanma; 11, Butomus umbellatus'ta  septal veya laminal pla-
sentalanma; 12, Nymphae'da  (Nilüfer)  septal veya laminal plasentalanma; 13, Haşhaş'ta 

dorsal plasentalanma; 14, Caryophyllaceae'de  (Karanfilgiller)  sentral plasentalanma. 

lunur. Örneğin Polygonaceae,  Piperaceae, Juglandaceae,  Tamarica-
ceae, Chenopodiaceae  vb. 

b) Sentral  plasentalanma:  Tohum taslağı her zaman çok sayıda 
ve bu özel halde ekseriya kampilotrop'tur ve ovaryum çukurunda çi-
çek ekseni uzantısında bir yuvarlak (küre) veya bir kolonun merke-
zinde görülür. Örneğin: Caryophylaceae,  Primulaceae  gibi. 

2. Folier Plasentalanma 

Burada, tohum taslaklarının tespit edilmiş olduğu karpel yaprak-
larının bölgelerine göre 3 tip ayırd edilir: 

a) Marginal  plasentalanma:  Tohum taslakları, karpel ayasının 
tüm yüzeyi üzerinde dağılmışlardır. 
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b) Medyan  plasentalanma:  Tohum taslakları, karpelin orta da-
marı üzerinde bulunur. 

c) Laminal veya septal plasentalanma:  Tohum taslakları, karpel 
ayasının tüm yüzeyi üzerinde dağılmışlardır. 

Bunlardan en yaygın olanı Marginal plasentalanmadır. Diğer 
ikisi istisnaidir. 

a) Marginal  (kenar)plasentalanma:  Çok s;k görülen bir tiptir. 
Tohum taslakları karpel yapraklarının üzerine yerleşmiştir. Gamo-
karpel ovaryumlar da karpellerin bir arada toplanma şekillerine göre 
iki kısma ayrılır: Bunları biraz daha etraflı  görelim 

1. Parietal  Plasentalanma:  Burada ovaryum tek bölmelidir. To-
hum taslakları, karpellerin birleşme çizgisi üzerinde bulunur. Örne-
ğin : Orchidaceae,  Salicaceae,  Papaveraceae, Cruciferae  ve tüm parie 
tal ordosunda (Violaceae,  Droseraceae, Resedaceae),  Begoniaceae, 
Cactaceae,  Gentianaceae, Orobanchaceae vb. 

Ovaryumu iki karpelli olan Cruciferae'lcrde  parietal plasentalan-
ma, ovaryum çukurunu iki bölmeye ayıran bükülmüş veya eğilmiş 
olan bölme duvarının bulunması nedeni ile belirsiz bir haldedir. 

2. Aksillar  Plasentalanma:  Bu tip» çok bölmeli ovaryumlarda 
görülür. Plasentalar her bölmenin iç köşesinde bulunur ve bunların 
tümü meıkezde bir çeşit kolon şekli oluşturur. Bu tip plasentalanma 
oldukça yaygındır. Bazen plasentar tabiatlı olmayan bir bölme du-
varı, her bölmeyi tekrar iki küçük bölmeye ayırır: Linum, Datura, 
Labiatae, Boragiııaceae gibi. Bazı hallerde, plasentaların kendisi o-
varyunı çukurunda bir çıkıntı meydana getirirler. Bunlar karşıt çe-
pere ulaşır ve orada oluşmuş iki küçük bölmenin her birindeki to-
hum taslaklarının taşınmış olduğu izlenimini verir. Örneğin: Cucur-
bitaceae. 

b) Medyan  plasentalanma:  Bu tip çok enderdir, tohum taslak-
ları her karpelin orta damarı üzerine yerleşmiştir (Mesembryanthema-
ceae). Fakat en iyi örnek haşhaş kapsülünde gözlenir. Burada ovar-
yum tek bölmelidir fakat  her karpelin ksilem ve floem  demetleri yü-
zünde oluşmuş olup, çıkıntı düzlemleri, çok sayıda tohum taslağı ta-
taşıyan ve bu arada meıkezde birleşmeksizin, ovaryum çukurunda 
ilerler. 

c) Laminal veya septal plasentalanmalar:  Tohum taslakları kar-
pel yapraklarının kenarlarında bulunacağı yerde bunun tüm yüzeyini 
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kaplar. Örneğin: çok bölmeli ovaryum olan Nymphaceae'lerde  (Nym-
pha) tohum taslakları bölmeleri sınırlayan duvarların yüzünü örter. 
Durum tek bölmeli ovaryumu olan Gentiana ve Bııtomus'tıı  aynıdır. 

OVARYUM DURUMLARI 

Ginekeum ile bunun dışındaki çiçek halkalarının reseptakuluma 
bağlandıkları yerler mukayese edilirse değişik çiçeklerde başlıca 3 şe-
kilde görülür (Şekil 127). 

Şekil 127. (A) Hipogin çiçek, ovaryum üst durumlu; (B, C) Perigin çiçek, ovaryum orta 
durumlu; (D) Epiğin çiçek, ovariyum alt durumlu; 

1. HİPOGİN  (üst)  durumlu:  Ovaryum, diğer çiçek halkalarının 
reseptakulum üzerine bağlı bulundukları yerlerin daha üstünden çı-
kar. Ovaryum serbesttir ve üst durumludur. 

2. EPİĞİN  (alt)  durumlu:  Ovaryum reseptakulumun inne gö-
mülmüştür, diğer halkalar ovaryumun üst tarafından  çıkıyormuş 
gibi görünür. 

3. PERİGİN  (orta)  veya yarı alt  durumlu:  Reseptakulum çu-
kurdur. Ovaryum bu çukurun tabanında serbest olarak bulunur. 
Çiçeğin diğer halkaları reseptakulum çukurunun üst kenarına bağlıdır. 

Ginekum genel olarak sapsızdır ve doğrudan doğruya çiçek ek-
seninin üzerine oturmaktadır. Bazı familyalarda  çiçek ekseninin o-
varyumu taşıyan kısmının kısa veya uzun bir sap şeklinde uzamış ol-
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duğu görülür. Ginekeumu taşıyan bu sapa GÎNEFOR  denir. Bazı çi-
çeklerde müşterek bir sap ile dişi organla birlikte stamenlerde peri-
anttan yükselmiştir. Böyle bir sap ANDROGİNOFOR  adını taşır. 

TOHUM TASLAKLARI 

Tohum taslağı, makrospor olarak tanımladığımız embriyo kese-
sinin değişmesinden meydana gelen bir organdır veya döllenmeden 
sonra olgunlaşıp tohumlan verecek olan yapılardır. Bir tohum taslağı 
3 kısımdan yapılmıştır. 

a) Embriyo kesesini taşıyan bir nusellus  (besi doku) kısmı: İlk 
kez plasenta üzerinde görülür. 

b) Nusellusu bir kılıf  gibi örten iki konsantrik zar. Üstte dışarı 
ile ilişkiyi sağlayacak (örneğin pollen hortumunun geçişini) dar bir 
boğaz kısmı, konsantrik zarlar İntegument,  dar açık kısmı ise Mikro-
pil adını alır. 

c) Tohum taslağını plasentaya bağlayan ince uzun bir kordon veya 
sap (FUNİKULUS)  kısmı. 

Funikulus ile tohum taslağının birleştiği yere HİLUM  ve nusel-
lusu iç integumentlerden ayıran kısma veya nusellusun tabanına KA-
LAZA  denir (Şekil 128). 

1. FUNİKULUS:  Çok yaygın olan anatrop tohum taslağı hariç 
funikulus  genellikle ince ve kısadır. Bu arada çok istisnai olarak fu-
nikulus dallanmış olup, 12'ye yakın tohum taslağı taşır. Örneğin: Çe-
şitli Cactaceae'ler.  Cactus'larm  birinde funikulus  çok uzun olup, to-
hum taslağı etrafında  sarılmıştır. 

Funikulus, plasentaya yönelik odun ve soymuk demetleri içerir 
ve kalaza seviyesinde integument içinde dallanır. 

2. İNTEGUMENT:  İki integument birbiri ardısıra görülür. Ev-
velâ içteki (Primin), sonra dıştaki (Sekondin) integument nusellus 
tabanında basit bir kabartı halinde belirir ve sonra tedrici olarak bunun 
yukarısına doğru gelişir (Şekil 128). Bu nedenle Primin ve sekondin 
adları verilmiştir. 

Monokotiledonlar ve Umbellifarae'ler  hariç Dialipetallerin (ayrı 
taç yapraklı) büyük bir kısmında daima iki integument vardır. Buna 
karşılık Gamopetallerde (Primulales  ve Ebenales  hariç), Umbelliferae'-
lerde ve Dialypetallerin çeşitli bitkilerinde yalnız bir integument var-
dır. Fakat aynı bir familyada,  örneğin: Ranunculaceae veya Legumi-
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Şekil 128. Tohum taslakları 

nosae gibi ve keza aynı bir genusta iki veya tek integüment olabilir. 
Örneğin: Ranunculaceae familyasından  Ranunculus ve Anemone iki 
integüment, Clematis,  Paeonia ve Aquilegia'da  tek integüment vardır. 
Yine Delphinium ajcıcis'te  tek, Delphirıium tricorne'de  iki integüment 
vardır. 

Tek integumentlerin tohum taslaklarının çok gelişmiş formları-
nın tümünde göründüğü izlenimi mevcuttur. Keza tek integümentin 
normal olarak iki integümentin birleşmesi sonucu oluştuğu düşünül-
mektedir. Gamopetallerde (bitişik taç yapraklı) tek integüment çok 
gelişmiştir ve bunun önemi çok indirgenmiş olan nusellustan daha faz-
ladır (ince nuselluslu tohum taslakları). Bazı parazit bitkilerde (Ba-
lanophoraceae, Loranthaceae, ekseri Santalaceae)  tohum taslakları 
yoktur. İntegüment olmadığı diğer hallerde, integüment nusellusla 
birleşmiştir (Hippuris,  Alchemilla  alpina). 

3. Nusellus (Nux, Noix=Tohum Taslağının Merkezi Kısmı) 

Tüm Phanerogramlarda nusellus tamamen parankima dokusun-
dan yapılmıştır. Asla iletim elemanları içermez. Tohumlu bitkilerin 
en eskileıi olan Pteridospermales'lzv'm  (eğrelti otları ordusu) nu-
selluslarında iletim elemanları mevcuttur. Thymeleaeecıe,  Casuarina, 
Juglans  ve bazı Apocynaceae'terin  tohum taslaklarında trakeit var-
dır. 

Nusellus oldukça değişik bir gelişme takip eder. Gamopetaller-
de bu çoğukez indirgenmiş olup, bir iplik gibi tek seri merkez hücre-
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lerini saran epidermis hücrelerinden ibaret basit bir kılıf  gibidir. Bu gibi 
tohum taslaklarına TENİNUSELLUS  (ince nuselluslu tohum taslağı) 
denir. 

TOHUM TASLAKLARININ ÇEŞİTLİ TİPLERİ 
(Şekil 128) 

4 tip mevcuttur. 
1. ORTOTROP  (ATROP)  tip (Orthos = dik, trope = devir). 

