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ÖNSÖZ  
 

‘Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler’ adlı kitabımın 
dördüncü baskısının önsözünü yazarken kendimi çok mutlu hissediyorum. 
Çünkü, kitabın önceki baskılarının bitmiş olması, o kitaba karşı yeniden ihtiyaç 
duyulduğunu anlatır. Böylece, birçok okuyucum kitabımı okuyacak. Bir yazar 
olarak benim için, bundan daha fazla mutluluk veren başka bir şey düşünülemez. 
Kitabımdan faydalanmak isteyen değerli okuyucularıma ve özelikle çok sevdi-
ğim öğrenicilerime deneyimlerime dayanan bilgiler sunmak beni bir çocuk gibi 
sevindirmektedir. Kitaptaki fotoğraflar ve mikroskoptan çekilmiş (mikrofotoğrafiler) 
kendi araştırmalarımın sonucunda elde ettiğim orijinal görüntülerdir. Bunlardan 
okuyucularım kitapta anlatılan konuların daha kolay anlaşılması ve aydınlatıl-
masında yararlanacaklardır. Bu amaca ulaşmak, ancak o fotoğrafların çok iyi 
hazırlanmış ve kolay anlaşılır olmasına bağlıdır. Kromozomların gözleminde 
başlangıçta büyük güçlükler çektiğim hem de zaman kaybettiğim için kitabımda 
verdiğim bilgiler sayesinde kromozomlar konusunda yeni çalışmaya başlayan 
araştırıcıların da, öğrenicilerimin de aynı zorluklarla karşılaşmalarını önlemeğe 
çalıştım. Okuyucularım uygulanması kolay yöntemler kullandığıma ve elde 
edilmesi zor olmayan materyal ile çalıştığıma bakarak aynı yollardan giderlerse, 
başarıya daha çabuk ulaşabilirler. Kitabın yazılmasının en önemli amacı, 
kromozomlarla çalışmanın, araştırma yapmanın o kadar da zor olmadığını 
göstermek ve okuyucularımın böyle araştırmalara yönelmelerine, dile 
getirdiğimiz konuların ülkemizde daha fazla incelenmesine yardım etmektir.  

Burada önemli bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devamlı 
preparatların yapılışında kullandığım yöntemler sayesinde onların bozulmadan 
46-47 yıl gibi çok uzun süre dayanması memnuniyet vericidir. Bu durum kitapta 
belirtilen devamlı preparat yapma yöntemlerinin önemini bir kat daha artırmıştır. 
Sonuç olarak, okuyucularım değerli buldukları ve büyük emek ürünü olan 
preparatlarını yıllarca ilgililere gösterebilecek, onlardan faydalanacaklardır. Kitapta 
konuyu aydınlatmak için koyduğumuz, 42 yıl önce (1966) hazırladığımız 
preparatların üçüncü baskıdan evvel, 2008 de fotoğraflarının çekilmesinde bana 
yardım eden değerli Prof. Dr. Cengiz Sancak’a teşekkürlerimi sunuyorum. 
Kitabın dördüncü baskısına da değerbilir bilim adamı, sayın hocam Prof. Dr. 
Ömer Tarman’nın mektubunda açıkladığı çok önemli olan ve kitabın bu konuda 
yazılan “İLK TÜRKÇE ESER” olduğunu anlatan kısmını okuyucularıma yeniden 
sunmak istiyorum. 

Dördüncü baskısını sunduğum kitabımda daha bir çok geliştirmelere 
ihtiyaç duyulabilir. Değerli okuyucularım kitaptan bu hali ile faydalanmak 
olanağını bulurlarsa, kendimi dördüncü kez mutlu sayacağım. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Şahabettin ELÇİ 

1 Ağustos 2013, Dikili-İzmir                                                         
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İstanbul 13 Ekim 1984  

Sayın Prof. Dr. Şahap Elçi[1] 

Değerli meslektaşım;  

Kurban Bayramı’nı kutlayan kartınızı almıştım. Hanım efendi eşiniz 
başta olmak üzere hepinize çok teşekkür eder, nice bayramlara sağlık ve 
mutlulukla erişmenizi dilerim.  

“Sitogenetikte Gözlemler……… başlığını taşıyan yazınızı da aldım. 
Kendimden geçercesine sevinçle gözden geçirdim. Bu uğraşı, Genetiğin ve 
onun uygulaması demek olan “ıslah” için aydınlatıcı, yol gösterici bir temel 
özelliğini taşır, çalışma metodları ne kadar doğru ve kestirme yolu çabucak 
gösterebilen duruma gelirse ıslah’ın yolunu da o kadar hem kısaltır, hem de 
başarı sağlar. Sizin bu yazınız bu amaca hizmet eden “İLK TÜRKÇE ESER” 
dir. Vaktiyle 930 larda Prof. Dr. Christiansen-Weniger’in kurmuş olduğu 
laboratuarda, rahmetli Lütfî Ülkümen son sınıf öğrencilerine o zamanın 
klasik metotlarını öğretmek için ayrıca ders vermiş ve tatbikat yaptırmıştı, 
bu çalışmaların yayınlanmış yazısı olmadığı için “Eser” olarak 
zikredilemez. Bu yoldaki çalışmalarınızın yepyeni başarılar sağlamasını 
candan dilerim. Bir ıslahçı olarak, bu işin yolunu aydınlatan ve kısaltan 
Sitoloji’ye ne kadar önem verdiğimi ve gelişmesini desteklemeye özendiğimi 
hatırlarsınız. Islah araştırmalarını özellikle bu temel üzerinde geliştirmeye 
çalışan “BAUR” okulundan ayrılıp yurda döndüğüm zaman, çalışmaya 
başladığım…  

 

                                                 
[1]  Sayın hocam Prof. Dr. Ömer Tarman’ın mektubundan Ş.E. 
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1. GİRİŞ 
 

Hücreler ve onların çoğalması hakkında bugüne kadar elde edilen bil-
giler, hayatın anlaşılmasında önemli aşamalar meydana getirmiştir. Can-
lılarda hayatın temelini hücrelerin çoğalmasında aramak mümkündür. Hüc-
relerin bölünmesi ve böylece çoğalması üzerindeki bilgiler, hayat seyrinin 
açıklığa kavuşturulmasında en önemli gelişmeleri sağlamıştır. Darlington ve 
La Cour (1976)’un, bildirdikleri gibi, 1831 de Robert Brown'ın hücre çekir-
değini keşfetmesi ve onu çekirdek (nukleus=nucleus) diye adlandırması, bu 
konuda atılmış çok büyük bir adım olarak değerlendirilmelidir. Hücrenin 
bölünmesinde çekirdeğin rolü ve ondan kromozomların oluşumu da önemle 
üzerinde durulmaya değer bir olaydır.  

Bugüne kadar hücre bölünmesi üzerinde elde edilen bilgiler, modern 
biyoteknolojik araştırmalarla daha ileri aşamalara ulaşmaktadır. Böylece, 
kromozomların hücre bölünmesindeki ve yeni bireylerin ortaya çıkışındaki 
yapısal özelliklerinin incelenmesi ile bu araştırmalar daha önemli açıklama-
ların yapılmasına imkân vermektedir. 

Hücrenin bölünmesi sırasında gelişen olayların daha iyi anlaşılması 
durumunda bile, bugün rekombinant DNA diye anlandırdığımız var olan 
ıraların bir araya getirilmesi olayı ile yetinilecektir. Bir başka deyimle, ancak 
var olan genetik özellikler üzerinde çalışılacaktır. Yoksa, yeniden bir genetik 
özellik ortaya çıkarmak, yaratmak düşünülmemektedir. 

Kromozomların gözlemi için burada vereceğimiz bilgiler, onların ta-
nımında temel teşkil edecek durumdadır. Bu konuda gelişen teknikler, saye-
sinde onları daha iyi tanımak ve özelliklerini daha etraflı bir şekilde belirle-
mek imkânı olacaktır. Kromozomların sayısı ve onların morfolojileri hak-
kında bilgi elde etmek için gerekli olan teknikler, gelişen ıslah yöntemleri ile 
ortaya konulan materyalin özelliklerinin açıklanmasında önemli bilgiler 
vermektedir. Bir başka deyimle, buradaki bilgiler diğer yöntemlerle birlikte 
bize bireyler hakkında ve onların tanınmasında büyük faydalar sağlayacaktır. 
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2. KROMOZOMLAR HAKKINDA GENEL                  
BİLGİLER 

 

2.1. Kromozomlarla Çalışmanın Orijini 
Hücre bölünmesinin etraflı bir şekilde incelenmesi sırasında çeşitli or-

ganizmalarda bulunan büyüme, gelişme ve değişik organların meydana gelişi 
bakımından olsun, soyun devam ettirilmesinde erkek veya dişi hücrelerin 
olgunlaşması durumunda olsun, bazı önemli farklar ortaya konulabilir. 
Kromozomların morfolojik ve sayı bakımından farklılıkları klasik melezle-
melerde olduğu kadar, biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen örneğin, 
protoplasma füzyonu ürünü ve diğer yeni yollardan faydalanılarak ortaya 
konulan materyalin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ancak, 
burada hemen şu gerçeği belirtmeliyiz ki, bu farklar, hücre bölünmesinin 
temel basamaklarında görülen çok önemli benzerlikleri ortadan kaldıracak 
durumda değildir. Nitekim, White (1963)'ın de açıkladığı gibi, hücre bölün-
mesinin başlıca devreleri tek hücreli Algler'den Protozoalar'a ve çiçekli 
bitkilerden, omurgalılar'a kadar birbirine öyle çok benzemektedir ki, bu 
üzerinde büyük önem verilerek durulmaya değer bir olay halinde karşımızda 
durmaktadır. 

 
2.2. Kromozomlarla Çalışmanın Amacı 
Hücre bölünmesinin temelini çekirdek oluşturmaktadır. Darlington ve 

La Cour (1976)'un belirttikleri gibi, Robert Brown çekirdeğin önemli oldu-
ğunu gördü; ancak, onun ne yaptığını, nasıl iş gördüğünü bilmiyordu. O, 
çekirdeğin hücrelerde, organizmalarda hatta, bütün bir hayat seyrindeki 
rolünü anlayamadı. Araştırıcılar, çekirdeğin bu önemli rolünü "The nucleus 
is the chromosomes=çekirdek kromozomlardır" şeklinde açıklamışlardır. 
Hücreyi idare eden araç nukleusda durgunluk halinde, kromozomlarda ise 
hareket halindedir. 

Bugün yaşam bilimlerinde (botanik, zooloji, tarım ve tıp bilimleri) 
kromozomlar üzerinde yapılan öğretim ve araştırmalarda bu mekanizmanın 
anlaşılması için kromozomlara özgü teoriler ve teknikler kullanılmaktadır. 
Böylece, kromozomların gözleminde çok çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu 
amaçla, yapılan araştırmalar kromozomları hergün biraz daha fazla tanıma-
mıza imkân vermektedir. Sass (1951), tecrübeli araştırmacıların yalnız bir 
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metodun faydaları ve uygulamadaki elverişli durumu üzerinde fazlaca dur-
madıklarını belirtiyor. Örneğin, ezme ile preparat yapma yöntemleri ve buna 
benzer uygulamalarda önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Çekirdek ve 
kromozomlar hakkında etraflı bilgiler elde etmek için bu yöntemler, belli 
oranlarda parafine yatırmak ve kesit almak yöntemlerinin yerine geçmiştir. 