— Burada nusellus funikulusun  uzantısı içersindedir. Funikulus, ka-
laza ve embriyo kesesi aynı hizadadır. Yani mikropil ve hilum kar-
şılıklı kutuplardadır.Bu tip, Gimnospermlerde ve ilkel Angiosperm-
lerde görülür ki burada tohum taslağı çiçek ekseni ucunda dik ola-
rak bulunur. Örneğin: Causarina,  Juglans,  Platanaceae,  Urticaceae, 
Piperaccae, Po'ygonaceae,  Cistaceae.  Keza Monokotillerde de bulu-
nur. Örneğin: Potamogeton,  Commelinaceae.  Gamopetallerde ise çok 
enderdir. Örneğin: Lysimachia 

2. AN  ATROP  tip (Anatrope  —Devrik)—Tohum  taslağının fu-
nikulusa göre kendi üzerind 180° aşağı doğru kıvrıldığı tiptir ve mik-
ropil hilumun tam yanına gelmiş ve kalazadan uzaklaşmış durumda-
dır. Bu tip tohum taslaklarında, funikulusla  tohum taslağı arasında 
meydana gelen birleşme yerine RAFE  denir (veya funikulusun,  tohum 
taslağına birleştiği kısım). Anatrop tip bitki familyalarında  çok yay-
gındır. 

3. KAMPİLOTROP  Tip  (Kampulus  =kıvrılma,  trope =devir)  — 
Nusellus ve embriyo kesesinin kendi etrafında  kıvrık olduğu tiptir. 
Mikropil, hilum ve kalazaya yaklaşmıştır. Bu tip oldukça yaygındır. 
Monokotiledon'larda çok enderdir. Crucifearae,  Capparidaceae  ve Re-
sedaceae  familyalarında  bulunur. Keza Caryophyllaceae,  Amarant-
haceae, Chenopodiaceae,  Phytolaccacea  familyalarında,  Apetallerden 
Moraceae,  Canımbinaceae ve nihayet Papilionaceae'lerde  görülür. 

4. ANFİTROP  Tip  (Yarı  Anatrop) — Bu Kampilotrop ve Anat-
rop tohum taslakları arasında ara bir şekil gösterir. Rafe,  tohum tas-
lağından daha kısadır. Hilum, kalaza ve mikropil ile hemen hemen eşit 
uzaklıktadır yahutta hilum, kalaza ve mikropil arasında bulunur. 

ANGİOSPERMLERDE DÖLLENME 

1. Polenin (Erkek  döliin)  gelişimi:  Erkek döl, stamenlerin anter 
lokuluslarında (polen torbası) meydana gelir. Polen keselerinde bu-
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lunan polen ana hücreleri meyoz bölünme ile 4 polan tanesi meydana 
getirir. Bir polen tanesi MİKROSPOR adını alır. Mikrosporun kro-
mozom sayısı haploit durumdadır. Mikrosporlar polen kesesi zarının 
yırtılmasıyla etrafa  yayılırlar. 

Bir polen tanesinde biri küçük, diğeri büyük olmak üzere iki hüc-
re bulunur. Hücrelerin büyük olanına VEJETATİF hücre, küçüğüne 
de GENERATÎF hücre denir (Şekil 129). 

Şekil 129. Türk alacasında (Lilium  martagon)  polen tanesinin gelişmesi (erkek gametofit) 
(v) vegetatif  hücre çekirdeği (GH) Generatif  hücre; (PT) Polen tüpü; (sç) Sperma hücre-

leri (Strasburger'den). 

Bir müddet sonra küçük hücre zarından ayrılarak büyüğünün 
içine girer ve mekik şeklini alır. Polen tanesini çeviren zarlardan iç-
tekine İNTİN zar, dıştaki delikli, pürüzlü zara da EKSİN zar denir. 
Bu gelişme döneminde döllenme (tozlaşma) olabilir. 

2. Dişi dölün  gelişimi:  Tohum taslağının oluşumunda evvelâ pla-
sentadan bir çıkıntı (makrosporataryum) meydana gelir. Bundan son-
ra integümentlerin (tohum taslağı örtüsü) izleri belirir ve sırasıyla iç ve 
dış integüment oluşur. İleri fazlarda  integümentlerin boyları uzar ve 
tohum taslağı son şeklini alır. 

Tohum taslağının çok erken gelişme fazında  nusellus (besi doku-
su) içinde büyük bir hücre belirir. Diploid olan bu hücre MAKROS-
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POR ana hücresidir. Makrospor ana hücresi meyoz bölünme ile 4 gon 
(hücre) meydana getirir. Bu gonlarm (hücrelerin) 3'ü kaybolur, bir ta-
nesi kalır. Bu hücreye MAKROSPOR (embriyo kesesi ana hücresi) 
denir. Çünkü embriyoyu bu hücre meydana getirir. 

Makrospor, mitoz bölünme ile evvelâ iki hücreye bölünür. Bun-
lardan biri yukarıya, diğeri aşağıya iner. Bu hücreler sonra mitozla 
ikinci defa  bölünme yaparak tekrar ikiye nihayet üçüncü bir bölünme 
sonunda embriyo kesesinde 8 çekirdek 2 dörtlük gruba ayrılır. Bunlar-
dan 4'ü yukarıda, 4'ü aşağıdadır. Bütün bu çekirdekler bu devreye 
dek ana hücrenin ortak plazması ile örtülüdür. Sonra dörtlük grup-
lardan birer nukleus orta kısma doğru ilerler (ki bunlara kutup Nuk-
leusları denir) ve bunlar birleşerek embriyo kesesi sekonder  diploid 
çekirdeğini  meydana getirir. 

O 
oo 

o o 
o o 

r— Y ui Yumurta hücresi 

00-

V 
-Sinerçit hücreleri 

Embriyo kesesi sekonder 
çekirdeği (triploid) 

-Anlipcd hücreleri 

Geri kalan 3'er çekirdek birer zarla çevrilerek hücre haline geçer-
ler. Bu üçerlik gruplardan mikropile yakın olanlardan iki tanesi Sİ-
NERJİT, bir tanesi de YUMURTA HÜCRESİ'dir. Diğer kutupta-
kilere ise ANTİPOD hücreleri adı verilir. Böylece embriyo kesesi döl-
lenmeye hazır bir duruma gelir. 

Embriyo kesesinin gelişimini şematik olarak şöyle gösterebiliriz: 

Makrospor ana 
hücresi (Meyoz) 

1. Makrospor! 
2. Makrospori 
3. MakrosporJ 

. Makrospor 
(embriyo 
kesesi ana 
hücresi) 

kaybolur 

]. Sinerjid 
2. Sinerjid 
3. Yumurta hücresi (Oosfer) 
4. Üst kutup çekirdeği 
5. Alt kutup çekirdeği 
6. Antipod 
7. Antipod 
8. Antipod 
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DÖLLENME 

Mikrospor (polen tanesi) dişi organın stigması üzerine gelir ve 
ve orada çimlenir. Çimlenen polen tanesi pclen hortumu meydana 
getirir. Polen hortumu dişicik borusundan aşağıya doğru inerek mik-
ropile kadar gelir. Polen hortumundaki vejetatif  nukleus embriyo ke-
sesine erişince sinerjit hücrelerinden birine değerek polen hortumu 
zarı erir ve bu esnada vejetatif  nukleus kaybolur. Geriye kalan genera-
tif  nukleus ikiye bölünerek ve iki  sperma hücresi meydana gelir. Bu iki 
sperma hücresinden biri yumurta hücresiyle birleşir. Diğeri embriyo 
kesesi sekonder diploid çekirdeği ile birleşerek embriyo kesesi sekon-
der hücresi triploid (3n) kromozomlu olur; bunun bölünmesiyle endos-
perm (besi doku) meydana gelir ve bütün embriyo kesesini doldurur. 

Döllenmiş yumurta hücresi (zigot) diploittir (2n kromozomlu). 
Yumurta hücresi döllendikten sonra kısa zamanda bölünerek çoğalır 
ve bitkinin küçük bir modeli olan embriyo"1  yu meydana getirir. Diğer 
taraftan  integümentlerde değişikliğe uğrayarak meyva kabuğunu mey-
dana getirir. 

Polen taneleri değişik yollarda stigmat üzerine gelir: 
Poleni rüzgâr aracı ile taşınan bitkilere Anemogam (Anemofil) 

bitkiler denir 
Poleni böceklerle taşınan bitkilere Entemogam  (Entomofl)  bitkiler 
denir. 
Poleni su aracı ile taşınan bitkilere Hidrogam  (Hidrofil)  bitkiler 

denir. 
Poleni kuşlar ile taşman bitkilere Ornitogam  (Ornitofil)  bitkiler 

denir. 
Bir çiçeğin dişi organının aynı çiçeğin poleni tarafından  döllen-

mesine kendikendine  döllenme  denir. Buna karşılık bir çiçeğin dişi or-
ganının aynı bireyin veya bitkinin başka bir bireyinin poleni ile döl-
lenmesine çapraz döllenme  adı verilir. 

ÇİÇEK DURUMLARI (=lNFLORESAENS) 

Çiçekler ya tek olarak bulunurlar veya birçok çiçeğin bir araya 
gelmesiyle çiçek durumlarım yaratırlar (Şekil 130). 

Ayrı (Tek) çiçekler iki şekilde bulunabilir. 
1. Terminal  (Uçta)—-Sürgünün  uç kısmında. Örneğin: Papa-

ver (Gelincik), Tıdipa  (Lâle), İris  (Süsen). 
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Şekil 130. Farklı infloresens  (çiçek durumu) tipleri. Birinci sıra basit rasemoz çiçek du-
rumları (1, rasemus-salkım; 2, spika-başak; 3, spadiks-çomak; 4, amentum-tırtıl; 5. um-
bella-şemsiye; 6, korimbus-yalancı şemsiye; 7, 7', kapitu'um-tcpecik); ikinci sıra bileşik 
rasemoz çiçek durumları (1, panikula-bileşik salkım; 2, bileşik spika-bileşik başak; 3, bi-
leşik umbella-bileşik şemsiye; 4, bileşik korimbus-bileşik yalancı şemsiye); üçüncü sıra 
basit ve bileşik kimoz çiçek durumları (1, basit monokazyum; 1, 1, bileşik monokazyum 
drepanyum ve ripidyum; 2, 2', basit ve bileşik dikazyum; 3, 3', basit ve bileşik pleiokaz-
yum); dördüncü sıra heterotipik çiçek durumları (1, yan dalları bileşik dikazyumdan oluş-
muş rasemus; 2, yan dalları dikazyum ve bileşik monokazyumdan oluşmuş rasemus). 