Sitolojideki gelişmeler ve genetikteki ilerlemelerle birlikte bunlar ara-
sındaki belli ilişkilerin ortaya konması sayesinde sitogenetik araştırmalarda 
daha ileri adımlar atılmıştır. Bu suretle, genetik ve sitolojik çalışmaların 
arasındaki ilgiyi ortaya koyan sitogenetik bilim dalı önemli aşamalara ulaş-
mıştır. Bugünkü laboratuvar imkânları yanında kromozomların incelenme-
sinde kullanılan yöntemler bu bilim dalındaki gelişmelerin çok daha büyük 
hız kazanmasına yol açmıştır. 

Burnham (1964), kromozomların Mendel kurallarını takip eden kalı-
tımın taşıyıcıları olduğunu bildirmektedir. Darlington ve La Cour (1976), 
kromozomların yaşayan en küçük yapılar olduğunu ve onların hareketleri ile 
ileriki döllere geçişlerinin görülebildiğini, kromozomların bu çeşitli özellik-
lerini anlayabilmek amacı ile onların izlenebildiğini belirtmektedir.  

Bugüne kadar birçok kromozom gözlem yöntemleri ortaya konulmuş-
tur. Bunların pek çoğu kromozomların incelenmesi bakımından başarılı bir 
şekilde sonuç veren, aynı zamanda, son derece kolaylıkla uygulanabilen 
yöntemlerdir. Caspersson ve Zech (1973), son yıllarda yüksek hayvanların 
ve bitkilerin tek tek kromozomlarını tanıyabilmemiz için, gerekli olan bilgi-
ler yönünden genetiğin geniş alanı içindeki pek çok sektörün hızlı gelişmesi 
sayesinde, oldukça çabuk ilerlemelerin temin edildiğini belirtmektedirler. 

“Kromozom band teknikleri” diye adlandırılan biyoloji, tıp ve tarımda 
uygulanan yöntemler, tek tek kromozomları tanıyıp belirlememiz bakımın-
dan büyük faydalar sağlamaktadır. Gelecekte, bu yöntemlerin daha da geliş-
mesi ile, yukarıda belirtilen dallarda kromozomlar üzerinde geniş bilgiler 
sağlanacaktır. Özellikle, kromozomların anaçların ileriki döllerinde durumu-
nun belirlenmesi bakımından kuşkusuz çok büyük kolaylıklar ve aydınlatıcı 
bilgiler elde edilecektir. 

Khush (1973), anöploid (aneuploid)’lerin birçok bitki türlerinin ve 
özellikle, kültür bitkilerinin temel genetik durumlarını aydınlatmada son 
derece faydalı olduklarını belirtmektedir. Kromozom band tekniği sayesinde 
anöploidlerin bu faydaları hem daha kolay, hem de daha etkin bir şekilde 
ortaya konabilecektir. Böylece, Darlington ve La Cour (1976), tarafından 
belirtildiği gibi, araştırmada kullanılan kimyasal maddeler, teknik, organiz-
ma ve problemi hep birlikte gözönünde bulundurmak ve aralarındaki uygun-
luğu bugünkü bilgilerimizin ışığı altında biraraya getirmek zorunluluğu 
vardır. 
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Burada bizim amacımız, botanik, zooloji, tarım, tıp ve konu ile ilgili 
diğer bilim dallarındaki öğrencilere, araştırıcılara ve kromozomların gözlemi 
ile ilgilenen diğer okuyuculara sitoloji ve sitogenetik konularında daha çok 
kendi çalışma, araştırma ve uygulamalarımız sırasında elde ettiğimiz bilgile-
re dayanarak açıklamalarda bulunmaktır. Böylece, araştırmalarımızda kul-
landığımız materyal içinden temini kolay, ucuz ve çabuk, kısaca en elverişli 
olan ve kromozomların gözlemine en iyi imkân verenleri üzerinde daha fazla 
durulacak, bunlar hakkında bilgi verilecektir. 

Uygulanmasını önerdiğimiz yöntemler ve diğer uygulama yollarının 
gerektirdiği kimyasal madde, alet ve ekipmanın en sade ve temini en kolay 
olanları seçilmiş, bunlar hakkında etraflı bilgiler verilmiştir. Bu amaca 
ulaşabilmek için, diğer araştırıcıların kendi laboratuvarlarında bizzat görmek 
fırsatını bulduğumuz araştırma yöntemleri, laboratuvar alet ve ekipmanları 
ile özel olarak verdikleri bilgilerden ayrıca, kendileriyle görüşmelerimizden 
edindiğimiz izlenimler ve tüm görgülerin ışığı altında, karşılaştırmalar yapa-
rak amaca en uygun olanlarının teminine çalışılmıştır. 

 
2.3. Kromozomlar 
Yüksek bitkilerde hücre bölünmesi başlıca iki önemli şekilde olur. 

Bunlardan birincisi, bitkilerin gelişmesi, büyümesi ve pek çeşitli olan bitki 
organlarının meydana gelmesinde rol alan bölünmedir. Bu, bitkilerin 
büyütken konilerinde, kök uçlarında ve diğer büyüme noktalarındaki somatik 
hücrelerde görülür, "mitoz" bölünme olarak adlandırılır. 

İkinci bölünme şekli ise, yüksek bir bitki soyunu devam ettirmek için 
erkek ve dişi gametleri oluşturmak amacını güder. Böylece, "meiosis" diye 
adlandırdığımız bu ikinci bölünme, ya erkek organlarda (androecium) çiçek 
tozu ana hücrelerinden çiçek tozunun oluşmasını sağlar; veya dişi organlar-
daki (gynoecium) bölünmeyi meydana getirir. Bu bölünme de yumurtanın 
oluşması ile sonuçlanır. 

Mitoz bölünme sırasında, metafazdan sonra kromozomların uzun-
luğuna, boydan boya yarıya bölünmeleri, yeni bölünen ve birbirinin tam 
anlamı ile aynı olan kromozomlardan bir yarısının hücrenin bir kutbuna 
bunun tamamen aynı olan yarısının da hücrenin öteki kutbuna gitmesi olayı 
çok önemlidir. Çünkü, bu suretle somatik bir hücreden iki hücre oluşurken 
ortaya çıkan bu hücreler birbirinin aynı özellikleri taşıyacaklar ve bunu 
soydan soya götüreceklerdir. Eğer, kromozomların uzunlukları boyunca 
birbirlerinden ayrılmalarında bu sarsılmaz düzen, bu eşitlik olmasaydı, her 
hücre bölünmesi sonucunda oluşacak bireyler çok farklı olacaktı. Canlılar 
arasında hergün farklı bir canlı türeyecek, dünyanın düzeni değişecekti. İşte, 
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mitoz bölünmenin bu bakımdan önemi çoktur. Soyun aynı olarak devam 
etmesinin başlıca nedeni kromozomların bu bölünme şeklidir. 

Mitoz bölünmede olduğu gibi, meiosis bölünmede de hücre çekirdeği-
nin bölünmesi sırasında, bu hücrenin kendine özgü karakterinin bölünme 
sonucunda ortaya çıkan yeni hücrelere de aynen geçtiği anlaşılmaktadır. 
Sonuç olarak, bir canlının özellikleri, ileriki döllerde de kendini göstermekte 
ve kalıtsal ıraların soydan soya devamı mümkün olmaktadır. Bu devamlılık, 
hücre çekirdeği bölünürken görülebilen kromozom dediğimiz küçük cisimler 
tarafından sağlanmaktadır.  

Kromozomların mitoz ve meiosis bölünme sırasındaki oluşumu ve or-
taya koydukları işlemler onların biyolojide göz kamaştırıcı bir problem 
olarak devam etmelerine neden olmaktadır. Mendelsohn (1979)'a göre, 
kromozomlar insan genetiğinde klinik bakımından faydalı olan pek çok 
gözlemler için sanki bir pencere gibi yardımcı olurlar.  

Elçi (1975), kromozomların hücre çekirdeği bölünürken oluşan, çekir-
dek bölünmesi meydana gelirken mikroskopta görülebilecek, küçük ve 
çeşitli özel boyalarla hücre boyanması sırasında koyu renkli boyanan cisim-
ler olduğunu belirtmektedir. Kromozomlar, protein molekülleri ile nükleop-
rotein molekülleri, nükleik asitlerden yani, pek çok deoksiribonükleik asit 
(deoxyribonucleic acid=DNA) ile bazı ribonükleik asit (ribonucleic 
acid=RNA) birimlerinden oluşur. Bunlara ek olarak, histon ve histon olma-
yan proteinler kromozomları oluşturan komponentlerdir. Ockey (1973)'e 
göre, bir nukleohiston kompleksi olarak DNA, histon ile birlikte oldukça 
değişmez oran içinde (1:2:1) bulunmuştur. Son yıllarda kromozomların 
yapısındaki proteinlerin analizi ve tanıtımı üzerinde yeni teknikler ile araş-
tırmalar genişlemektedir. Bunun neticesinde, bazı araştırıcılar DNA nın 
çeşitli yapılarda olabileceğini ileri sürüyorlar. DNA hakkında etraflı bilgile-
rin alınmasında çok çeşitli kaynaklardan örneğin, Watson (1977)'dan fayda-
lanılabilir. 

 
2.4. Canlılarda Kromozom Sayıları 
Kromozom sayısı bakımından bitkilerin ve hayvanların büyük deği-

şiklikler gösterdikleri bilinmektedir. Öyle ki, canlıdan canlıya bu değişiklik-
leri belirlemek zor değildir. Kromozom seti veya "Karyotip" dediğimiz 
kromozom sayıları aynı türe ait her bireyin somatik hücrelerinde bellidir, 
değişmez. Bir bireyin somatik hücrelerindeki kromozom sayısı da belirlidir. 
Bu sayıya "somatik sayı" denilmektedir (White, 1963). Somatik kromozom 
sayısı (2n) ile gösterilmektedir. Örneğin, yüksek otlak ayrığı (Agropyron 
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elongatum)'ın diploid yani, 14 kromozomlu formun da somatik kromozom 
sayısı (2n=14) dür.  

Agropyron elongatum'un 70 kromozomlu dekaploid formunda da 
kromozom sayısı (2n=70) dir. Bu somatik sayıya "diploid" veya "zigotik" 
sayı adı da verilmektedir. Bir bireyde "haploid" kromozom sayısı ise, (n) ile 
belirlenir. 

Bununla birlikte, bu çok genel olarak bildirilen durumun bazı koşul-
larda özel değişmeler gösterdiği görülmekte ve bilinmektedir. Canlılar birbiri 
ile ilgili seriler oluşturmaktadır. Bu seriler kromozom sayıları üzerine ku-
rulmuştur. Serilerdeki her birey bir temel sayı (x)'nın katı kadar kromozoma 
sahiptir. Örneğin, Agropyron türlerinde bu x sayısı 7 dir, (x=7). Agropyron 
elongatum'un 14 ve 70 kromozom sayısına sahip örnekleri vardır. O halde, 
14 kromozomu bulunan Agropyron elongatum'un diploid olanında 2x kadar 
kromozom vardır. Burada x=7 olduğuna göre, 2x=2X7=14 dür (2n=2x7=14). 
Aynı şekilde, dekaploid Agropyron elongatum'da temel sayı yine x=7 dir, 
10x=10X7=70 dir (2n=10X7=70). Kromozom sayısı 2x olan bireylere 
diploid bireyler denir. Somatik kromozom sayıları x sayısının bir kaç katı 
kadar büyük ise, bunlara poliploid canlılar deniliyor. Örneğin, x sayısının 3 
katı kadar kromozomu olanlara 3x triploid, 4x tetraploid, 5x pentaploid, 6x 
hekzaploid, 7x heptaploid, 8x oktoploid, 9x nonaploid, 10x dekaploid v.s. 
gibi adlar verilmektedir. Bu sayı "gametik" sayı olarak da bilinmektedir. 
Agropyron elongatum örneğinde diploid formun haploid kromozom sayısı 
(n=7) dir. 

Canlılar arasında kromozom sayısı en az olan At nematodu’nda 
(Parasscaris equorum=Ascaris megalocephala) 2n=2 dir. Son zamanlarda 
sitolojik ve sitogenetik araştırmalarda kromozom sayısı 2n=4 olan 
Haplopappus gracilis bitkisi üzerinde çalışılmaktadır. Kromozom sayısı az 
olan bu bitki, bazı temel sitogenetik konuları aydınlatmada araştırıcılar 
tarafından önemli bir materyal olarak görülmektedir. Iridaceae familyasın-
dan Crocus cansellatus'ta kromozom sayısı büyük bir değişim göstermekle 
birlikte 2n=6 olan türleri vardır. Bu türde kromozom sayısındaki değişik-
liklerin çiçek boyutlarında etkili olduğu bilinmektedir (Sharp, 1943). Crepis 
capilaris'in de 2n=6 kromozomlu türü vardır. 

Kromozom sayısı bakımından en yüksek değerler bir eğrelti otu olan 
Ophioglossum petiolatum'da görülmektedir. Bu bitkide kromozom sayısı 
2n=1020 dir. Hayvanlarda, küçük bir kelebek olan Lysandra nivescens'de 
ise, haploid kromozom sayısı n=190 ve 191 (2n=380, 382) olarak bilinmek-
tedir. İleride görüleceği gibi, poliploidi, anöploidi (aneuploidy) ve bunların 
kromozom kombinasyonu yani bir bireyde biraraya gelmeleri sonucunda, tek 
bir bireyin, soyun veya türün kromozom sayılarında değişiklikler görülebilir. 
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2.5. Canlılarda Kromozom Büyüklükleri 
Gill ve arkadaşları (1964), kromozom boylarındaki değişmeleri etkile-

yen koşullar üzerinde durmuştur. Bu koşullardan örnek alma ve ölçmelerin 
kromozom boylarındaki değişmelerde etkili olabileceği belirtilmiştir. Ockey 
(1973)'in bildirdiğine göre, kromozom büyüklükleri bazı araştırıcıların 
fosfatlı besin ortamlarında yetiştirdikleri bitkilerde iki katına çıkabilmiştir. 
Yüksek oranda fosfat bulunan çözeltilerde yetiştirilen soğan Allium cepa L. 
yumrularında kromozomlar fosfatsız ortamda yetiştirilenlerin iki katı kadar 
büyüklüğe ulaşmıştır. Kromozomlardaki bu büyüme, protein miktarının 
artışı ve buna karşılık, DNA nın diploid değerini muhafaza edişi şeklinde 
açıklanmaktadır. Çavdar, Secale cereale L. ve diğer bazı bitkilerde de kro-
mozom büyüklüklerinin yetiştirme ortamı içinde bulunan fosfat dozunun 
değiştirilmesi ile değişebildiği gösterilmiştir. Böylece, çevre koşullarının ve 
örnek alma işlemlerinin kromozom boylarına etkisi belirlendiğine göre, bu 
durum kromozomların büyüklüğünün karşılaştırılmasını amaçlayan araştır-
malarda göz önünde bulundurulmalıdır. Bitki materyalinin kromozom öl-
çümleri yapılırken bitkilerin sıcaklık derecesi, ışık ve gelişmeye etkili diğer 
etkenler bakımından aynı olan çevre koşullarında yetiştirilmesi gereklidir. 
Bitki örneklerinin alınışında işlemler aynı olmalıdır. Aynı şekilde, mikros-
kop gözlemleri için, hazırlanacak preparatlarda aynı yapım koşulları uygu-
lanmalı, hatta preparatların yapılışında aynı kişiler çalışmalıdır.  

Mikroskoptan yapılacak kromozom çizimlerinde önemli bir nokta da 
kromozomun hücrenin içinde bulunduğu yerdir. Daha doğrusu, hücre için-
deki her kromozomun çizim tahtasından, çizim düzleminden veya resim 
çekilirken fotoğraf plağının (filmin) oluşturduğu düzlemden uzaklığı kromo-
zom büyüklüğünün ve şeklinin belirtilmesinde önemli etki yapar. O halde, 
preparatların yapılışında hücrelerin içinde bulunan kromozomları bir düzlem 
üzerinde görebilmek amacı ile, preparat yapma tekniğinde özel olarak bazı 
işlemlere yer vermek gerekir. Örneğin, önce hücrelerin preparat içinde 
düzgün bir şekilde dağıtılması gerekir. Bu preparatların yapılış tekniği ileriki 
bölümlerde açıklanacaktır.  

Böylece, geliştirilen bir yöntemin araştırmanın başlangıcından sonuna 
kadar, aynı şekilde devam ettirilmesi şarttır. Her ne kadar, bu işlemlerin 
kromozom morfolojisini değiştirmede önemli bir etkisi olmazsa da, bir 
araştırma yapılırken yöntemin bütün preparatlarda aynı şekilde uygulanması 
gereklidir.  

Canlılarda genel olarak kromozom büyüklüklerinde önemli farklar gö-
rülmektedir. Bu farkları belirlemek için, mitoz bölünmede metafazın kromo-
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zom boyları incelenirse, türler arasında büyük değişikliklerin olduğu gözle-
nir. En küçük kromozomlar 1 mikronun 0.25'i kadar boydadır. Özellikle, küf 
mantarlarında (fungus) çok küçük kromozomlar bulunmaktadır. Buna örnek 
olmak üzere Phycomycete'ler gösterilebilir. Genellikle, monokotiledonlarda 
kromozomlar dikotiledonlardan daha büyüktür.  

En uzun kromozomlu bitkiler Liliaceae familyası cinslerinde görül-
mektedir. Örneğin, bu familyadan Trillium cinsinde kromozomların 30 
mikron boyunda olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde, Liliaceae familyasının 
Telgraf çiçeği (Tradescantia), Lale (Tulipa) ve Zambak (Lilium) gibi cins-
lerinde ve Amaryllidaceae familyasının Kum zambağı (Pancratium 
maritimum L.) bitkisinde de kromozomlar çok uzundur. Liliales, 
Magnoliales ve Gymnospermlerde kromozomların boyu 25 mikron kadardır. 

Baklagiller familyasından (Leguminosae) yonca (Medicago sativa) ve 
üçgüller (Trifolium)'da kromozomlar daha küçüktür. Örneğin, araştırmamız 
sırasında kışlık üçgül (Trifolium resupinatum) de kromozom boylarının 
0.98-1.64 mikron arasında değiştiği bulunmuştur. Aynı familyadan eflatun 
çiçekli fiğ (Vicia noeana) de kromozom boylarının 5.22-7.10 mikron(µ) 
olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, aynı cinsin bir başka türü olan 
karaelçi fiği (Vicia sativa) de kromozomların boyu 2.34-4.11 µm arasındadır 
(Elçi 1965 c). Mısırda kromozomlar 8-10 µm boyundadır. Hayvanlarda 
örneğin, Drosophila' da kromozomlar ortalama 3.5 µm, insanlarda ise, 
ortalama 4-6 µm dir.  

 
2.6. Canlılarda Kromozom Morfolojisi 

Kromozomların yapısal özelliklerini (morfoloji) bütün incelikleri ile 
görebilmek için somatik kromozomlarda gözlemler yapmak gereklidir. 
Somatik kromozomların morfolojik yapılarını mitoz bölünmenin metafa-
zında incelemek en doğru yoldur. Bazı durumlarda örneğin, anafaz başlangı-
cında da kromozomların yapısal özellikleri hakkında bilgiler elde edilebilir. 
Bununla birlikte, somatik bir hücrenin bölünmesi sırasında mitozun tam 
metafazında yapılan gözlemler kromozomların morfolojik özelliklerini 
belirlemek, onlar arasında karşılaştırmalar yapmak bakımından en elverişli 
sonuçlar verir. Normal çevre koşulları altında, kromozomlar bu hücre bö-
lünme devrelerinde hücreden hücreye geçişlerinde dikkati çekecek derecede 
yapılarını koruyarak varlıklarını devam ettirirler. Somatik kromozomda 
mitoz bölünmenin metafazında farklı kısımlar görülür (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1. Somatik bir kromozomda mitoz bölünmenin metafazında görülebilen kromozom 
şekilleri. 

 
2.6.1. Sentromer 

Kromozomun en önemli bölgesi sentromeridir. Sentromere kine-
tochore, kinomere, primer konstriksiyon veya iğ ipliklerinin bağlanma 
bölgesi adı verilmektedir. Kromozom sentromerinin iki yanında kalan kısım-
lara kromozomun kolları denilmektedir. Herhangi bir kromozomda 
sentromerin yeri belirlidir, değişmez. Böylece, iki kol arasındaki oran da 
(kısa kol / uzun kol) her kromozom için belirli ve değişmeyen bir orandır.  

Her kromozomun şekli, sentromerin tipi ve durumu ile geniş oranda 
belirlenebilir. Fakat, somatik metafazda sentromeri görerek onu belirli bir 
yapı olarak ayırt etmek genellikle, mümkün değildir. Ancak, sentromer 
primer bir yapı halinde kromozomda kendi yerini belli eder. 

Sentromeri bulunmayan bir kromozom, iğ ipliklerinin bağlanacağı yer 
olmadığı için metafazda ekvator düzleminde düzenli bir şekilde bulunamaz. 
Swanson (1964), sentromerlerin iğ ipliklerindeki liflerin oluşumunda kısmen 
de olsa etkilerinin bulunduğunu ve kromozomların hücrenin kutuplarına 
doğru hareketlerinde bunların fonksiyonlarının olduğunu açıklıyor. Buna 
göre, kromozomun anafaz başlangıcında uzunluğuna bölünmesi sırasında 
sentromer de bölünerek iğ ipliklerine bağlanmakla kromozomların kutuplara 
doğru hareketini düzenler. Swanson (1964), sentromerin yapısını belirtmenin 
zor olduğunu ve bu konuda çeşitli yorumların yapıldığını bildiriyor. Araştırı-
cı, somatik kromozomlarda sentromerin belirgin bir morfolojik yapısının 
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bulunmadığını ve sadece, bir boyanmayan bölge olarak görüldüğünü belirti-
yor. Yazar, sentromerin mısır bitkisinde pakiten devresindeki kromozomlar-
da yumurtaya benzer şekilde, kromozomun diğer kısımlarından biraz daha 
büyük ve boyanmayan bir oluşum olduğunu bildiriyor.  

Sentromerlerin bulunduğu yere göre kromozomlar, median, sub-
median veya subterminal diye (Şekil 2.1) adlandırılabilir. Median kromo-
zomlarda, sentromerin iki yanında kalan kromozom kolları birbirine hemen 
hemen eşittir. Submedian kromozomun sentromeri kromozomu iki eşit kola 
bölmez, aksine olarak, bir kol ötekinden uzundur. Subterminal bir kromo-
zomda sentromer kromozomun sonunda yer alır. Ancak, kromozomun 
sonunda bulunan sentromerden sonra da yine çok küçük de olsa bir kromo-
zom parçası bulunmaktadır.  

Bir başka adlandırmada yine sentromerin yerine göre kromozomlar 
şöyle belirlenmektedir: Metasentrik kromozom (median), Submetasentrik 
kromozom (submedian), Telosentrik kromozom (subterminal), Disentrik 
kromozom, Polisentrik kromozom, Asentrik kromozom ve İzo kromozom.  