2. Lateral  (Yanda)—Koltuk  sürgünü olarak bir brakterinin 
(örtü yaprağı) koltuğundadır. Örneğin: Viola  (Menekşe). 
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Çiçek durumları dallanma durumuna göre 2'ye ayrılır: 
1. Rasemöz çiçek durumları, 
2. Simöz çiçek durumları. 
1. Rasemöz çiçek durumları:  Ana eksen galip dunımda olup, 

daha iyi gelişmiştir. Bunlar da ikiye ayrılır: 

A) Yan Ekseni Dallanmayan Tipler (Basit Rasemöz Durumları): 
1. RASEMUS  (Salkım):  Uzamış ana eksen üzerindeki taşıyıcı 

yaprakların koltuğundan saplı çiçekler çıkar. Örneğin: Cruciferae. 
(Turp giller) 

2. SPÎKA  (Başak)  : Uzamış ana eksen üzerindeki taşıyıcı yaprakla-
rın koltuğundan sapsız çiçekler çıkar. Örneğin: Triticum  (buğday 
başağı). 

3. SPADİKS  (Koçan)  : Ana ekseni kalınlaşan ve etlenen bir spi 
kadir. Örneğin: Zea  mays. 

4. AMENTUM  (Püskül  = Kedicik  = Tırtılsı)  : Durumu başaşağı 
ve ana ekseni eğilme yeteneğinde olan spikadır. Örneğin: Juglans  (Ce-
viz), Corylus  (Fındık),  Populus (Kavak), Alnus (Kızılağaç). 

5. UM  BELL A (Şemsiye)  : Ana eksen üzerinde bulunan aynı dü-
ğümdeki brakte grubu koltuğundan birçok yan dallar uzanır ve hepsi de 
çiçekle son bulur. 

6. KORİMBUS  (Yalancı  şemsiye): Alt çiçeklerin sapları ana ek-
sen seviyesine erişir ve çiçekler aynı düzlem üzerinde bulunur. Örne-
ğin: Ornithogalum  umbellatum. 

1. KAPÎTULUM  (Kömeç=Baş)  : Kalınlaşmış ve ekseriyetle kurs 
(tabak) şeklini almış eksen tepesi üzerinde sapsız çiçekler bulunur. 
Örneğin: Helianthus  annuus (Ayçiçeği) Kapitulumunda 20.000 tane tek 
çiçek vardır. Anthemis (Papatya), Dipsacaceae (Uyuz otları). 

8. TOPAÇ:  Çiçek topluluğu küre şeklini almıştır. Örneğin: Tri-
folium  (Yonca). 

B) Yan Ekseni Dallanmış Resemüz Durumlar: 
(Birleşik Rasemöz durumlar) 
1. PANİKULA  (Bileşik  salkım):  Yan eksenleri dallanmış bir 

rasemöz (Salkım) dır. Örneğin: Vitis  (Asma), Syringa  (Leylak). 
2. BÎLEŞİK  UMBELLA  (Bileşik  şemsiye): Tek çiçekleri yerin-

de küçük umbellalar taşıyan bir umbella durumudur. Örneğin: Um-
belliferae  Familyası. 
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3. BİLEŞİK  SPİKA  (Bileşik  Başak)  : Çiçek yerinde birer başak 
taşıyan bir spikadır. 

4. BİLEŞİK  KORİMBUS  (Bileşik  Yalancı  şemsiye): Yan ek-
senleri dallanmış bir yalancı şemsiye (Korimbus). Örneğin: Sambucus 
(Mürver). 

Umbella ve kapitulum durumunda çiçeklerin taşıyıcı yaprakları veya 
eksen brakteleri genellikle kaliks (çanak) veya korollayı (taç) andıran 
bir involukrum  teşkil eder. 

2. Simöz çiçek durumları:  Çiçek durumu sınırlıdır. Kaide olarak 
bir sonraki çiçek bir evvelkini geçer. Ana eksen gelişmesi bir müddet 
sonra durur ve fakat  yan dallar gelişir. 3 tipe ayrılır. 

1- Monokazyum:  Dallanma tek bir yan dalla devam eder. 
A) DREPANYUM  (Orak):  Birbirini takip eden yandallar ana 

eksenin ön tarafında  bir düzlem üzerinde meydana gelir. Örneğin: 
Juncus  bufonius. 

B) RİPİDYUM  (Yelpaze)  : Yan dalların hepsi aynı düzlem üze-
rindedir. Birbirini takip eden yan dallar ana eksenlerin arka tarafın-
da bulunurlar, yandan bakıldığında almaşık olarak sağ ve sola düşerler. 
Örneğin: İris  (Süsen), Gladiolus  (Kılıç otu). 

C) BOSTRİKS  (Helezon):  Yan dallar helisel bir doğrultu üze-
rindedir. Birbirini ardasık gelen yan dallar birbirine dikey olarak aynı 
tarafta  meydana gelirler. Örneğin: Hypericum  (Binbir delik otu). 

D) SİN  SİNÜS  (Akrep)  : Yan dallar aynı düzlem üzerinde değildir. 
Çiçekler iki yakın sıra üzerine dizilmiş görünür. Birbirine ardaşık gelen 
yan dallar birbirine dikey olarak iki ayrı doğrultuda meydana gelirler. 
Örneğin: Boraginaceae-Symphytum  (Karakafes  otu), Borago (Hodan). 

2- Dikazyum:  Karşılıklı duran aynı dereceden iki yan dalın dal-
lanmaya devam etmesidir. Örneğin: Cerastium. 

3- Pleiokazyum:  İkiden fazla  aynı dereceli ve aynı düğümden 
çıkan yan dallar dallanmalarına devam ederler. Örneğin: Euphorbia 
(Sütleğen). 

MEYVA 
Döllenmeden sonra tohum taslağı tohuma, ovaryum çeperleri de 

meyva veya perikarp'a  dönüşür. Meyva tohumları korur; tohumlar 
meyvanın yarılması, kırılması, kopması veya tahrip edilmesi sonu-
cunda serbest kalır. 
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Bazı durumlarda, döllenme olmadan ovaryum meyvaya dönüşür; 
bu meyvalara PARTENOKARP  meyva adı verilir. 

Meyvanın Oluşumu 

Ovaryumun meyvaya dönüşümünde ovaryum çeperi meyva çepe-
rine dönüşür. Karpelin diğer kısımları genellikle kaybolur. Bu arada 
stilus ve stigmat kalarak gelişir ve meyvanın yayılmasını sağlayan çı-
kıntıları oluştururlar. Örneğin: Düğün çiçeğigiller familyasında  (Ra-
nunculaceae) Ranunculus'un  Aken meyvasımn çengel gibi oluşu, C/e-
matis ve Anemone'de Aken meyvaların sorguçlu uzantıları gibi. 

Ayrı karpelli ovaryumlarda, her karpel ayrı bir meyva verir; bun-
lar tümüyle bir meyvayı oluştururlar. En iyi örnek gene Ranunculus'1-
un (düğün çiçeği) akenlerinin toplamı veya Paeonia'mn (şakayık) fol-
likulus meyvalarıdır. ' 

Ovaryum bitişik karpelli olduğunda tek bir meyva verir. Örneğin 
Fagaceae"de  (Kayınlar) meyva daima bir aken'dir. Yani meyva tek 
bir aken içerir. Genç ovaryum ekseriya ya üç bölme (Fagus,  Çuercus), 
veya altı bölme (Kestane) içerir, iki tohum taslaklıdırlar. Tüm bu to-
hum taslaklarından biri döllenir ve diğerleri taşıdıkları bölmelerle kay-
bolurlar. 

Karpellerden meydana gelen meyva çeperi PERİKARP, adını 
alır ve genellikle üç tabakadan meydana gelir. 

1. Ekzokarp  (  =Epikarp1)  dış  kabuk:  Tek tabakalı olup, ovaryu-
mun dış epidermasından türemiştir. 

2. Mezokarp3  (Orta  kabuk)  = Meyva  ortası: Çok tabakalı olup, 
karpel yapraklarının parankimasından oluşurlar. 

3. Endokarp4  (İç  kabuk—Meyva  içi): Tek tabakalı olup, tipik 
olarak karpelin iç epidermisine karşılıktır. Bu üç kısmın gelişmesiyle etli 
ve kuru olmak üzere iki çeşit meyva oluşur. 

MEYVALARIN SINIFLANDIRILMASI 

Meyvaların sınıflandırılması  suni bir sınıflandırmadır.  Genellik-
le bir meyva tipi bir familyayı  karakterize eder (örneğin Cruciferae'-

1 Perikarp = Peri, çevre; Karpos, meyva 
2 Epikarp = Epi-dışında 
3 Mezokarp = Mezo-ortasmda 
4 Endokarp = Endos-içinde 
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de (Turpgiller) Sili^va, Leguminosae'de  (Baklagiller) legümen (Bakla), 
Gramineae,de karyopsis gibi). Ancak bazı hallerde ayni bir familya'da 
çok değişik meyva tipleri olabilir. Örneğin Rubiaceae'de (Kök boya-
ları) ginekum iki karpelli olup ovaıyum alt durumludur; burada, bak-
ka, lokulisid veya septisid kapsül; aken veya drupa tipi meyvalar bu-
lunabilir. 

Biz bugün herkes tarafından  az çok kabul edilen aşağıdaki sınıf-
lamayı kabul ediyoruz: 

I. Basit Meyvalar (=Hakiki Meyvalar, Tek Çiçekten Meydana 
Gelir) 

Meyva oluşumunda çiçek ekseni vazife  görmez. Perikarpın 3 ta-
bakası meyva olgunlaşırken değişik şekilde değiştiğinden meyva ti-
pide değişik olur. 

II. Bileşik ve İğit (Yalancı) Meyvalar 
Birçok çiçekten meydana gelir (Ananas, incir, dut vb.). 

I- BASİT MEYVALAR 
Olgunlaşmada açılıp açılmadıklarına göre ikiye ayrılır. 
A) Olgunlaşmada Açılan Meyvalar (Kapsül Şeklinde Meyvalar) 
1. Folikulus:  Tek (Apokarp) karpelden meydana gelmiştir. Çok 

tohum ihtiva eder ve olgunlaşmada karpelin birleşme hattı (ventral 
dikiş) boyunca açılır. Örneğin: Helleborus  (Çöpleme), Paeoııia (Şa-
kayık), Delphinium (Hazeran) (Şekil 131, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

2. Legümen (Bakla):  Bir evvelki giti tek karpelden meydana gel-
miştir. Yalnız olgunlaşmada hem ventral hem de dorsalden (sırttan) 
açılır. Örneğin: Leguminosae-Phaseolus  (Şekil 131, 11, 12, 13, 14). 