Disentrik kromozomda iki tane sentromer bulunur. Polisentrik kro-
mozomun ikiden çok sentromeri vardır. Asentrik kromozomda ise, 
sentromer yoktur ve kromozomlar arasındaki translokasyondan sonra hücre-
de kromozom bir parça halinde kalmıştır. İzo kromozom, iki kolu birbirinin 
benzeri olan kromozom demektir. Bu iki kolun boyu birbirinin aynı olduğu 
gibi, bunlar genetik bakımdan da birbirinin aynıdır, homoloğudur.  

 
2.6.2. İkinci yapılar (Secondary constrictions) 

Bunlar metafazdaki somatik kromozomların boyanması sırasında 
kromozomlarda az boyanan bölgeler olarak görülür. Bu bölgeler çok kere 
kromozomun sonuna yakın bir yerde bulunmaktadır. Bunlardan sonra kro-
mozomun sonunda satelit yer almaktadır. Satelit bir küçük nokta halinde 
görülebildiği gibi, büyük ve iyi boyanmış iri yapılar halinde de görülebilir. 
Hücre içinde bir kromozom çiftinin sateliti küçük, diğer bir çift homolog 
kromozomun da satelitleri büyük olabilir. Şekil 2.2'de, soğan (Allium cepa 
L.) kök ucunda küçük satelitli kromozomlar görülmektedir. Şekil 2.4’de 
Agropyron elongatum (Host) P.B. (2n=14) da büyük ve küçük satelitli iki 
çift kromozom görülmektedir. İkinci yapıların ve bunların sonunda bulunan 
satelitlerin kromozomdaki yeri değişmez. Bu nedenle, ikinci yapılar ve 
satelitleri ile bir kısım kromozomları hücre içindeki diğer kromozomlardan 
ayırmak kolaydır. Böylece, durumları değişmeyen bu primer ve sekonder 
yapılar kromozomların tanımı için önemli özellikler oluşturmaktadır. 
Swanson (1964), bu yapıların özel bölgeler olduğunu kendilerine ait fonksi-
yonlarının bulunduğunun kabul edildiğini bildiriyor.  
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Şekil 2.2. Soğan (Allium cepa L.)'ın suda köklendirilen yumrusunun kök ucundan Feulgen 
tekniği ile boyanarak yapılan preparatta mitozun metafazında kromozomların ay-
rıntılı yapıları görülüyor, x 1810 (Orijinal, 1982). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.3. Soğan (Allium cepa L.)'ın suda köklendirilen yumrusunun kök ucundan Feulgen 
tekniği ile boyanarak yapılan preparatta mitozun metafazında kromozomların bü-
zülmüş yapıları görülüyor, x 1800 (Orijinal, 1982). 
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Şekil 2.4. Agropyron elongatum (Host) P.B. (2n=14). α-monobromonaftalin ile yapılan ilk 
tespitten sonra, fuksin bazikte (Feulgen) ezme tekniği ile elde edilen mitoz kromo-
zomlar metafazda iki büyük ve iki küçük satelitli dört kromozom kolayca görül-
mektedir, x 1580 (Orijinal, 1964). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.5. Çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) (2n=14) çiçek tozu ana hücresinde 
pakiten devresinde nukleusa bağlı nukleolar kromozom ve nukleolusun oluştuğu 
yer (nucleolar organiser region); asetokarmin ile yapılan boyama işleminden sonra 
küre şeklindeki nukleolus görülüyor, x 1890 (Orijinal, 1966). 
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Şekil 2.6. Çavdar (Secale cereale L.) 'da diakinez devresinde nukleolus, 7 bivalan (7 II) 
kromozomdan başka, 1 küçük bivalan halinde B-kromozomu görülüyor 
(2n=14+2B), x 1320 (Orijinal, 1982). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.7. Çavdar (Secale cereale L.)'da diakinez devresinde 7 bivalan (7 II) kromozom ile 2 
küçük ünivalan halinde B-kromozomu görülüyor (2n=14+2B), x 1220 (Orijinal, 
1982). 
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Meiosis bölünmenin pakiten devresinde nukleolus iyi boyanmış ve iri 
bir şekilde görülebilir. Bu devrede, kromozomda nukleolusun oluştuğu yer 
(nucleolar-organiser region) ve nukleolusun çokyıllık çavdar materyalinde 
(Secale montanum Guss.) yaptığımız preparatlarda asetokarmin ile iyi 
boyandığı şekil 2.5’de görülmektedir. Sommens ve Bhaduri (1941), 
nukleolusun özel olarak boyanma yöntemini açıklamışlardır. 

 
2.6.3. Homolog kromozomlar 

Bir bireyin somatik hücrelerinde birbirinden farklı şekil ve büyüklükte 
kromozomlar bulunabilir. Bu kromozomlar dikkatle incelendiği zaman 
görülür ki, hücrede her bir çift kromozom büyüklük, sentromerin durumu, 
heterokromatik alanlar, satelitin bulunup bulunmayışı gibi pek çok özellikler 
bakımından birbirinin aynıdır. Biri anadan diğeri de babadan gelen bu kro-
mozomlara homolog kromozomlar denilmektedir. Örneğin, 2n=14 kromo-
zomlu bir bitkinin 7 kromozomunun yukarıda belirtilen özellikleri bakımın-
dan birbirine benzeyen, birbirinin homoloğu olan 7 eş kromozomu bulundu-
ğu görülür. Sharp (1934), bu kromozomların sadece orijin bakımından 
birbirine yakın olmalarından dolayı değil, onların aynı zamanda organizma-
nın hayatındaki benzer etkileri nedeni ile homolog olduklarını belirtiyor. 
Homolog kromozomların taşıdıkları genlerin yerleri birbirinin aynıdır. 
Homolog kromozomlar meiosis bölünmede birbirleri ile eşler halinde birle-
şirler ve sonra ayrılarak hücrenin ayrı ayrı kutuplarına giderler. Kromozom-
lar sadece kısmen homolog olurlarsa, bunlara homoelogous kromozomlar 
denilmektedir (Burnham, 1964).  

 
2.6.4. Somatik kromozomlarda büzülme 

Somatik bölünme sırasında mitozun metafazında kromozomlar yapıla-
rı bakımından incelenmeye en uygun bir durum gösterirler. Bu devrede 
kromozomların kenarları belirgindir. Sentromerin yeri kolaylıkla görülebilir. 
Genel olarak, kromozomların yapısını bu devrede inceden inceye görebiliyor 
ve diğer başka bir materyal ile karşılaştırabiliyoruz. Buna bir örnek olarak 
şekil 2.2’de görülen soğanın kök ucundaki hücrelerden elde edilmiş kromo-
zomlarını gösterebiliriz. 

Ancak, aynı koşullar altında yetiştirilen ve aynı yöntem ile boyanıp 
preparatı yapılan soğan köklerinde kromozomları mitoz bölünmenin 
metafazında büzülmüş (kontrakte=contracté) bir şekilde görmek mümkün-
dür. Böyle büzülmüş kromozomlarda yukarıda açıkladığımız kromozom 
yapılarını göstermeye ve incelemeye olanak yoktur. Burada bir bireyin 
kromozom sayısını belirlemek kolaydır. Çünkü, kromozomlar birbirinden 
uzakta dururlar, boyları uzun olmadığı için hücre içinde birbirleri üzerine 
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gelmezler. Şekil 2.3'de soğanın kök ucundan yapılan preparatta büzülmüş 
durumda kromozomlar görülmektedir.  

Buradan şu sonucu çıkaracağız: Bir bireyin mitoz kromozomlarını 
metafazdaki başka bireyin kromozomları ile karşılaştırırken aynı derecede 
ayrıntılı yapısı olan, bir başka deyimle aynı oranda büzülme 
(kontraksiyon=contraction) gösteren kromozomlara sahip hücreleri seçmeli-
yiz. 

 
2.7. B-Kromozomları 
Birçok türlerde veya bazen bir tür içindeki bireylerde, bitkilerde ve 

hayvanlarda büyük normal kromozomların yanında küçük bazı kromozomlar 
bulunabilir. Bireyin genomunu oluşturan ve bireye öz kromozomlar                  
A-kromozomları olarak belirtilir, bunlara ilâve olan kromozomlar "B" harfi 
ile gösterilmekte ve onlara B-kromozomları denilmektedir. B-kro-
mozomlarına bireyin A-kromozomlarının sayısına ek olduğunu belirten bir 
terim olmak üzere "ekstra kromozom" da denilmektedir. B-kromozomları 
bazı araştırıcılar tarafından fazla kromozom "supernumerary" veya 
"accessory" kromozom olarak da adlandırılmaktadır. 

B-kromozomları, klâsik genetik kurallarının dışında bulunmaktadır. 
Bu kromozomlar, bireyin yaşamı için gerekli değildir, bunlar olmasa da 
olabilir. A-kromozomları ile homolog değildirler, onlara eş veya çift oluş-
turmazlar. Genellikle, A-kromozomlarının herhangi bir parçasına ben-
zemezler. 

Jones'e (1975) göre, ilk olarak 1907'de Wilson tarafından 
Hemipteradan Metapodius'da bazı ekstra kromozomlar keşfedilmiştir. 
Bugün bazı bitki ve hayvan türlerinde böyle kromozomların bulunduğu 
bildirilmektedir. Bu küçük ilâve veya fazla kromozomların bireydeki sayısı 
değişiktir. Rees ve Ayonoadu'e (1973) göre, B-kromozomlarının özelliği, tür 
içindeki frekanslarının populasyonlar arasında değişmesidir. B-
kromozomunun frekansına iklim ve toprak tipinin etkili olduğunu Bosemark 
(1956) yumak cinsi (Festuca), Bosemark (1967) kelp kuyruğu cinsi 
(Phleum), Fröst (1956 ve 1958) kök sakızı (Centaurea scabiosa), Zohary ve 
Ashkenazi (1958) domuz ayrığı cinsi (Dactylis), Hewitt ve John (1967) 
çekirge (Myrmeleotetrix) üzerinde yaptıkları araştırmalar ile ortaya koymuş-
lardır. Örneğin, bu son araştırıcılar B-kromozomlarının İngiltere'nin güney 
ve doğusundaki çekirge populasyonlarında çok bulunduğunu bildiriyor. 
Buna karşılık, kuzey ve batının daha soğuk ve daha nemli bölgelerinde 
çekirgelerde B-kromozomlarının bulunmadığını veya az görüldüğünü belir-
tiyorlar. 
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Müntzing (1957), Kishikawa (1965), Moss (1966), B-kromozom-
larının Kuzey Avrupa kültür çavdarında az bulunduğunu, buna karşılık, İran, 
Kore ve Japonya'dan alınan ilkel çavdarlarda sık görüldüğünü bildiriyorlar. 
Elazığ'ın güneyinde Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde ve Elazığ'dan 5 km. 
uzaklıkta yolun sağındaki bir buğday tarlasında buğday ile karışık halde 
yetişen çavdar (Secale cereale L.) başakları arasında 11 Mayıs 1982'de 
öğrenciler ile yaptığımız bir araştırmada B-kromozomu içeren çavdar örnek-
leri bulunmuştur. Çavdar başaklarındaki çiçek tozu ana hücrelerinde 
diakinez devresinde 7 tane halka bivalan yanında bir küçük bivalan halinde 
B-kromozomu gözlenmiştir (Şekil 2.6). Diakinez devresi hakkında ileride 
meiosis bölünmede bilgi verilecektir. Bu B-kromozomu diakinezde gözlem 
yaptığımız yüzlerce hücrede genellikle, Şekil 2.6 ve 2.7 de görüldüğü gibi 
çok kolaylıkla diğer kromozomlardan ayrılabilmektedir. Aynı zamanda, bu 
kromozom onlardan ayrı durmaktadır. Diakinez devresinde (Şekil 2.7) bu 
bivalanın iki univalana ayrıldığı da görülmüştür. Asetokarmin ile yaptığımız 
preparatlarda B-kromozomu da diğer kromozomlar kadar boyanmıştır.  