3. Kapsül:  Sinkarp (çok karpelli) bir ovaryumdan meydana gelen 
meyvalara KAPSÜL denir. Değişik tiplere ayrılır: 

a) Septisid  kapsül  — Açılma karpellerin birleşme hattı boyunca-
dır. Örneğin: Colchicum  (Çiğdam), Rhododendron  (Orman gülü), Hy-
pericum (Binbir delik otu) (Şekil 132, 1,2, 3, 4). 

b) Lokolusid  kapsül—Açılma  dorsalden olur. Örneğin: Viola 
(Menekşe), Datura (Tatula), İris  (Süsen) (Şekil 132, 6, 7, 8, 9). 

c) Dentisid  kapsül  — Kapsül tepeden dişlerle açılır. Örneğin: 
Karanfilgiller'de  (Caryophyllaceae)  Cerastium;  Dianthus (Karanfil) 
(Şekil 133, 3). 
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Şekil 131. Çok bölmeli ovaryumlu yanlan meyva tipleri: 1, septisit tip; 2, lokulisid tip; 
3, septifraj;  4, Bir folikulus'ta  dikiş boyunca ayrılma; 5, Haseki küpesinde bağımsız foliku-
lus; 6, Çöpleme bitkisinde altta kısmen bileşik üçlü bir folikulus;  7, Çöpleme'de açık bir 
folikulus;  8, Tüm folikulusları  ventral yarıklı yıldızsı Anason meyvası; 9, Magnolya'da 
dorsal yaraklı t ir folikulus  şeması; 10, Hem dorsal de hem de dikiş hattı boyunca yarıklı 
bir folikulus  şeması; 11, Bezelye'de açık bir legümen meyva; 12, Hedyscırum'da  legümen 
meyva; 13, Sophora'da  legümen meyva; 14, Cassia'da  enine odacıklı bir legümen meyva 

(Deysson'dan). 

d)  Porisid  kapsül  — Tohumlar perikarpta meydana gelen delik-
lerden dökülür. Örneğin: Papaver somniferum  (Haşhaş), Anthirhinum 
(Arslanağzı) (Şekil 133, 4). 

e) Piksid  (kapaklı)  kapsül  — Açılma bir kapağın ayrılmsıyla 
olur. Örneğin: Anagallis  (Fare kulağı), Hyoscyamus  (Ban otu) (Şekil 
133, 1, 2). 
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Şekil 132. Septisid kapsül; 1, açılma şeklinin şeması, birleşme yarığı; 2, Colchicum'da 
kapsülün enine kesidi; 3, Centiana  meyvasında, parietal plasentalı tek bölmeli ovaryum-
dan meydana gelen kapsülün tüm görünüşü; 4, ovaryum'un enine kesiti; 5, açık kapsül. 
Tulipa'da  (Lâle) lokulisid kapsül; b, kapsülün enine kesiti: aksillar plasentalı çok bölmeli 
bir ovaryumda sırttan açılan yarıklar; 7, parietal plasentalı tek bölmeli ovaryumlu açık 
bir menekşe (Viola) kapsülü: tohumlar orta çizgi üzerinde bulunmaktadır; 8, sırtta açı-
lan yarıkların durumu; 9, açık kapsül: tohumlar kapsül parçalarının orta çizgisi üzerinde 

bulunur. 
Fuphorbia'da  (sütlegen yarılan lokulisid ve septisid kapsül; 10, paraplasenter ve birleşme 
ile sırttan açılan yarıkların durumu; 11, Patura'nm  dikenli kapsülü, açık kapsül: Tohumlar 
her bölmede merkezi plasentanın kolonuna tespit edilmişlerdir; 12, birleşme hattı ve sırttan 
açılan yarılma; 13, açık Orchis (orkide) kapsülü; 14 a, paraplasenter açılma'da yarıkların 
durumu, b, Miltonia  kapsülü; üç verimli, üç verimsiz kapsül parçası yukarıda bileşik son-

ra yalnız orta seviyede açık. 
Cruciferae'de  silivka; 15, yalancı bölme ve paraplasenter açılmada yarıkların durumu; 
16, açık silivka; meyva olgunlaşınca iki birleşme hattı boyunca iki karpel ve yalancı böl-

me olarak üç kısma ayrılır (Deysson'dan). 
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Şekil 133. 1, Banotun'da kapaklı kapsül (piksid); 2, AnagaUis  arvensis'te  (fare  kulağı) 
piksid; 3, Caryophyllaceae (Dianthus)  familyasında  dentisid (dişli) kapsül; 4, haşhaş'ta 
porisid (delikli) kapsül; açılma delikleri stigmat'ın altına yerleşmiştir; 5, Hindistan cevi-
zinde sert bakka; 6, Laurus nobilis'te  (defne)  tek tohumlu bakka ve sağda boyuna kesit; 
7, üzüm; üst durumlu ovaryunı'dan türeyen çok tohumlu bakka, 8, Frenk üzümü; alt du-
rumlu bir ovaryumdan meydana gelen çok tohumlu bakka; 9, Portakal'da çok tohumlu 

bir bakka; 10, Hurma'da tek tohumlu bakka (Daysson'dan). 

f)  Septifraj  — Lokulusid meyvada, birleşme olan karpellerin iç 
kısmı tir sütun şeklinde kalır ve karpellerin tabanında tohum taşıyan 
dış kısımları birbirinden ayrılarak yukarı kalkar ve tohumlar dışarı atı-
lır. Örneğin: Geraniaceae (Turnagagasıgiller) familyasından  Gerani-
um (Turnagagası) ve Erodium  (Dönbaba) (Şekil 131 3). 

g) Silikva  — İki karpelden meydana gelir ve sekonder olarak mey-
dana gelen iğit bir bölme ile 2 odaya ayrılmıştır. Açılma iki birleşme 
hattı boyunca üçe ayrılır (İki karpel ve yalancı bölme). Meyvanın 
boyu eninin 3 mislidir. Örneğin: Cruciferae  (Şekil 132, 15, 16). 
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h) Silikula  — Silikva gibidir, ancak meydanın boyu eninden 3 
misli küçüktür. 

B. Olgunlaşmada Açılmayan Meyvalar (Aken Şeklinde Meyvalar) 

Olgunlaşmada kapalı oldukları için tohumları ancak perikarp'ın 
çürümesiyle veya hayvanların yardımıyla serbest hale geçebilirler. Bu 
tipteki meyvalardan perikarp'ın gelişmesine göre muhtelif  şekiller ayırt 
edilir. 

a) Kuru Kapalı Meyvalar 

1. NUKS  (Fındıksı  meyva) Bütün perikarp taş gibi sertleşir ve ek-
seriye odunlaşır. Kaide olarak tek tohumludur. Örneğin: Corylus 
(Fındık), Tiıia  (Ihlamur) (Şekil 134, 5, 6). 

2. KAR  YOPSİS  (Buğdaysı  meyva): Sertleşen perikarp tohumun 
testası ile sıkıca birleşerek beraber büyür ve daima üst durumlu ovar-
yumdan meydana gelir. Örneğin: Gramineae familyasında,  buğday 
tanesi tohum değil, meyvadır. 

3. AKEN  (kapçık  meyva): Karyopsisten farklı  olarak alt du-
rumlu ovaryumdan meydana gelir. Perikarp ile testa arasındaki bağ-
lılık karyopsiste olduğundan daha gevşektir. Örneğin: Anemone (Ma-
nisa lâlesi), Compositae  familyası  (Şekil 134, 1, 2, 3, 4). 

4. SKİZOKARP  (Yarılan  meyva): Sinkarp ovaryumdan meydana 
gelir. Olgunlaşmada karpeller birleşme hattı boyunca birbirinden ta-
mamen ayrılır. Merikarp denilen ve genellikle bir tohum içeren bu 
kısmi meyvalar nuks gibi kapalı kalır. Örneğin: Birçok Malvaceae 
(Malva,  Altlıea)  ve Umbelliferae  (Şekil 134, 13, 14, 15, 16). 

5. ŞAMARA  (Kanatlı  nuks):  Kanatlı bir Akendir. Örneğin: 
Acer (Akçağaç), Ulmus  (Karaağaç), Fraxinus  (Dişbudak), (Acer  mey-
vası=Disamar meyvadır) (Şekil 134, 9, 10, 11, 12). 

6. KIRILAN  LEGÜMEN  (Kırılan  bakla):  Meyva karpellerin 
birleşme hatları üzerinde açılmaz. Birer tohum içeren değişik kar-
pel parçaları enine bazen boyuna ayrılır. Örneğin: Ceratonia  siliqua 
(Keçiboynuzu), Gladitsia  (Gladiçya) (Şekil 131, 14). 

b) Etli Kapalı Meyvalar 

1. DRUPA  (Eriksi  meyva): Endokarp kemik gibi serttir, Ek-
sokarp ve Mezokarp etlidir. Ekseriyetle tek tohum içerir. Örne-
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Şekil 134. Başlıca Aken tipleri: 1, Solucan otunda (Tanacetum)  Aken; 2, Lactuca'da 
sorguç şeklinde tüylü bir Aken; 3, Bidem'de  Aken; 4, Ranunculus repens (düğün çiçeği) 
bitkisinde etli Akenin enine kesiti; 5, Kestane; 6, Fındık; 7, Meşe palamutu; 8, Filbahri'-
de boyuncuk şeklinde tüylü Aken;, 9, Dişbudak'ta şamara (kanatlı nuks) tipi meyva; 
10, Karaağaç'ta şamara; 11, Kokarağaç'ta Aken; 12, Akçaağaçta ikili şamara; 13, Malva 
da (Ebegümeci) merikarp tipi meyva; 14, Birçok merikarp içeren ebegümeci meyvası; 
15, Geranium'da  (Turna gagası) merikarp; 16, Adaçayı bitkisinde dört meıikarp'tan mey-

dana gelen meyva (Deysson'dan). 

ğin: Juglans  regia (Ceviz), Prunııs domestica  (Erik), Prunus armeniaca 
(Kaysı), Prunus persica (Şeftali),  Prunus avium (Kiraz), Prunus cerasus 
(Vişne) (Şekil 135). 

2. BAKKA  (Üzümsü  meyvalar):  Bütün perikarp etlenmiştir. 
İçerdiği çekirdeğe benzeyen taneler gerçek tohumlardır. Örneğin: 
Citrus  (Portakal), Hurma, Üzüm (Şekil 133, 5, 6, 7, 8, 9). 
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Şekil 135. 1, Kiraz; tek tohumlu drupa; 2, boyuna kesit; 3, zeytin, tek tohumlu drupa; 
4, kahvede çok tohumlu drupa (enine kesit); end., endokarp; ends., endosperm; em., 
embryo; 5, ceviz; perikarpı yarılan çekirdeği sert drupa; a, meyvanın tüm görünüşü; b, 
cevizin embryosu; c, cevizin enine kesiti; 6, elma; drupa meyva (uzunluğuna kesit); c, ka-
liks'in kalıntısı; g, tohum; en., kıkırdak yapıda endokarp; p, perikarp; 7, Hindistan' ce-
vizi; drupa tipi meyva, enine kesit; p., perikarp (ifli);  ends., endosperm; em., embryo; 

perikarpın yumuşak dış kısmı çıkarılmış olan meyvanın görünüşü. (Deysson'dan). 

II. BİLEŞİK VE YALANCI MEYVALAR 

a) Bileşik Meyvalar 
Apokarp ovaryumlu çiçeklerden meydana gelen tek meyvalar ya 

doğrudan doğruya veya eksen aracıyla morfolojik  ve biyolojik bir bir-
lik teşkil ederler. Örneğin: Bileşik  Drupa: Birçok küçük drupa kuru 
eksen üzerinde bir meyva şeklini alır; Rubus fruticosus  (Böğürtlen), 
Rubus idaeus  (Ahududu veya ağaç çileği). 

b) Yalancı Meyvalar 
Etli kısım karpeller yerine eksen (Reseptakulum), brakte veya 

perianttan meydana gelen meyvalardır. 
1. Çiçek ekseni etleşip şişer, yüzeyinde siyah küçük noktalar halin-

de akenler serpilmiştir. Örneğin Çilek (Fragaria  vesca) (Şekil 136, 10). 
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2. Alt durumlu ovaryumdan gelişen çiçek ekseni etlenmiştir ve 
esas meyva olan drupaları sarar. Örneğin: Pyrus communis (Armut), 
Pyrus malus (Elma) (Şekil 136, 11). 

Şekil 136. 1, Carpinus  (gürgen) de involukrumun braktelerinin iştiraki ile oluşan bir Aken 
meyva; 2, Atropa'da  kaliksi kurumuş bakka meyva; 3, Physalis'te  (güney feneri)  turuncu 
renkli çanak yaprakların sardığı bakka tipi meyva; 4, Morus  nigra'da  (Karadut) bileşik 
meyva: Aken tipi meyvalar etli kaliks tarafından  sarılmıştır; 5, Corylus'ta  (fındık)  invo-
lukrum brakteleri tarafından  meydana getirilen yaprağımsı bir torba ile sarılmıştır; 6, 
Fagus'ta  (kayın) batıcı bir invo'.ukrum tarafından  sarılmış nuks tipi meyvalar; 7, Quercııs'-
da (meşe) kadeh içinde gelişen nuks meyvalar; 8, Valeriana'da  (kediotu) kaliks tarafından 
meydana getirilen sorguç tüylü aken meyva; 9, Rosa'da  (gül) reseptakulum çeperi tarafın-
dan meydana getirilen etli fıçı  şeklinde bakka meyva; üst taraftaki  sarkan kısımlar sepal-
lerden oluşmuştur. 10, Fragaria  (çilek) meyvası; reseptakulum etlenmiş olup, üzerinde 
çok sayıda aken tipi siyah meyvalar bulunur; 11, çiçek ekseni etlenerek gerçek drupa 
meyvayı sarmış olan Armut meyvas:; 12, Ananas'ta bileşik meyva: Çiçek ekseni ile bakka 

tipi meyvalar birbirine kaynaşmıştır; uçta çiçek ekseni yaprak şeklinde uzamıştır. 

3. Çiçek durumunda ekseni (reseptakulum) şişkinleşmiş ve çanak 
şeklini almıştır. İç yüzeyde herbiri dişi çiçekten meydana gelmiş olan 
drupa tipi meyvalar vardır. Örneğin: Ficııs  carica (İncir). 
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4. Çiçek durumunda periant (çiçek örtüsü) etlenerek drupa ti-
pindeki meyvaları sarar. Örneğin: Morus  alba (beyaz dut), Morus  nig-
ra (Kara dut) kaliks etlenip tatlılaşır ve yalancı bir perikarp gerçek ci-
lan aken tipi meyvayı sarar (Şekil 136, 4). 

TOHUM 
Döllenmiş tohum taslağı (Övül) gelişerek tohumu meydana geti-

rir. Şüphesiz yumurta hücresinin gelişmesiyle meydana gelen embryo 
tohumun esas kısmını oluşturur (Şekil 137). Bunun gelişmesiyle ileride 
yeni bir birey oluşur. Embryo çimlenmesini yapabilmek için yeterince ye-

Şekil 137. Fasulye (Phaseolus  vulgaris)  tohumu yapısı. 

dek madde içerir. Yedek maddeye bizzat embriyo içinde veya besi 
doku içinde toplanabilir. Mikropil (tohum taslağmdaki küçük açık-
lık) bölgesinde bulunan etlenmiş çıkıntıya karonkül denir (Şekil 139, 
3); Örneğin Euphorbiaceae (Sütleğengiller) familyasında  olduğu gibi. 
Bazı tohumlarda döllenmeden sonra, tohum taslağının taban kısmından 
büyüyüp tohumu kısmen veya tamamen saran ve arilus  adı verilen par-
lak, renkli çıkıntılar meydana gelir (Şekil 139, 1, 2). Olgunlaşmış bir 
tohum normal hallerde şu kısımlardan meydana gelir: 

1. Tohum kabuğu - Testa, 
• 2. Nusellus artığı - Bakiye, 

3. Endosperm - Besi doku, 
4. Embriyo. 
1. TESTA:  Kabuk, integümentlerin (Tohum taslağı örtüsü) de-

ğişmesinden meydana gelir. Görevi embriyoyu korumaktır bu nedenle, 
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testayı meydana getiren hücrelerin çeperleri süberin, lignin birikmesiyle 
mantarlaşmış veya odunlaşmıştır. Kabuğun koyu rengi içerdiği tanen-
den ileri gelmektedir. Sert tohum kabuklarına Baklagillerde rastlanır. 
Örneğin fasulye,  nohut, bakla vb. gibi; dolayısıyle bunların sindiril-
meleri de güçtür. Perispermanın kökeni tohum taslağındaki temel do-
ku olan nusellus'tur. Endosperm ise polen tübündeki iki sperma'dan 
biriyle embryo kesesi sekonder çekirdeğinin birleşmesinden oluşmuş 
hücrenin bölünüp çoğalmasıyle besin maddesi depo etmesiyle meydana 
gelir. 

2. NUSELLUS  ARTIĞI:  Kampilotrof  (nusellus ve embryo ke-
sesinin kıvrık olduğu tip) tohum taslaklarında görülür. Embryo ke-
sesi ile kabuk arasındadır. 

3. ENDOSPERM  •• Ergin tohumlarda embriyo'yu sarar, hatta faz-
la gelişerek nusellus dokusunun yerini de alır. Hücreleri yedek besin 
maddeleriyle doludur (Nişasta, Alevron, yağ). Çimlenmenin ilk dev-
resinde bitkiyi besler. Bazı tohumlarda Endosperm, nusellus doku-
sunda gelişme göstererek çeşitli besin maddeleri depo eder ve bir besi 
dokusu durumuna gelir; böylece nusellus dokusundan meydana gelen 
besi dokusuna perisperm adı verilir. Örneğin: Caryophllyaceae  (Karan-
filgiller)  ve Piperaceae (Karabibergiller), Nymphaceae  (Nülifergiller) 
familyalarında  olduğu gibi. 

4. EMBRİYO:  Bitkinin küçük bir yavrusudur. Embryonun çim 
yaprakları sayısı bitki sınıflarına  göre değişir. Kapalı tohumlu bitki-
ler (Angiospermae) çim yapraklarının sayısına göre iki çim yapraklı 
(Dicotyledonae) sınıf  ve bir çim yapraklı (Monocotyledonae) sınıf  ola-
rak ikiye ayrılır. Embryo'da başlıca şu kısımlar bulunur (Şekil 137): 

1. Kotiledon veya çenek (yapraksı yapı) 
2. Plumula (gövdeyi verecek olan meristem bölgesi) 
3. Radikula (kökü verecek olan meristem bölgesi) 
4. Hipokotil (kotiledonların alt kısmındaki kısa eksen) 
5. Epikotil (kotiledon ile plumula arasındaki kısa eksen) 
Tohum bitkinin üreme organlarının gelişmesi sonucu meydana ge-

lir. Tohum ile tohumluk birbirinden ayrıdır. Patates yumrusu tohum-
luk olabildiği halde tohum değildir. 

Tohumlar, besi dokulu ve besi dokusuz olmak üzere ikiye ayrılır. 
Besi dokulu tohumlarda ya endosperma (Ricinus-hintyağı  bitkisi) ya 
perisperma (Agrostemma-Karamuk)  veya hem perisperma hem en-
dosperma (Piper  nigrum-Karabiber)  bulunur. 
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Besi dokunun bulunmadığı durumlarda tohumun çimlenmesi için 
gerekli olan besin maddesi embryo'da özellikle kotiledonlarda topla-
nır (  Phaseolus- Fasulye). 

Tohumların büyüklükleri ve tipleri bitki türlerine bağlı olarak de-
ğişir. En küçük tohumlara salepgiller (Örchidaceae)  ve canavarotu-
giller (Orobanchacaae)  bitkilerinde rastlanır. Örneğin tropikal bölge-
lerde gelişen orkide tohumları 0,002 mg. ağırlığındadır. Buna karşın 
hindistan Cevizinin tohumları birkaç kg. ağırlığındadır. Çeşitli tohum 
tipleri Şekil 138 ve 139 da gösterilmiştir. 

Şekil 138. Çeşitli tohum tipleri; 1, Fasulye; 2, Sütleğen; 3, Kestane; 4,Bakla; 5, Armut; 
6, Haşhaş; 7, Pamuk; 8, Vochysia; 9, Haseki küpesi; 10, Kantaron; 11, Zakkum, 12, St-

rophanthus;  13, Söğüt; 14, Yakı otu, 15, Magnolia  (Deysson'dan). 
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Şekil 139. 1, Arilus'lu (etli) menekşe tohumu; 2, kırmızı bir arilus tarafından  çevrilmiş 
porsuk tohumu; 3, karonküllü (et benli) Polygala  tohumu; 4, sütleğen tohumu (karon-
küllü); 5, iğ ağacı (Evonymus)  arilus tohumu tamamen örtmüş durumdadır; 6, Hindistan 
cevizi; etli kısım hindistan cevizi tohumunu tamamen örtmüştür; sağda besi dokuyu gös-
teren uzunluğuna kesit, 7, Chelidonium  (kırlangıçotu) tohumu ve rafe'nin  uzantısı; 8, 

Orobanche tohumu; 9, Clusia da ayrılmamış embryo (Deysson'dan). 
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KISALTMALAR 

ADP Adenozin difosfat 
AMP Adenozin monofosfat 
ATP Adenozin trifosfat 
DNA Dezoksiribonükleik asit 
FAD Flavin-adenin-dinükleotid 
FADHz İndirgenmiş Flavin-adenin-dinükleotid 
GDP Guanizin difosfat 
KoA Koenzim-A 
NAD Nikotinamid-adenin-dinükleotid 
NADH' İndirgenmiş nikotinamid-adenin-dinükleotid 
NADP Nikotinamid-adenin-dinükleotid-fosfat 
Pi İnorganik fosfat 
RNA Ribonükleik asit 
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Göz sınırı 

MIKROSKOP BÜYÜTMELERINDE 

LOGARI'TM İK Ö L Ç E K 

I mm. 

Işık mikroskop sınırı. 