Müntzing (1957), dünyanın çeşitli yerlerinde çavdarın (Secale cereale 
L.) 2n=14 olarak bilinen kromozom sayısına sahip olduğunu, ancak, çavdar 
populasyonlarında özel tipte ilâve kromozomların bu sayıya eklendiğini 
bildiriyor. Araştırıcı, B-kromozomlarının çavdarda iki veya bazen dört tane 
bulunduğunu, fakat, bir veya üç tane kromozomun az görüldüğünü belirti-
yor. Piyasada bulunan bazı çavdar varyetelerinin ilâve kromozomları olan 
bitkiler içermediğine işaret ediyor. Türkiye, Afganistan ve 
Transbaykallar'dan alınan daha ilkel çavdar soylarında ortalama olarak ilâve 
kromozomlara daha sık rastlandığını kaydediyor. Bununla birlikte, bu bölge-
lerde böyle ekstra kromozomu olmayan populasyonlar da bulunmaktadır.  

 
2.7.1. B-Kromozomlarının sayısı 

Bougourd ve Parker (1975), Liliaceae familyasından (Allium 
schoenoprasum) da (2n=16) çeşitli bireylerde, 1'den 18'e kadar değişen 
sayılarda B-kromozomları bulmuşlardır. Bosemark (1956), Festuca 
pratensis'te bir melezde 19 B-kromozomunu biraraya getirebilmiştir. 
Mathew ve Brighton (1977), Crocus tourneforteii Gay. 'de 0-5 tane kadar B-
kromozomu bulmuşlardır. Brighton (1977), Iridaceae familyasından 90 
Crocus cancellatus örneğini incelemiştir. Bu örneklerden 55 tanesi Türki-
ye'nin Akdeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu 
bölgelerinden toplanmıştır. Araştırıcı, bu materyalde 0-7 tane B-kromozomu 
bulmuştur. 

B-kromozomları bir türün bireylerinde bulunabilir veya bulunma-
yabilir. Bu kromozomlar, bireyler arasında olduğu gibi, çeşitli populasyon-
larda da farklı sayılarda olabilir.  
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B-kromozomlarının sayısındaki farklılık, örneğin, mısır bitkisinde ge-
netik karakterler bakımından ileriki döllerin açınımını değiştirmemiştir. 
Bununla birlikte, mısır ve çavdarda B-kromozomlarının çok sayıda olmaları 
sonucunda, irilik bakımından genel bir ters etkinin meydana geldiği bi-
linmektedir. Jones (1975), B-kromozomunun çavdarda verimlilik üzerine 
çok olumsuz etkisi bulunduğunu, 4 veya daha fazla B-kromozomu olan 
bitkilerin hemen hemen kısır olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda, bitkilerde 
B-kromozomlarının verimlilik üzerine bu tür etkilerinin çok görülen bir 
durum olduğunu bildiriyor.  

 
2.7.2. B-Kromozomlarının yapısı 

Bougourd ve Parker (1975), Liliaceae familyasından Allium 
schoenoprasum'da B-kromozomlarının en çok görülen telosentrik kromo-
zomlar olduğunu, metasentrik B-kromozomlarının ise, materyalde az görül-
düğünü bildiriyorlar. Bu kromozomların terminal ve terminale yakın 
sentromerleri bulunmaktadır. Preparat yapılırken kromozom boyaları ile 
genel olarak koyu renkte boyanırlar. Ancak, bunların kısa olan eukromatik 
parçaları (Eukromatik segment) iyi boyanmazlar. Başlangıçta çavdarda bu 
kromozomlar, normal kromozomun parçası olarak düşünülmüştür. B-
kromozomlarında sentromerler de bölünmektedirler. Ancak, bazı meiosisi 
izleyen çekirdek bölünmelerinde bu bölünen sentromerler ayrılmaz. 

İlâve veya fazla kromozomların Sorghum purpureo-sericeum'da 
mikrosporun generatif nukleusunda ilâve çekirdek bölünmelerine sebep 
olduğu bilinmektedir. Bazı özel durumlarda bunlar çekirdek bölünmesi 
sonunda dört, beş generatif çekirdeğin oluşmasına sebep olabilir; böylece, 
çiçek tozunu öldürebilir. Memelilerde B-kromozomları yakın zamanlarda 
bulunmuştur. Jones (1975), kan kültürüne dayanan kromozom analiz yönte-
minin bunda etkisi olduğunu ve sadece altı türün bu kromozomları taşıdığı-
nın bilindiğini açıklamaktadır.  

Darlington ve Wylie (1955), 17.000 bitki türünden 139'unda, B-
kromozomu bulunduğunu bildiriyorlar. Jones (1975), yaptığı incelemede 
çiçekli bitkilerden 219 cinse ait 591 türde B-kromozomlarının bulunduğunu 
belirtmektedir. Bu cinslerden 6 tanesinin Gymnospermler'den ve geri kalan-
ların da Angiospermler'den olduğunu açıklamaktadır. B-kromozomlarının 
297'si Dikotiledonlar'da ve 294'ü de Monokotiledonlar' da bulunmuştur. 
Araştırıcıya göre, B-kromozomları poliploidlerde daha az görülüyor. Buna 
karşılık, kısa ömürlü diploid otsu bitkilerde daha fazla bulunuyor. Bazı bitki 
ve hayvanlarda B-kromozomları hücre bölünme devrelerinde değişmez bir 
durum gösteriyorlar. Bunlar A-kromozomlarının yanında bulunuyorlar. Bir 
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kısım bitki ve hayvanlar da ise, B-kromozomları değişebilirler, bunlar A-
kromozomları kadar değişmez özelliklere sahip değildir. 

Jones (1975), tarafından Xanthisma texanum'da mitozda B-kro-
mozomlarının genç embriyo hücrelerinde bulunduğu bildirilmektedir. Buna 
karşılık, kök hücrelerine dönüşen hücre soylarında bu kromozomların orta-
dan kalktığı belirtilmektedir. Araştırıcı, bir salkım otu türü olan Poa 
alpina'da ilk köklerde ve çiçek tozu ana hücrelerinde B-kromozomlarının 
bulunduğunu fakat, bunların yan köklerde bulunmadığını açıklamaktadır. 
Jones (1975), meiosisde B-kromozomlarının yapısal olarak biri diğerinin 
homoloğu olduğunu kaydetmekte, bu kromozomların ikiden fazlası bir arada 
bulunduğu zaman kendi aralarında multivalanlar meydana getirecek ka-
pasitede olduklarını yazmaktadır. Bununla beraber, onların A-kromozomları 
kadar bazen düzenli bir şekilde eşleştiklerine işaret etmektedir. Büyük bir 
çoğunlukla meiosisde kaybolan ünivalan ve eşleşmeyen B-kromzomlarının 
çok az olduğunu ileri sürmektedir. Eğer, ünivalan B-kromozomu ekvatoryal 
düzlemin dışında kalırsa, o geri kalmış bir kromozom olur, erken bölünmeye 
uğrar ve iki kardeş çekirdek içinde de bulunamaz. Böylece, bu kromozom 
meiosis sonunda çiçek tozu ana hücrelerinin % 80-85'inde mikronuklei 
olarak görülebilir.  

Bazı hayvan türlerinde özellikle, çekirgelerde, ünivalan B-kromozomu 
çok kere erkek bireylerde meiosisde eşleşmeyen X eşey kromozomu ile 
birleşir. Birçok bitki türlerinde B-kromozomları MI'de bir ünivalan şeklinde 
görülür. B-kromozomları çiftler halinde olduğu vakit onların görünümü 
bivalanlar gibi çok düzenlidir.  

 
2.7.3. B-Kromozomlarının devamlılığı 

Bougourd ve Parker (1975), az sayıda bulunan B-kromozomlarının 
çok sayıda bulunanlara göre daha devamlı olduklarını bulmuşlardır. Araştırı-
cılar, Allium schoenoprasum'da en çok üç kadar B-kromozomu olan örnek-
lerin 521 kök ucu hücresinde bir değişim göstermediğini belirtiyorlar. Buna 
karşılık, 4-7 B-kromozomu bulunan örneklerde 449 hücreden 6 hücrede 
değişiklik bulunmuştur. 18 B-kromozomu bulunan klonda da bundan biraz 
daha fazla değişiklik gözlenmiştir.  

 
2.7.4. B-Kromozomlarının uygulamadaki elverişsiz etkileri 

Genel olarak B-kromozomları bir bireyde az sayıda bulunduğu zaman 
fenotipte belirgin etkiler göstermemektedir. Fakat, araştırıcılar çok sayıda B-
kromozomunun bulunması durumunda bireyin aşağıda belirtilen fenotipik 
değişiklikleri gösterebileceğini bildiriyorlar:  
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1.  Döllenmede azalma olabilir. 
2.  İrilikte azalma, bireyde bir küçülme gözlenebilir. 
3.  Kusurlu tohumlar oluşabilir, bu tohumlarda cücük bulunmayabilir. 
4.  Endospermin bozulması, bazen de zayıf bir endosperm gelişmesi 

izlenebilir.  
5.  Hücrede ve çekirdekte büyüme görülebilir. 
6.  Çiçek tozu büyüklüğünün değişiklik göstermesi ve döllenme gücü 

olmayan çiçek tozu oranında artışlar bulunabilir.  
7.  B-kromozomları bir bireyde özellikle, çok sayıda bulunduklarında 

gelişmeye ve verimliliğe ters yönde etkili olmaktadırlar. Örneğin, 
çavdarda ilâve kromozomlar döllenmeyi azaltır. 

Puertas ve Carmona (1976), tarafından çavdarda 2n=14 gibi hiç B-
kromozomu bulunmayan bitkilerle 2n=14+1, 14+2, 14+3 ve 14+4B şeklinde 
1, 2, 3, ve 4 tane B-kromozomu olan bitkiler, çiçek tozu çim borusunun 
büyüme hızı bakımından karşılaştırılmıştır. Ekimden 5 dakika sonra 
2n=14+2B bitkilerinde çimlenen çiçek tozu yüzdesinin en yüksek ve 20-40 
dakika sonra ortalama çiçek tozu borusu boyunun en uzun olduğu bulunmuş-
tur. Bunları 2n=14 kromozomlu bitkiler takip etmiştir. 

 
2.8. Dev Kromozomlar, Tükürük Bezi Kromozomları 

Genel olarak Diptera'ların (Drosophila, sivrisinek, ev sineği ve 
Chironomus) tükürük bezlerinde iri, dev kromozomlar diye adlandırılan 
kromozomların gözlemi yapılabilmektedir. Tükürük bezlerindeki hücreler 
devamlı olarak profazda çekirdekler içerirler. Darlington ve La Cour 
(1962)'ye göre, bu bezler 1880'de ilk defa belirlenmiştir. Ancak, bunların 
özellikleri çok daha sonra anlaşılmıştır. Bu kromozomlar normal somatik 
kromozomlardan çok daha iridir. Bunlar normal kromozomların meiosiste 
veya diğer somatik hücrelerdeki mitoz bölünmede metafazdaki boylarının 
100-200 katı kadar büyüklüktedir. Tükürük bezlerindeki bu dev kromo-
zomların bir solucana benzer görünümleri vardır. Bunların üzerinde enle-
mesine birbirine paralel kalın çizgiler halinde kanal şeklinde daha koyu 
renkli boyanmış bölgeler bulunmaktadır. Bu enine bantların görünüşü en-
teresandır. Bantlar, asetokarmin, fuksin bazik veya diğer uygun boyalarla 
boyandığı zaman gözalıcıdır. Çok sayıdaki bantların kalınlığı ve aralarındaki 
uzaklıklar değişiklikler göstermektedir. Ancak, her kromozomda bu bantlar 
belli yerlerde ve belli kalınlıklarda olurlar. Bantların sayısı Darlington ve La 
Cour (1962)'ye göre 128 ve daha fazla olabilir. Tükürük bezi hücrelerindeki 
dev kromozomların genetik ve sitogenetik araştırmalarda önemli yeri vardır.  
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2.8.1. Chironomus'da dev kromozomların gözlemi  

Bu amaçla aşağıdaki yöntem başarı ile kullanılabilir: 

Chironomus'lar durgun su birikintilerinde, uzun süre bekletilen havuz 
sularının dibindeki çamurlarda, bataklıklarda görülmektedir (Şekil 2.8). 