Elektron n.ıkıoskop sınırı" 

100 /t 

Bitki hücresi 
lOyu 

İnsan alyuvar  hücresi 

' f ^ B a k t e r i l e r 

100 O A 

ıOOA 

10 A 

r Virus'lar 

/ Proteinler 

I A 
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ARAŞTIRMA ALANLARI 
Gözlem 

Gözlem elemanları Aletler sınırları 

Organlar Göz - Lup 0.1 mm 
binoküler lup 10 fjı 

Dokular Işık mikroskopu 1 ıx 
Hücreler îmmersiyon mikroskop 0.3 (i 
Hücre organelleri Ultra viole mikroskop 0.05 ji 
Misel yapıları Elektron mikroskopu 1 m (a 
Moleküler yapılar X ışınları 1 A 
Atom yapıları Elektronik dalgalar 0.05 A 

BÜYÜKLÜK BİRİMLERİ 

Sembolü veya Cm olarak mm olarak A olarak 
kısaltılmış şekli eşdeğeri eşdeğeri eşdeğeri eşdeğeri 

Santimetre cm l 10 10" 
Milimetre mm 0.1 1 107 

Mikron M- 0.0001 10~2 104 

Milimikron m ıx 0.000 0001 10-2 10 
Angstrom Â 0 .000 000 01 10-, 1 
Mikro-mikron |X (i 0 .000 000 000 1 10~. ıo-2 
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İ N D E K S 

A 
Adenin, 31, 32 
Adenozin monofosfat,  33, 38 
Ağsı damarlanma, 201 
Aken, 252 
Aklemideik, 223 
Akromatik iplikler, 122 
Aktinomorf,  228 
Aktif  tomurcuk, 184 
Aksillar plasentalanma, 236 
Akyuvar hücresi, 11, 12 
Alanin, 24 
Albumin, 27 
Aldoz, 43, 44 
Alevron, 29 
Alkaloidler, 60 
Alkol fermantasyonu,  69 
Amfistomatik,  146 
Amentum, 245 
Amilopektin, 47, 48 
Amiloz, 47, 48 
Amino asit, 23 
Amitoz bölünme, 116. 
Anatrop, 240 
Anastıal bölünme, 120 
Androginefor,  227, 238 
Androkeum, 226, 230 
Anemogam, 243 
Anfitrop,  240 
Angiospermae çiçeği, 221 
Angiospermae'lerde döl almaşı, 222 
Angiospermae'lerde döllenme, 240 
Anisositik, 147 
Anizogami, 213 
Anomositik, 147 
Anter, 230 

Anterozoid, 213 
Antijen, 22 
Antikor, 22 
Antipod hücresi, 242 
Antoksantin, 59 
Antosiyanidin, 59 
Antokyan, 59 
Apetal, 223 
Apifiks,  230 
Apikal meristem, 166 
Aplanospor, 211 
Apogami, 215 
Apomiksis, 214 
Apospori, 215 
Apokarp, 234 
Apozisyon, 129 
Arginin, 25 
Arfkadaş  hücreleri, 160 
Asepal, 223 
Asiklik çiçek, 227 
Asimetrik çiçek, 228 
Asimilasyon parankiması, 141 
Assimilatif  gövdeler, 188 
Asimilasyon kökleri, 173 
Asparagin, 25 
Askospor, 211 
Aspartik asit, 25 
Atrop, 240 
Autogami, 213 

B 

Bakka, 253 
Bakteri, 16 
Bakteri çeperi, 16, 132 
Balzam, 60 
Basit damarlanma, 199 



Basit geçit, 132 
Basit meyvalar, 248 
Basit ve bileşik yapraklar, 201 
Basit şekerler, 43 
Bazal plasentalanma, 234 
Bazidiospor, 211 
Bazifiks,  230 
Bazis, 201 
Bifasiyal,  209 
Bikollateral demet, 161, 162 
Bilateral Çiçek, 228 
Bileşik meyvalar, 248, 254 
Bileşik proteinler, 28 
Bileşik şekerler, 45 
Bileşik yağlar, 56 
Bipinnat, 203 
Bir evcikli, 226 
Bitki hücresi, 13 
Bostriks, 246 
Bölünmez doku, 139 
Brakte, 206 
Bulbil, 214 
Bulbus, 214 
Büyüme halkaları, 196 

Ç 
Çanak, 224 
Çatalsı damarlanma, 199 
Çekirdek, 11, 106 
Çekirdek zarı, 12, 111 
Çekirdekçik, 13, 110 
Çenek, 204 
Çiçek diyagramı, 228 
Çiçek durumları, 243 
Çiçek formülü,  228 
Çiçek örtüsü, 221, 224 
Çiçek parçalarının dizilişi, 227 
Çiçek simetrisi, 228 
Çiçeklerde eşeylik dağılışı, 226 

D 

Dallanma şekilleri, 185 
Damarlanma, 199 
Değişmez doku, 139 
Delphinidin klorür, 59 
Denatürasyon, 22 
Dentisid kapsül, 248 
Depo kökleri, 173 

Depo parankiması, 141 
Dermatogen, 138 
Destek doku, 153 
Destek kökleri, 176 
Devresel fosforilasyon,  101 
Dezoksiadenozin, 32 
Dezoksiguanozin, 32 
Dezoksinükleozid,32 
Dezoksiribonükleik asit, 30 
Dezoksiriboz, 31, 32 
Dezoksisitidin, 32 
Dezoksitimidin, 32 
Dialysepal, 224 
Didinam, 231 
Dihidroksi aseton, 68 
Dikazyum, 186, 246 
Diken gövdeler, 188 
Diken kökler, 176 
Diken yapraklar, 209 
Dikotomik damarlanma, 199 
Diktiyozom, 76, 177 
Diklin, 226 
Dilcik, 201 
Dioik, 226 
Diplobiont, 215 
Diplofaz,  212 
Diploid, 212 
Diploten, 124 
Dip yapraklar, 206 
Disakkarit, 45 
Dişi dölün gelişimi, 241 
Diyakinez, 125 
Diyasitik, 147 
DNA'nın primer yapısı, 34, 35 
DNA'nın sekonder yapısı, 35, 36 
Doku bilimi, 136 
Dorsiventral, 228 
Doymuş yağ asitlerinin oksidasyonu, 82, 83 
Döl almaşı, 215 
Döllenme, 243 
Drepanyum, 246 
Drupa, 252 
Druza, 58 

E 

Eğreltilerde döl almaşı, 218 
Eklemli, tüy, 148 
Eksoderma, 151, 177 
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Eksokarp, 247 
Eksospor, 211 
Ekstrors, 231 
Ekvasyonel, 123 
Ekzin zar, 241 
Embriyo, 257 
Emeçler, 175 
Emergensler, 150 
Emici yütler, 171, 177 
Endodermis, 177 
Endokarp, 247 
Endoplazmik retikulum, 12, 73 
Endosperm, 243, 257 
Endospor, 211 
Entonıoganı, 243 
Epiderma, 142, 207 
Epidermik salgı hücreleri, 163 
Epiğin, 237 
Epitem, 147 
Epikotil, 257 
Epistomatik, 147 
Epistylis, 14, 15 
Erdişi, 226 
Ergastoplazma, 75 
Ergosterol, 55 
Eritroz, 43, 44 
D-Eritroz, 44 
Eriyebilir RNA, 39 
Erken odun, 196 
Escherichia coli, 16 
Esidispor, 211 
Estradiol, 55 
Eşemli üreme, 212 
Eşemsiz üreme, 211 
Etolidler, 56 

F 

Fare'de kan hücresi, 11 
Fasikiiler kambiyum, 192 
Fellem, 153 
Felloderma, 153 
Fellogen. 151 
Fenil alanin, 24 
Fikobilin, 94, 95 
Fikoeritrin, 28, 95 
Fikosiyanin, 28, 95 
Filament, 64, 230 
Flavon, 59 

Floem, 158, 160 
Folier plasentalanma, 234, 235 
Folikulus, 248 
Foliol, 201 
Fosfatidil  kolamiıı, 56 
Fosfatidil  serin, 56 
Fosfotidik  asit, 56 
Fosforik  asit, 30 
Fosfolipid,  56 
Fosfoprotein,  28 
Fotofosforilasyon,  97 
Fotosentez, 97 
Fragmoplast, 120, 129 
Funikulus, 238 

G 

Galaktolipid, 57 
Gallik asit, 61 
Gallogallik asit, 61 
Gamet, 212 
Gametang, 212 
Gametangiyogami, 213 
Gametofit,  212 
Gamokarpel, 234 
Gamosepal, 224 
Ganglosidler, 57 
Geçit hücreleri, 179 
Geçitler, 132 
Geç odun, 196 
Gemma, 214 
Generatif  hücre, 241 
Germinatif  hücre, 212 
Ginefor,  227, 238 
Ginekeum, 221, 231 
Gliadin, 27 
Glikojen, 51 
Glikojen sentezi, 71 
Glikoliz devresi, 66,67 
Gliseraldehit, 44 
D-Gliscraldehit, 44 
L- Gliseraldehit, 44 
Gliseridler, 54 
Gliserol 44 
Glisin, 24 
Glukoz, 43, 44, 45 
D-Glukoz, 45 
Glukoz-6-fosfat'ın  metabolik yolu, 67 
Glukoprotein, 28 
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Glutamin, 25 
Glutamik asit, 25 
Gliitelin, 27 
Golgi cihazı, 12, 76 
Gon, 212 
Gövde, 182 
Gövde anatomisi, 188 
Gövde metamorfozları,  186 
Gövdenin primer yapısı, 188 
Gövdenin sekonder yapısı, 192 
Gözenek, 144 
Granum, 89 
Guanin, 31, 32 

H 

Haberci RNA, 40 
Hadrosantrik demet, 162 
Haplobiont devre, 216 
Haplodiblobiont, 216 
Haplofaz,  212 
Haploid. 212 
Havalandırma parankiması, 141 
Heksoz, 43, 44 
Hemeotipik bölünme, 125 
Hemisiklik çiçek, 227 
Hemosiyanin, 22 
Hermafrodit,  226 
Heterofazik,  217 
Heterofili,  206 
Heterogamet, 213 
Heterogami, 213 
Heteromorf  döl almaşı, 218 
Heteroprotein, 28 
Heterospor, 211 
Heterospori, 211 
Heterotipik mitoz, 123 
Hidadct, 147 
Hidrogam, 243 
Hipogin, 237 
Hipokotil! 257 
Hipostomatik, 146 
Hipsofiller,  206 
Histidin, 25 
Histoloji, 136 
Histon, 27 
Homofazik,  217 
Homospor, 211 
Hordein, 27 

Hücre bölünmesi, 116 
Hücre çeperi, 13, 126 
Hücre morfolojisi,  11 
Hücrenin gene! yapısı, 11 
Hücrenin kimyasal yapısı, 19 
Hyaloplazma, 11, 64 
Hyaloplazmanın fizyolojik  faaliyetleri,  65 
Hyaloplazma hareketleri, 72 

1 
İç salgı hücreleri, 163 
İdiyogram, 114 
İğit meyvalar, 248 
İki evcikli, 226 
İletim demetleri, 161 
İletim dokusu, 158 
İletim parankiması, 141 
İlkbahar odunu, 196 
İmparipinnat, 203 
İnfloresens,  243 
İnsulin, 22, 29 
Integüment, 238 
İnterfasiküler  kambiyum, 192 
İnterkalar meristem, 138 
İnternod, 183 
İntessüssepsiyon, 129 
İntin zar, 241 
Intrors, 284 
İnvolukrum, 206 
İzogami, 213 
İzolösin, 24 
İzomer, 227 
İzomorf  döl almaşı, 217 
İzospor, 211 
İzospori, 211 