 

 

 

 
 
 

 
Şekil 2.8. Chironomus larvası (Hanbuch der Entomologie'den) 

 
Tuzlu çözelti içinde Chironomus larvasının başını jilet, keskin ok uçlu 

iğne veya skalpel ile gövdeden ayırınız. Böylece, gövde segmentlerinden 
birinci, ikinci ve üçüncü ile bağırsağın dorsal kısmında yer alan tükürük 
bezini ayırınız (Bozkurt, 1968). Bu amaçla, iki preparat iğnesi veya bir pens 
bir de iğne yardımı ile larvayı tutup sıvazlayarak larva içindeki üç loplu 
tükürük bezi ve onunla birlikte bulunan diğer kısımları lam üzerine çıkarınız. 
Tükürük bezini lup altında ayırıp bir başka lam üzerine aktarınız. Çivi üze-
rinde 5-10 saniye bekletilmiş asetokarmin damlasını tükürük bezi üzerine 
damlatınız. 5 dakika kadar boyanmayı bekleyiniz. Lameli kapatınız, mikros-
kopta en küçük objektif ile gözlem yapınız. Şekil 2.9'da görüldüğü gibi 3 
loplu tükürük bezini ve bu bezin hücrelerini, hücre çekirdeklerindeki dev 
kromozomları görmeye çalışınız. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.9. Chironomus larvasının tükürük bezi 
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Yeterince boyanmış kromozomları görebilirseniz bunları daha iyi se-
çebilmek için alkol alevinde preparatı ısıtınız. Masa üzerinde iki kurutma 
kâğıdı arasına koyunuz ve iyice bastırınız. Preparatı mikroskopta sık sık 
gözleyerek basıncın yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Hava kabarcık-
larını lamelin kenarına damlatılan asetokarmin ile gidermeye çalışınız. Pre-
paratı yeniden alkol alevinde ısıtınız. Böylece, hazırlanan preparatta tükürük 
bezinin hücreleri içindeki kromozomları gözleyiniz. Bunlar uzun şeritler 
şeklinde ve üzerlerinde kalın enine bantları olan yapılar halinde görülebilir 
(Şekil 2.10). 

 

 

 

 
 

 
 

Şekil 2.10. Chironomus larvasının tükürük bezinde bir hücre içinde görülen iri kromozomlar 
(Bridges'den). 

 
Drosophila'da bulunan dev kromozomlar genetik ve sitogenetik bakı-

mından bilimde büyük aşamaların elde edilmesinde önemli rol almıştır. 
Sistematik çalışmalarda ve mikro kimyada bunlardan geniş ölçüde fayda-
lanılmaktadır (Şekil 2.11). 

Özellikle, bu sineğin laboratuvar koşullarında kolaylıkla üretilmesi ve 
kısa sürede üremesi, böylece, ileriki döllerin kısa zamanda elde edilerek 
araştırma sonuçlarının ortaya konulabilmesi çok önemli faydalar sağlamıştır. 
Bu durum, araştırma materyali olarak Drosophila'nın çok geniş oranda 
kullanılmasına imkân vermiştir. 

 

2.8.2. Drosophila yeminin içeriği ve hazırlanışı 

İçeriği: 
- 75 ml su 
- 13.5 ml şeker şurubu (pekmez kıvamında melas) 
- 10 g mısır unu 
- 1.5 g agar-agar 
- Az miktarda (trace) Nipagin veya Moldex 
Bu miktar 1/2 litrelik süt şişeleri için yeterlidir. Şişeyi 2.5 cm yüksek-

liğe kadar doldurunuz. 
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Şekil 2.11. Drosophila larvası (Darlington ve La Cour, 1976'dan). 
 

Hazırlanışı: 

1.  Agarı 12 saat suda bekletiniz. 
2.  Eriyinceye kadar kaynatınız. 
3.  Şeker şurubunu (melas) ve mısır ununu koyunuz, karıştırınız. 
4.  Ortama suda süspansiyon haline getirilmiş maya ilâve edilir (Kuru 

maya çabuk küflenir). 
5.  Yem bir yana doğru eğilmeli ve soğuduğu zaman larvaların üze-

rinde pup haline geçmesi için katlanmış steril küçük bir parça kre-
pon kâğıdı konulmalıdır. 
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2.8.3. Drosophila (politen) kromozomlarının Feulgen ile boyanması 

1.  Bir tükürük bezini bir damla % 40-60'lık asetik asitte 3-10 dakika 
yumuşatınız. Bu süre, asetik asit yüzdesi yükseltilirse daha kısa 
olabilir. 

2.  Aynı asetik asit çözeltisine batırılmış selofan kâğıdı altında baş 
parmağınızla bastırarak ezme işlemini yapınız. 

3.  Bütün preparatı % 96'lık alkole koyarak dokuyu tespit ediniz. Bu 
işlem, alkol doğrudan doğruya selofan kâğıdın üzerine konularak 
da yapılabilir. 

4.  Kısa bir süre içinde preparatı damıtık su veya musluk suyundan 
geçiriniz. 

5.  Birkaç damla 1 N HCl selofan üzerine koyunuz. Preparatı                 
60 °C'da 15 dakika bekletiniz. 

6.  Preparatı kısa sürede sudan geçiriniz. 
7.  Karanlıkta, selofan üzerine birkaç damla Feulgen damlatarak 1-3 

saat boyayınız. 
8.  Musluk suyunda 15 dakika kadar bekletiniz. 
9.  % 96'lık alkolde 1-2 dakika bekleterek dokunun suyunu alınız. 
10. Selofan kâğıdı pens yardımı ile kaldırınız. Absolu alkolden geçiri-

niz. Selofanı alt yüzü üste gelecek şekilde bir lam üzerine konulan 
bir damla euparala yatırınız. Tekrar bir damla daha euparal damla-
tarak lamel ile kapatınız. 

 
2.8.4. Sitrik asit ile dokunun ayrılıp parçalanması 

1.  % 15-20'lik sitrik asit çözeltisinde % 0.5 "orcein" 90 °C'da 1 saat 
bekletilir. 

2.  Soğutulur ve süzülür. 

Bu boya sadece tükürük bezi kromozomları için çok iyi bir boya de-
ğildir. Aynı zamanda çeşitli hayvansal dokuların yumuşatılmasında da 
kullanılabilir. 

1.  % 15'lik sitrik asit çözeltisinde tükürük bezleri 20 dakika oda sı-
caklık derecesinde bekletilir.  

2.  Hücreler dip laminanın pens veya iğne ile parçalanması sonucunda 
birbirlerinden kolayca ayrılırlar. Hücrelerin bir yerden preparata 
alınması pipet veya iğne ile yapılabilir. Böylece, parçalanmış bez-
ler selofan kâğıttan yapılan lamel gibi bir parça altında bastırılarak 
dikkatlice dağıtılırlar. Bu durumda selofan kâğıt orsein yaparken 
kullanılan aynı konsantrasyondaki sitrik asit ile önceden ıslatılma-
lıdır. 
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Şekil 2.12'de Drosophila'nın kromozomu görülmektedir. 

Bu yöntemin, Drosophila beyin gangliaları için de elverişli olduğu is-
patlanmıştır. Ancak, bakla (Vicia faba L.) kök uçları gibi bitki dokularında 
sonuç vermemiştir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.12. Drosophila'nın kromozomu (Lonert 1955'den). 
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3. KROMOZOMLARIN GÖZLEMİ İÇİN GEREKEN 
EKİPMAN VE ALETLER 

 
3.1. Mikroskoplar 
Kromozomların gözleminde mikroskop en önemli ekipmandır. Çeşitli 

tipte ışık mikroskopları ile kromozomlar gözlenebilir. Ancak, bu mikroskop-
larda fazla büyütmeye ihtiyaç vardır. Kromozomların gözlemi için 
binoküleri olan mikroskopların kullanılması daha elverişlidir. Uzun zaman 
yapılacak gözlemler ve araştırmalar sırasında binoküler ile daha verimli 
çalışmalar sağlanabilir. Mikroskopta yapılan gözlemlerin fotoğraflarını 
çekmek için ise, trinoküleri bulunan mikroskoplar daha uygundur. Trinoküler 
sayesinde bir yandan kromozomların gözlemi yapılır, diğer taraftan amaca 
elverişli olduğu gözlenen hücrelerin fotoğraflarını çekmek için trinokülere 
bağlanan fotoğraf makinası kullanılır. Böylece, araştırma sırasında bulunan 
birçok önemli hücrelerin zaman kaybetmeden ve onları görmek için yeniden 
preparatta gözlemler yapmaya gerek kalmadan fotoğrafları çekilebilir. Ase-
tokarmin gibi boyalarla hazırlanan preparatlarda zaman geçince preparatların 
kuruması ve bozulması da mümkündür. Bu durumlarda ilk görülen ve belki 
de bir daha hiç görülmesi mümkün olmayacak hücrelerin görülür görülmez 
fotoğrafının çekilmesi bazı araştırma materyali için zorunludur. Öğretim için 
de kullanılabilecek böyle değerli materyalin kaybolmadan fotoğrafının 
çekilmesi önem taşır. Kromozomlar ile yapılacak çalışmalarda trinoküleri 
bulunan ışık mikroskopları bu bakımdan çok elverişlidir. 

Kromozomların gözleminde 10-15 defa büyütmeli okülerler yeterli 
olabilir. Objektiflerin 10, 20, 40, 60, 100 defa büyütmeli olanları kullanı-
labilir. Oküler ve objektifin hangilerinin beraber kullanılacağını, incelenen 
materyale göre düzenlemek gerekir. 100 defa büyütmeli objektiflerin kul-
lanılması sırasında preparatın üzerine küçük bir damla immersiyon yağı 
damlatılması gereklidir. Bu damlanın küçük olmasına özen gösterilmelidir. 
Çünkü, devamlı yapılmamış preparatlarda lam ile lamelin arasına yağın 
girmesi preparatın bozulmasına sebep olabilir. İmmersiyon yağı ile gözlem 
yapıldıktan sonra preparatın bozulmamasına dikkat ederek yağın temiz-
lenmesi gerekir. Aynı şekilde, mikroskobun objektifini de temiz ve yumuşak 
bir tülbent bezi ile temizlemek uygun olur. En iyisi, objektifin özel mercek 
temizleyici kâğıtlar ile temizlenmesidir. Genellikle, pahalı bir ekipman olan 
mikroskobun oküler ve objektiflerine son derece dikkat edilmelidir. Böylece, 
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onları uzun zaman kullanmak mümkün olabilir. Tozlu oküler ve objektifler 
hem doğru gözlem yapmamızı engeller; hem de mikroskoptan çekilecek 
fotoğraflarda büyük lekeler oluşmasına sebep olur. Genel olarak, kromozom-
lar ile çalışırken tozdan, tozlu alet ve ekipman kullanmaktan titizlikle kaçın-
mak şarttır. Bu konu mikroskop ve onun çeşitli parçaları için ise, daha da 
önemle gözönünde tutulmalıdır. 