K 

Kabuk, 177 
Kalaza, 238 
Kalburlu boru, 160 
Kaliks, 221, 224 
Kalıp RNA, 40 
Kaliptra, 138, 171 
Kaliptrogen, 138 
Kalsiyum oksalat, 58 
Kambiyum, 191 
Kampanulat, 224 
Kampilotrop, 240 
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Kapitulum, 245 
Kapsül, 248 
Karbonhidratlar, 43 
Karotenoid, 93 
Kaıotenoprotein, 28 
B-Karotenoid'in kimyasal yapısı, 92, 
Karpel, 222 
Karpelin yapısı, 232 
Karpelleriıı birleşmesi, 233 
Karpospor, 211 
Karyokinez, 116 
Karyopsis, 252 
Kan hücresi (Fare'de) 11, 12 
Kaspari şeridi, 179 
Katafiller,  206 
Kenarlı geçit, 132, 133 
Kersitin, 59 
Keton, 43 
Ketoz, 43, 44 
Kısa sürgün, 184 
Kinetekor, 112 
Kireçlenme, 131 
Kitinleşme, 131 
Klorofil,  92 
Klorofil  a'nm kimyasal yapısı, 92, 93 
Kloroplast, 13, 89 
Kolateral demet, 161 
Koleston, 55, 56 
Kolestrol, 54 
Kolin, 57 
Kolik asit, 55 
Koliner plasentalanma, 234 
Kollankima, 153 
Kondromikoid, 28 
Konidiospor, 211 
Kondriyozom, 78, 79 
Koniugasyon, 212 
Konsantrik demet, 162 
Konnektif,  230, 231 
Korisepal, 224 
Korimbus, 245 
Kormus. 169 
Korolla, 221, 225 
Korpus, 138 
Korteks, 138 
Korteks parankiması, 177 
Koruyucu doku, 142 
Kotiledon, 204, 257 

Kovucuk, 153 
Kök, 169 
Kök çeşitleri, 170 
Kök metamorfozları,  173 
Kökün anatomik yapısı, 176 

93 Kökün primer yapısı, 176 
Kökün sekonder yapısı, 181 
Köşe kollenkiması, 154 
Krebs çemberi, 82, 84 
Kristaller, 58 
Kriptoksantil, 94 
Kromopretein, 28 
Kromosantr, 114, 115 
Kromatid, 112 
Kromatin, 13, 109 
Kromomer, 115 
Kromonema, 112 
Kromoplast, 88 
Kromozom, 13, 112 
Ksantofil,  94 
Ksilem, 158 
Kuantozom, 95, 96 
Kulakçık, 247, 248, 249 
Kutis dokusu, 151 
Küresel proteinler, 27 
Kütinleşme, 130 

L 

Laktalbümin, 27 
Lamina, 198 
laminal plasentalanma, 236, 237 
Laminaria'ıun döl almaşı. 267 
Lateral meristem, 139 
Latisifer,  167 
Legümen, 248 
Legümelin, 27 
Lentisell, 153, 154 
Leptosantrik demet, 162 
Leptoten, 123 
Lesitin, 56, 57 
Levha kollenkiması, 154 
Levkopiast, 89 
Levüloz, 45 
Leykozin, 27 
Lifsel  protein, 27 
Ligula, 201 
Likoksantil, 94 
Likopen, 93 



Yanlış Sayfa Paragraf Satır Doğru 

spirellerin 119 5 \ 
1 spirallerin 

şağlayan 119 6 5 sağlayan 
duolikasyon 121 5 11 duplikasyon 
Hıyaloplaznıa 122 4 8 Hyaloplazma 
hüre 122 6 2 hücre 
çepernin 130 2 1 çeperinin 
lişkiler 134 4 11 ilişkiler 
meristestennin 138 6 1 meristemin 
sitoplzmaları 140 1 10 sitoplazmaları 
geişleyen 145 1 1 genişleyen 
noşlııklarda 145 2 4 boşluklarda 
aydınlıdığında 145 2 6 aydınlandığında 
su kavakları 147 8 4 su savakları 
kabliyetinden 150 2 2 kabiliyetinden 
Dsket 153 4 1 Destek 
ifi 157 Sekil 74 5 lifi 
çatalanmış 157 2 3 çatallanmış 
çeştli 161 şekil 77 çeşitli 
pelargonium 163 2 3 Pelargonium 
vokuol 167 1 5 vakuol 
Mongrove 175 3 2 Mangrove 
çeperlri 180 2 2 çeperleri 
teşkkül 181 1 2 teşekkül 
salamon 186 7 3 Süleyman 
Sarkopoterium 188 6 2 Sarcopoteriüm 
doğrucu 188 7 4 doğurucu 
monokotiüledon 191 7 2 Monokotiledon 
stipul) 201 4 9 (stipul) 
etkli 209 5 2 etli 
göevi 209 5 3 görevi 
olrak 212 1 1 olarak 
tetrspor 212 3 3 tetraspor 
çimlen rek 217 5 3 çimlenerek 
polan 241 1 1 polen 
yaraklı 249 şekil 131 5 yarıklı 
ayrılmsıyla 249 2 1 ayrılmasıyla 
silivka 250 şekil 132 silikva 
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Kapitulıım, 245 
Kapsül, 248 
Karbonhidratlar, 43 
Karotenoid, 93 
Karotenoprotein, 28 
B-Karotenoid'in kimyasal yapısı, 92, 
Karpel, 222 
Karpelin yapısı, 232 
Karpellerin birleşmesi, 233 
Karpospor, 211 
Karyokinez, 116 
Karyopsis, 252 
Kan hücresi (Fare'de) 11, 12 
Kaspari şeridi, 179 
Katafiller,  206 
Kenarlı geçit, 132, 133 
Kersitin, 59 
Keton, 43 
Ketoz, 43, 44 
Kısa sürgün, 184 
Kinetekor, 112 
Kireçlenme, 131 
Kitinleşme, 131 
Klorofil,  92 
Klorofil  a'nın kimyasal yapısı, 92, 93 
Kloroplast, 13, 89 
Kolateral demet, 161 
Koleston, 55, 56 
Kolestrol, 54 
Kolin, 57 
Kolik asit, 55 
Koliner plasentalanma, 234 
Kollankima, 153 
Kondromikoid, 28 
Konidiospor, 211 
Kondriyozom, 78, 79 
Koniugasyon, 212 
Konsantrik demet, 162 
Konnektif,  230, 231 
Korisepal, 224 
Korimbus, 245 
Kormus, 169 
Korolla, 221, 225 
Korpus, 138 
Korteks, 138 
Korteks parankiması, 177 
Koruyucu doku, 142 
Kotiledon, 204, 257 

Kovucuk, 153 
Kök, 169 
Kök çeşitleri, 170 
Kök metamorfozları,  173 
Kökün anatomik yapısı, 176 

93 Kökün primer yapısı, 176 
Kökün sekonder yapısı, 181 
Köşe kollenkiması, 154 
Krebs çemberi, 82, 84 
Kristaller, 58 
Kriptoksantil, 94 
Kromoprctein, 28 
Kromosantr, 114, 115 
Kromatid, 112 
Kromatin, 13, 109 
Kromomer, 115 
Kromonema, 112 
Kromoplast, 88 
Kromozom, 13, 112 
Ksantofil,  94 
Ksilem, 158 
Kuantozom, 95, 96 
Kulakçık, 247, 248, 249 
Kutis dokusu, 151 
Küresel proteinler, 27 
Kütinleşme, 130 

L 
Laktalbümin, 27 
Lamına, 198 
laminal plasentalanma, 236, 237 
Laminaria'nın döl almaşı, 267 
Lateral meristem, 139 
Latisifer,  167 
Legümen, 248 
Legümelin, 27 
Lentisell, 153, 154 
Leptosantrik demet, 162 
Leptoten, 123 
Lesitin, 56, 57 
Levha kollenkiması, 154 
Levkoplast, 89 
Levüloz, 45 
Leykozin, 27 
Lifsel  protein, 27 
Ligula, 201 
Likoksantil, 94 
Likopen, 93 



Lipokrom, 60 
Lipoprotein, 28 
Lisigen cepler, 164 
Lizin, 25 
Lizozom, 78 
Lokulusid kapsül, 248 
Lösin, 24 

Lynen halkası, 82, 83 

M 
Makrosporang, 213 
Makrosporangium, 231 
Makrosporofil,  231 
Maltoz, 45 
Mannoz, 43 
Mantar doku, 150, 151, 153 
Mantar kambiyumu, 151 
Mantarlaşma, 130 
Marginal plasentalanma, 235, 236 
Margo, 134 
Masif  tüyler, 147 
Medifiks,  230 
Medyan plasentalanma, 236 
Megaspor, 212, 241, 242 
Megasporofil,  212 
Meristem, 137 
Meristem doku, 137 
Merkezi silindir, 179 
Metafloem,  181 
Metamorfoz,  169 
Metaksilem, 181 
Metionin, 25 
Meyoz bölünme, 116, 122 
Meyva, 246 
Meyvaların sınıflandırılması,  246 
Mezofil,  208 
Mezokarp, 247 
Mineral tuzlar, 21 
Mikropil, 293 
Mikrospor, 212, 241 
Mikrosporangium, 230 
Mikrosporofil,  231 
Mikrotübül, 64, 65 
Mikrozom, 75 
Misel, 129 
Mitokondri, 12, 78 
Mitokondrinin kimyasal yapısı, 80 
Mitoz bölünme, 116 

Monoik, 226 
Monokazyum, 186, 246 
Monoklin, 226 
Monokotiledon gövde, 191 
Monokotiledon kök yapısı, 181 
Monopodiyal dallanma, 185 
Monoploid, 212 
Monosakkarit, 43, 44 
Mumlaşma, 131 
Müsin, 28 
Mükoprotein, 28 
Myoalbumin, 27 
Myofilament,  64 
Myonem, 72 

N 

Nişasta, 47 
Nişasta tanesi, 47 
Nod, 183 
Nukleus, 106 
Nukleolus, 110 
Nııkleoplazma, 109 
Nukleoprotein, 28 
Nükleotid, 32 
Nukleozid, 32 
Nuks meyva, 252 
Nusellus, 238, 239 
Nükleik asitler, 30 

O 
Odunlaşma, 130 
Oleik asit, 53, 54 
Oligoelementler, 20 
Oligosakkarit, 45 
Okrea, 201 
Oogami, 213 
Oogonyum, 213 
Oosfer,  213 
Oospor, 212 
Organografi,  169 
Orizenin, 27 
Ornitogam, 243 
Orta lamel, 129 
Ortotrop, 240 
Ostiol, 145 
Ovalbümin,, 27 
Ovaryum, 231, 232 
Ovaryum durumları, 237 
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Ovomükoid, 28 
Övül, 231 

Ö 
örtü doku, 142 
Örtü tüyleri, 148 
Özel üreme tipleri, 214 
Öz, 180 
Öz kolu, 180 

P 
Pakiten, 123 
Palmatik asit, 53 
Palizat parankiması, 208 
Panikula, 245 
Papillar tüy, 148 
Paralel damarlanma, 201 
Parankima dokusu, 140, 141 
Parakoralla, 226 
Parasitik, 147 
Paripinnat, 203 
Partenokarp, 215, 247 
Partenogenesis, 215 
Parietal plasentalanma, 236 
Pedonkiil, 222 
Pelargonidin kloriir, 59 
Pelteleşme, 131 
Pennat yaprak, 201 
Pentamer, 327 
Pentoz, 30, 43, 44 
Pentoz yolları, 70 
Peptid bağları, 25, 26 
Periant, 221, 224 
Periderma, 151 
Periblem, 138, 172 
Perigin, 237 
Perigon, 222 
Perikambiyum, 180 
Perikarp, 247 
Periskl, 179 
Perispernı, 257 
Petal, 222 
Petiyol, 201 
Piksid kapsül, 249 
Primidin, 30, 31 
Pistil, 231 
Plasenta, 234 
Plasentalanma, 234 