Mikroskopta preparatın gözlemi yapılırken preparatı sağa, sola ve ile-
ri, geri hareket ettiren şaryo düzeni üzerinde verniyer bulunması çok önemli-
dir. Herhangi bir hücreyi görünce onun yerini bu sağa-sola ve ileri-geri 
hareket eden verniyerlerde okunan rakamlarla belirlemek mümkün olur. 
Örneğin, preparatta önemli bir hücre gördüğümüz zaman, preparatı sağa-sola 
hareket ettiren vidanın verniyeri üzerinde 39.5 rakamının ve ileri-geri hara-
keti sağlayan vidanın verniyerinde de 96.4 rakamını okuduğumuzu düşüne-
lim. Bu preparatın 39.5 ve 96.4 verniyer rakamları ile belirlenen noktasında 
gördüğümüz aynı hücreyi, preparatı bir başka zaman incelemek istersek, 
yine aynı noktada tekrar görebiliriz. Bunun için preparatı mikroskoba ilk 
yerleştirdiğimiz şekilde yönünü değiştirmeden koyarız. Verniyerleri okudu-
ğumuz 39.5 ve 96.4 rakamlarına getirecek şekilde mikroskop şaryosunu 
hareket ettiririz. Verniyerler bu rakamların olduğu yere gelince preparatta ilk 
gördüğümüz hücreyi aynı noktada yeniden gözleyebiliriz.  

Mikroskobun verniyerli şaryosunun bulunmadığı durumlarda mik-
roskopta gözlenen preparattaki bir hücrenin yeniden gözlenmesi veya diğer 
mikroskoplarda da yerinin kolayca bulunup incelenmesi için, şu işlemler 
yapılabilir: Mikroskopta hücre görüldükten sonra hücrenin hemen yakınına, 
ince uçlu, ispirtolu kalem ile, preparata fazla bastırmadan lamelin üzerine 
küçük bir nokta halinde işaret konulur. Preparat mikroskoptan çıkartılır ve 
ters çevrilir. Lamelin üzerindeki işaretli nokta merkez olacak şekilde, lame-
lin ters tarafına yani lamın altına cama yazar mum kalem ile küçük bir daire 
çizilir. Preparatın bu daire içinde bulunan küçük alanında gözlem yapılarak 
hücrenin yerini kolaylıkla bulmak mümkün olur.  

Işık mikroskoplarında alttan ışıklandırmalı, elektrikle çalışan çok çe-
şitli lamba tipleri vardır. Bu aydınlatmaya teknik ilerledikçe yenileri katıl-
maktadır (Örneğin LED aydınlatma gibi). Burada konu ile ilgili fazla bilgi 
vermeye gerek yoktur. Her mikroskop el kitabı aydınlatma için gereken 
bilgileri vermektedir. Bir ayna yardımıyla lambadan veya güneş ışığından 
faydalanılarak aydınlatılan mikroskoplarda çok iyi ışık ayarı yapmak zorun-
ludur. Işık kaynağı olarak lambadan veya güneşten alınan ışık, mikroskoba 
konulacak preparatı çok iyi bir şekilde aydınlatmalıdır ki, fazla büyütmeyle 
görülen kromozomlarda gözlem yapılabilsin. 
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3.2. Stereo Mikroskoplar 
Bunların büyütmeleri diğer mikroskoplara nazaran daha düşüktür ve 

kromozomların gözlemleri için preparatların hazırlanmasında kullanılabilir. 
Stereo mikroskoplardan, özellikle, küçük çiçek tozu kesesi bulunan materya-
lin çiçek tozu ana hücrelerinden preparat yaparken faydalanılır. Çiçek tozu 
kesesinin ayrılması, parçalanması, kesenin kalıntılarının temizlenmesi ve 
sadece çiçek tozu ana hücrelerini içeren düzenli bir preparat yapılabilmesi 
için bu ekipmana ihtiyaç vardır.  

 
3.3. Filtreler 
Kromozomların gözleminde çeşitli kromozom boyama yöntemleri uy-

gulanmaktadır. Bu boyalar ile kromozomlar farklı renkler alabilir. Genellik-
le, Feulgen, asetokarmin ve aseto-orcein ile yapılan boyamalarda kromo-
zomlar vişne çürüğü renginde boyanmaktadır. Bu renklerin yeşil filtre ile iyi 
bir kontrast oluşturduğu ve özellikle, fotoğrafların çekilmesi sırasında yeşil 
filtrenin kromozomlar ile hücre fonu arasında yeter derecede kontrast mey-
dana getirdiği gözlenmiştir. Aynı boyalar için, Löve ve Löve (1975), mavi 
filtrenin uygun olacağını yazmaktadır.  

Bizim araştırmalarımız sırasında oldukça koyu yeşil bir filtrenin Feul-
gen ve asetokarmin ile boyanan preparatlarda daha etkili sonuç verdiğini 
burada belirtmekte yarar vardır. Löve ve Löve (1975), gentian ve kristal 
viyole boyalar için sarı-yeşil filtreyi önermektedir. Araştırma materyalini 
incelerken, çeşitli filtreler kullanmak yolu ile en uygun filtreyi seçmek ve o 
materyal için iyi kontrast oluşturanı kullanmak en doğru yoldur. 

 
3.4. Mikroskopta Görüntü Boyutlarının Ölçülmesi 
Genel olarak, mikroskopta yapılan araştırmalara ait fotoğraflar yayın-

lanırken bunların görüntüleri kaç kat büyüttüğü bildirilir. Bundan başka, 
mikroskoptaki görüntünün boyu ve eni ölçülmek istenir. Bu amaçla, objektif 
mikrometre ile oküler mikrometre kullanılır. 

Objektif mikrometre, bir lamın ortasına çizilen 1 mm boyundaki çiz-
ginin 100 eşit parçaya bölünmesi ile yapılmıştır. 1 mm 1000 mikron (µm) 
olduğuna göre, 1 mm lik çizginin 1/100'lük parçası, yani iki çizgi arası, 10 
mikron demektir. Buna göre, objektif mikrometre, lamın ortasında 1 mm lik 
çizginin 100 eşit parçaya bölünmesi ve üzerine yuvarlak lamel yapıştırılması 
ile (Şekil 3.1) hazırlanan preparattır. Oküler mikrometre, mikroskop veya 
stereomikroskopların okülerinin içine yerleştirilebilen daire şeklinde bir cam 
parçasıdır. Üzerinde 100 eşit aralığa bölünmüş, cetvel gibi bir çizgi (Şekil 
3.2) bulunur. 
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Şekil 3.1. Objektif mikrometre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.2. Oküler mikrometre. 
 

Önce mikroskobun okülerine oküler mikrometre yerleştirilir. Bu okü-
ler ile mikroskopta preparat yerine konulan objektif mikrometreye bakılır. 
Örneğin, 10 büyütmeli okülere oküler mikrometre yerleştirilir, bu oküler ve 
40 büyütmeli objektif ile objektif mikrometreye bir preparata bakıldığı gibi 
bakılır. Objektif mikrometrenin çizgilerini net görecek şekilde mikroskopta 
gözlem yapılır (Şekil 3.3). Objektif mikrometrenin 1 mm bölümlü başlangıç 
(0) noktası ile oküler mikrometrenin bir belli noktası üst üste getirilir. Örnek 
olarak, objektif mikrometrenin 21 çizgisinin oküler mikrometrenin 30 çizgisi 
ile çakıştığını kabul edelim. Objektif mikrometrenin iki çizgi arası 10 µm 
olduğuna göre, 21 çizgi 21X10=210 µm eder. O halde, oküler mikrometre-
nin 30 çizgisi objektif mikrometrede 210 mikronluk bir boya eşit oluyor 
demektir. Öyleyse, 1 oküler mikrometre çizgisi 210:30=7 oluyor. Demekki, 
bir oküler mikrometre çizgisi 7 µm dir. Mikroskoptan objektif mikrometre 
kaldırılır, yerine kromozomları ölçülecek bir preparat konulur. X10 oküler 
ve X40 objektif ile baktığımız zaman preparatta gördüğümüz bir kromozo-
mun boyunu ölçmek için okülerde bu kromozomun kaç çizgiye eşit olduğu 
gözlenir, bu çizgi sayısı bulduğumuz katsayı olan 7 ile çarpılır ve mikron 
olarak kromozomun boyu bulunur (Şekil 3.4). 

Böylece, her oküler ve objektife ait katsayılar bulunarak, mikroskop 
kutusunun kapağına yapıştırılan bir kartona yazılır. İşlem böylece yapıldık-
tan sonra, artık bu objektif ve okülerler ile ölçümler yapılabilir. 
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Şekil 3.3. Oküler mikrometre ile objektif mikrometrenin mikroskoptaki üstüste görünümü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.4. Oküler mikrometre ile kromozomun boyunun ölçülmesi için mikroskopta kromo-
zomun gözlemi yapılır, okülere yerleştirilen oküler mikrometre ile bu kromozomun 
boyu ölçülür. 

 

Oküler Objektif Katsayı 
10X 10 -------- 
10X 40 7 
10X 60 -------- 
10X 100 -------- 
15X 10 -------- 
15X 40 -------- 
15X 60 -------- 
15X 100 -------- 
25X 10 -------- 
25X 40 -------- 
25X 60 -------- 
25X 100 -------- 
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Bu cetvelin hazırlanması için, önce oküler mikrometre 10X okülere 
takılır ve 10X, 40X, 60X, 100X objektifler ile objektif mikrometreye bakıla-
rak yukarıdaki gibi katsayılar bulunur. Sonra oküler mikrometre 15X, 25X 
okülerlere takılarak aynı işlemler yapılır. Sonuçta yukarıda görülen katsayı 
cetveli hazırlanır.  

Mikroskoptaki görüntünün boy ve enini ölçmenin diğer bir yolu ise, 
bilgisayar programı ve dijital kamera kullanımıyla gerçekleşmektedir. Dijital 
kamera ve program objektif mikrometre ile her bir objektif büyüklüğü için 
bir defa hesaplanır. Bu bilgi bilgisayar programına kaydedildikten sonra 
incelenecek mikroskop görüntüsünün büyüklüğü dijital olarak belirlenmiş 
olur. 

 
3.5. Kromozomların Gözlemi için Laboratuvarda Kullanıla-

cak Diğer Bazı Alet ve Ekipman ile Kimyasal Maddeler  
Bir sitogenetik laboratuvarında araştırmanın özelliğine göre çeşitli 

kimyasal maddeler, araç, gereç, kullanılmasına gereksinme duyulabilir. Biz 
burada genel olarak, böyle bir laboratuvarda başlangıçta bulunması gere-
kenlerin listesini vereceğiz: 

Mikroskoptan çizim aleti 
Mikroton 
Etüv (60 °C a kadar ısıtabilen) 
Benmari 
Buzdolabı 
Desikatör 
Devamlı preparat kolleksiyon kutuları 
Preparat ısıtma plakı 
İnce uçlu küçük pens 
Büyük pens 
Ok uçlu iğne 
2 adet iğne 
Bisturi 
İnce kıl fırça 
Makas 
Jilet 
Cama yazar mumlu kalem, ispirtolu kalem 
Cama yazar elmas uçlu kalem 
Termometre (100 °C) 
İspirto ocağı  
Laboratuvar çalar saati 
Mercek silmek için kâğıt 
Süzgeç kâğıdı 
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Kurutma kâğıdı 
Cam çubuklar 
Saat camları (çeşitli çapta) 
Preparat boyama kapları 
Pipetler, huniler 
Ölçü kapları 
Petri kutuları, erlenmayerler, beherglaslar, deneme tüpleri 
(5 cm boyunda, 1.5 cm çapında) 
(15 cm boyunda, 1.5 cm çapında) 

 
3.5.1. Mikrofotografi için gerekli ekipman ve maddeler 

Günümüzde mikroskoba bağlanabilen en etkili fotoğraf makinası 
analog (filme görüntü aktaran) tipte SLR (Single Lens Reflex) olanlardır. 