Plastid, 88 
Plasmagel, 65 
Plasmasol, 65 
Plazma zarı, 11, 62 
Plazma zarının moleküler yapısı, 62, 63 
Plasmodesma, 121, 134, 135 
Pleiokazyum, 246 
Plerom, 138, 173 
Plumula, 183, 257 
Polen, 230 
Polenin gelişimi, 240 
Polen kesesi, 230 
Poliembriyoni, 215 
Poligam, 226 
Polinükleotid, 35 
Polisakkarit, 46 
Polizom, 75, 76 
Porosid kapsül, 249 
Porus, 134 
Postredüksiyon, 126 
Preredüksiyon, 126 
Primer meristem, 137 
Primer nişasta, 47 
Primer özkolları, 192 
Primer ve sekonder kökler, 171 
Prolamin, 27 
Prolin, 24 
Protamin, 27 
Protein, 22 
Protoderma, 138 
Protoksilem, 181 
Pürin, 31 

R 
Radikula, 257 
Radyal demet, 162 
Radyer Çiçek, 227 
Rafe,  234, 240 
Rafinoz,  46 
Rafit,  58 
Rasemöz, 245 
Rasemöz çiçek durumları, 245 
Redüksiyon bölünme, 122, 123, 124 
Reçine, 60 
Renk maddeleri, 58 
Reptum, 234 
Reseptakulum, 222 
Riboz, 38 
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D-Riboz, 44 
Ribozom, 12, 75 
Ribozomlu RNA, 40 
Ripidyum, 246 
Rizom, 186, 214 
RNA (Ribonükleik asit), 37, 38 
RNA'nın primer yapısı, 38 
RNA'nın sekonder yapısı, 40, 41 
Rubiksantil, 94 

S 
Sakkaroz, 45, 46 
Salgı cepleri, 164 
Salgı dokusu, 162 
Salgı kanalları, 166 
Salgı tüyleri, 163 
Şamara, 252 
Santrozom, 104 
Satellit, 113 
Sedoheptüloz, 45 
Sefalin,  57 
Sekonder meristem, 139 
Sekonder nişasta, 47 
Sekonder öz kolları, 192 
Selaginella'nın döl almaşı, 220 
Sellobioz, 45, 51 
Sellüloz, 51, 52 
Sentral plasentalanma, 235 
Sentriol, 12, 13, 104 
Sentromer, 112 
Sepal, 222 
Septal plasentalanma, 237 
Septifraj,  251 
Septisit kapsül, 248 
Septum, 234 
Serebrosit, 57 
Seridler, 55 
Serin, 25 
Seruloplazmin, 24 
Siklik çiçek, 227 
Sikloz hareketleri, 72 
Silikula, 252 
Silik va, 251 
Silisleşme, 131 
Simöz çiçek durumları, 245, 246 
Simpodial dallanma, 185 
Sinerjit hücresi, 242 
Sinkarp, 234 

Sinsepal, 274 
Sinsinus, 246 
Sistein, 25 
Sitidin monofosfat,  38 
Sitodierez, 119 
Sitofarinks,  16 
Sitoplazma, 11 
Sitoplazma hareketleri, 72 
Sitoplazmik organeller, 11, 62 
Sitostom, 11 
Sitozin, 31 
Sitozom, 75 
Siyanidin klorür, 59 
Skizokarp, 252 
Sklerankima, 153, 156 
Sklerankima lifleri,  156 
Solunum kökleri, 175 
Solunum zinciri, 81 
Somatik hücre, 212 
Somatogami, 213 
Sömürme kökleri, 175 
Spadiks, 245 
Spermatium, 213 
Spermatozoid, 213 
Spika, 245 
Spor, 211 
Sporang, 211 
Sporangium, 211 
Sporofit,  212 
Sporofitik  tomurcuklanma, 215 
Stakioz, 46 
Stamen, 230 
Staminod, 231 
Steridler, 54, 55 
Stigmat, 231, 233 
Stilus, 231, 233 
Stipul, 201 
Stolon, 188, 214 
Stoma, 144, 145 
Stradin, 57 
Sukkulent gövdeler, 188 
Su savakları, 147 
Süberin, 130 
Sülük gövdeler, 188 
Sülük yapraklar, 209 
Sünger parankiması, 208 
Sürekli doku, 137 
Süt boruları, 167 
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$ 
Şizogen cepler, 164 
Şizolisigen cepler, 166 

T 

Taç, 225 
Tallophyta, 169 
Tanen, 61 
Tanenleşme, 131 
Taş hücreleri, 157 
Teka, 230 
Tek eşeyli, 226 
Teletospor, 211 
Temel doku, 169 
Teninusellus, 240 
Teorik çiçek, 228 
Tepal, 222 
Testa, 256 
Tetradinam, 231 
Tetramer, 227 
Tetrasakkarit, 46 
Tetraspor, 211 
Timidin, 32 
Timin, 31 
Tirozin, 25 
Tohum, 256 
Tohum taslakları, 231, 237, 239 
Tohum taslakları çeşitleri, 240 
Tomurcuk çeşitleri, 183 
Tomurcuk gelişmesi, 184 
Tomurcuklanma, 116, 213 
Tonofilament,  64 
Topaç, 245 
Toprakaltı gövdeler, 186 
Torus, 133 
Trake, 158 
Trakeid, 158 
Transfer  RNA, 39 
Travekül, 134, 135 
Trehaloz, 45 
Treonin, 25 
Trimer çiçek, 227 
Triolin, 54 
Trioz, 43 
Tripennat, 203 
Triptofan,  24 
Trisakkarit, 46 

Tuber, 214 
Tuberkül, 186 
Tubulat, 224 
Tunika, 138 
Tutunma kökleri, 175 
Tüyler, 148, 149 

U 

Umbella, 245 
Urasil, 36, 37 
Urseolat, 224 
Uyur tomurcuk, 184 
Uzun sürgün, 185 

Ü 

Üredospor, 211 
Üreme, 211 
Üridin monofosfat,  38 
Üretken, 214 
Üst yapraklar, 206 

V 

Vagina, 201 
Valin, 24 
Vakuol, 13 
Vejetasyon konisi, 137 
Vejetatif  hücre, 241 
Vejetatif  organlar, 169 
Vejetatif  üreme, 213 
Vitellin, 28 

Y 

Yağlar, 53 
Yalancı meyvalar, 254 
Yapay çoğalma tipleri, 214 
Yaprak, 196 
Yaprak anatomisi, 206 
Yaprak ayası, 198, 207 
Yaprak damarlanması, 199 
Yaprak dökümü, 210 
Yaprak kını, 201 
Yaprak metamorfozları,  209 
Yaprak morfolojisi,  198 
Yaprak sapı, 201, 206 



Yaprak tabanı, 201, 206 
Yapraksı gövdeler, 188 
Yaz odunu, 196 
Yumru, 186, 214 
Yumru kökleri, 173 
Yumurta hücresi, 213, 242 
Yumurtalık, 232 
Yüksük, 171 

Z 

Zamklaşma, 131 
Zein, 27 
Zigomorf,  228 
Zigospor, 212 
Zigot, 212, 243 
Zigoten, 123 
Zoospor, 211 
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DÜZELTMELER 

Yanlış Sayfa Paragraf Satır Doğru 
Kas 14 2 1 Kan 
oier 16 1 2 diğer 
hayata 21 2 9 hayat 
glumatik 25 3 4 glutamik 
aromttik 27 5 1 aromatik 
şekli 37 1 1 şekil 
polimerekdek 43 2 3 polimere dek 
karşıan 43 5 2 karışan 
Cactaceare 44 2 4 Cactaceae 
Labiate 46 4 4 Labiatae 
Ye-dek 47 4 8 Yedek 
içerdiği ettiği 47 5 7 içerdiği 
moekülünde 51 5 6 molekülünde 
kaşolot 55 4 4 Kaşolot 
de bağlanmasında 61 3 6 debbağlanmasmda 
kasipliği 64 7 1 kas ipliği 
sayaları 55 1 9 sayıları 
metabolzma 68 2 19 metabolizma 
sitoplzma 72 2 5 sitoplazma 
endoplzmik 74 5 3 endoplazmik 
karşılı 82 1 6 karşılık 
mokondri 88 2 / 2 mitokondri 
kloro filin 93 3 3 klorofilin 
yüksek 93 1 3 Yüksek 
enrji 97 4 2 enerji 
enorjoye 99 1 2 enerjiye 
fotokimysal 99 5 15 fotokimyasal 
indrgediği 101 1 1 indirgediği 
leştiren 109 5 3 ÎPTAL 
doğum 113 Şekil 46 boğum 
karakteristikrir 114 1 4 karakteristiktir 
Drosophile 114 2 5 Drosophila 
dişil işi 114 6 5 dizilişi 
kromzom 118 3 3 kromozom 
sentrometlerin 119 3 1 sentromerlerin 
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Yanlış Sayfa Paragraf Satır Doğrıı 

spirellerin 119 5 i spirallerin 
şağlayan 119 6 5 sağlayan 
duolikasyon 121 5 11 duplikasyon 
Hıyaloplazrrıa 122 4 8 Hyaloplazma 
hüre 122 6 2 hücre 
çepernin 130 2 1 çeperinin 
lişkiler 134 4 11 ilişkiler 
meristestennin 138 6 1 meristemin 
sitoplzmaları 140 1 10 sitoplazmaları 
geişleyen 145 1 1 genişleyen 
noşluklarda 145 2 4 boşluklarda 
aydınlıdığında 145 2 6 aydınlandığında 
su kavakları 147 8 4 su savakları 
kabliyetinden 150 2 2 kabiliyetinden 
Dsket 153 4 1 Destek 
ifi 157 Sekil 74 5 lifi 
çatalanmış 157 2 3 çatallanmış 
çeştli 161 şekil 77 çeşitli 
pelargonium 163 2 3 Pelargonium 
vokuol 167 1 5 vakuol 
Mongrove 175 3 2 Mangrove 
çeperlri 180 2 2 çeperleri 
teşkkül 181 1 2 teşekkül 
salamon 186 7 3 Süleyman 
Sarkopoterium 188 6 2 Sarcopoterium 
doğrucu 188 7 4 doğurucu 
monokotiüledon 191 7 2 Monokotiledon 
stipul) 201 4 9 (stipul) 
etkli 209 5 2 etli 
göevi 209 5 3 görevi 
olrak 212 1 1 olarak 
tetrspor 212 3 3 tetraspor 
çimlenrek 217 5 3 çimlenerek 
polan 241 1 1 polen 
yaraklı 249 şekil 131 5 yarıklı 
ayrılmsıyla 249 2 1 ayrılmasıyla 
silivka 250 şekil 132 silikva 
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