Mikroskoba takılacak analog makinalar düşük ISO filmlerinin bulun-
masındaki güçlükten dolayı son zamanlarda dijital SLR makinaların kulla-
nımı yaygınlaşmıştır. Bu makinalar film yerine görüntüyü CCD veya CMOS 
adı verilen sensörler aracılığı ile hafızaya kaydetmektedirler. Ancak, ISO 
değerleri film kadar düşük olamadığından henüz analog makinalar kadar 
başarılı değillerdir. Dijital makinaların fotoğraf çekimi tamamiyle analog 
olanlarla aynıdır. 

Siyah-beyaz film (Düşük ISO’lu) 
Koyu yeşil, açık yeşil, mavi filtreler 
Film banyosu (Kodak D-76) 
Foto flue  
Tespit banyosu 

 
3.5.2. Kimyasal maddeler 

Etil alkol  
Metil alkol 
Absolü alkol 
Bakır sülfat 
Gliserin 
Ksilol (Xylol) 
Kloroform 
Asetik asit 
Hidroklorik asit 
Damıtık su 
İmmersiyon yağı 
Osmik asit 
Formalin 



 34

Kolkisin 
α-monobromonaftalin 
Paradiklorobenzen 

 
3.5.3. Boyalar ve devamlı preparat yapmak için kullanılan ortamlar 

Safranin 
Bazik fuksin (kristal) 
Karmin 
Orsein 
Giemsa 
Kristal viole 
Hematoksilin 
Yumurta akı (Albümin) 
Potasyum metabisülfit (K2S2O5) 
Demir üç klorür 
Agar 
Jelatin 
Parafin 
Kanada balsamı 
Euparal  
Entellan 

Bir laboratuvarda yukarıda belirtilenlerden başka pek çok şeye ihtiyaç 
duyulabilir. Özellikle, çeşitli materyal ile çalışırken bir çok yeni ihtiyaçlar da 
ortaya çıkacaktır. Ancak, bir başlangıç olarak laboratuvarda hemen gerekli 
olanları burada bildirmeye çalıştık. 

 
3.6. Mikrofotografi (Film ve Kart Banyoları) 
Kromozomların mikroskopta gözlemi yapılırken önemli görülen hüc-

relerin fotoğrafları çekilerek yayınlanmak istenir. Mikroskoptan fotoğraf 
çekilirken başarılı sonuçlar alınması için preparatın kusursuz denilecek kadar 
iyi hazırlanması lâzımdır. Daha başlangıçta metaryalin en elverişli ortamda 
yetiştirilmesinden işe başlanmalıdır. Eğer, bir saksıda yetiştirilen materyalin 
kök uçlarındaki kromozomlar gözlenecek ise, saksı toprağının çok iyi hazır-
lanması önemlidir. Çünkü, saksıdan kök ucu örnekleri alırken saksı ters 
çevrilerek kenarı yavaş yavaş bir masaya vurulur. Böylece, kalıp halinde 
çıkan saksı toprağı bozulmadan saksı kenarına dokunan, beyaz canlı kök 
uçları alındıktan sonra saksı tekrar eski haline getirilecektir. Çeşitli zaman 
aralıkları ile 2-3 günde bir aynı işlemler yapılacak, bitki kök uçlarından 
örnekler alınacaktır. Buradan alınan kökuçlarında bol miktarda mitoz bö-
lünmenin gözlenebilmesi gerekir. Bunun için de saksı toprağının iyi hazır-
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lanması bir gün önce yeterince sulanması, bitki köklerinin bol miktarda 
mitoz bölünme vermesine yetecek havalanma ve özellikle yeterli güneşlen-
me olmalıdır. Görüldüğü gibi, mikrofotoğrafinin başarısı, materyalin temi-
ninden başlamaktadır. Çok sayıda mitoz bölünme gösteren ve metafaz hücre-
leri içeren bir kök ucundan en iyi metafaz hücreleri seçilebilir. Diğer mater-
yalin elde edilişinde de durum aynıdır. Tam çiçeklenme mevsiminde ve bol 
miktarda başak veren bir buğdaygil bitkisinin en iyi başaklanma gösterdiği 
dönemde ve günün uygun saatinde alınmış materyalinde çok sayıda bölün-
mekte olan çiçek tozu ana hücresi görülebilir. Bu şekilde, en iyi meiotik 
fazlar gözlenebilir. O halde, başarılı mikrofotoğrafi başarı ile yetiştirilen 
materyalden elde edilecektir. 

Boyanma sırasında çok iyi boyanmış ve hücre protoplazması ile kont-
rast oluşturan kromozomların fotoğrafları elbette daha başarılı sonuçlar verir. 

Böylece, çok iyi olduğu belirlenen hücrelerin fotoğraflarını çekme-
lidir. Çünkü, yeterince net olmayan hücrelerin fotoğraflarının da net ve 
amaca elverişli olması düşünülemez. Fotoğraf makinasına 10-15 İSO’luk si-
yah-beyaz filmler yerleştirilir. Az İSO’lu filmler daha detaylı fotoğraf verir.  

Seçilen bir hücrenin fotoğrafını çekmek için: Mikroskobun ışık ayarı 
iyi yapılmalı ve bol ışık elde edilmelidir. Feulgen gibi vişne çürüğü rengin-
deki objeler için yeşil veya mavi filtreler kullanılabilir. Önce mikroskopta 
hücrenin net olarak görülmesi sağlanır. Trinoküler yardımı ile mikroskoba 
bağlanan fotoğraf makinasında aynı hücrenin görülmesine çalışılır. Şimdi, 
mikroskopta net görüntü sağlanması için mikroskobun mikro vidası ile hücre 
veya hücre içindeki kromozomların net görüntüsü elde edilir. Işık ayarı ve 
poz süresi ayarı otomatik olan mikroskoplarda düğmeye basarak fotoğraf 
çekilir. 

Işık ayarı ve poz süresi bizim tarafımızdan ayarlanan fotoğraf makina-
larında poz süresi için 3 tahmini süre (örneğin; 2, 4 ve 6 saniye) ile üç ayrı 
poz çekilir. En elverişli sonuç veren poz süresindeki fotoğraf filmi araştır-
mada kullanılır. Poz süresi, mikroskobun ışık şiddetine, kromozomların 
kontrast bir fonda bulunmasına ve boyanmanın koyuluk derecesine bağlıdır. 

Fotoğraf çekilirken her 36'lık filme bir numara verilir. Birinci ikinci 
ve üçüncü pozlar bir hücrenin çeşitli sürelerde çekilmiş fotoğrafları olacaktır. 
Çekilen fotoğrafın filminin numarası, poz numarası, preparatın hangi konuya 
ait olduğu ve numarası, çekilen üç ayrı pozun poz süreleri, örneğin 2, 4, 6 
saniye gibi, pozların ait olduğu objenin, hücrenin kotları ve fotoğraf hakkın-
da bilgiler bir deftere düzenli şekilde yazılmalıdır. 36 pozluk bir film çekilip 
bitirilince fotoğraf makinasından çıkarılır. 

Laboratuvar çalışmalarında fotoğrafları çekilen hücrelere ait filmleri 
hemen banyo edip fotoğraf filminden iyi sonuç alınıp alınmadığı görülmek 
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istenir. Bu amaçla, laboratuvarda 25X25X30 cm ölçeğinde içi siyah boyalı 
bir tahta veya kalın karton kutu hazırlanabilir (Şekil 3.5). Kutunun açık olan 
bir yanına siyah örtü yapıştırılır. Örtünün diğer kenarından lastik şerit geçiri-
lir. Böylece, küçük bir karanlık oda hazırlanmış olur. Bu yöntemin laboratu-
varda film banyoları yaparken fotoğraf makinasındaki filmin kontrolü gerek-
tiğinde çok kolaylıklar sağladığı görülmüştür. Fotoğraf makinasından filmler 
yukarıda belirtilen kutuda çıkarılır ve banyo tankına yerleştirilir. Banyo 
tankına aşağıdaki şekilde hazırlanan birinci banyo çözeltisi tank iyice dolun-
caya kadar doldurulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Şekil 3.5. Küçük bir karanlık oda olarak kullanılabilen tahtadan veya kalın kartondan yapıl-
mış kutu. 

 
3.6.1. Film banyosu 

I- Banyo: 
1.  Toz halindeki Kodak (D-76) dan 37 ml alınır. 
2.  52 °C da 473 cm3 damıtık su hazırlanır. 
3. Toz bu suda karıştırılarak eritilir,  
4.  20 °C a kadar soğutulur.  
5.  Film bu banyoda 7 dakika bekletilir (bu süre 10-15 İSO’luk filmler 

için elverişlidir). 

Kodak D-76 bugünlerde çok zor bulunduğundan diğer markaların 
(Örn: İLFORD) likid banyoları da kullanılabilir. Bu sıvı banyolar üzerindeki 
reçetede belirtilen oranda su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilebi-
lir. 
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II- Banyo: 

Birinci banyo süzülür, dökülür. 
6.  80 ml (Kodak fixer) 
7.  500 ml 18°-20°-25°C suda eritilir,  
8.  (27 °C dan yüksek sıcaklık kullanılmadan) film 5 dakika banyo 

edilir. 
9.  Bu ikinci banyo da süzülür.  

Kodak fixer bulunamaması halinde, piyasada alternatif olarak bulunan 
örneğin, İlford Rapid Fixer gibi durdurucular da kullanılabilir. Bu çözelti 
ambalajı üzerinde belirtildiği gibi rahatlıkla hazırlanıp kullanılabilir. 

Zaman geçirmeden banyo tankı hemen musluk suyu ile doldurulur. 
Film 1-2 dakika bu su ile banyo edilir. Sonra tank açılır. Musluk biraz açık 
bırakılarak tanktaki film bir saat kadar hatta daha uzun süreler az hareketli 
musluk suyu altında bırakılır. Daha kısa süre suda bekletilen filmler çabuk 
bozulabilir. Musluğu çok açmaya gerek yoktur. 

10. Film yarım dakika kadar 1000 ml musluk suyu veya damıtık suda 1 
ml foto flue konularak hazırlanan çözeltiden geçirilir ve film kuru-
tulmak üzere asılır. 

Foto flue yerine, % 10 luk potasyum ferricyamid ve ikinci banyo için 
aşağıdaki çözelti kullanılabilir.  

Darlington ve La Cour (1976): 

80 g Sodyum hiposülfit 
5 g Potasyum metabisülfit musluk suyu veya 
damıtık su ile 250 ml’e tamamlanır. 

 
3.6.2. Fotoğraf kâğıdı (Kart) banyosu 

I. Banyo: 

Kullanılacak malzeme: Kodak Dektol veya dengi fotoğraf kâğıdı ge-
liştirici banyo 

Banyonun hazırlanması (1 lt için): 758 g toz Kodak Dektol tartılır. 1 
lt'lik balon joje veya ölçü silindiri içerisine tartılan Kodak Dektol aktarılır ve 
32-38°C'de bir miktar su ilâve edilir. Kodak Dektol'un bu su içerisinde 
erimesi sağlanır. Sonra tekrar su ilâve edilerek 1 lt'ye tamamlanır. Hazırla-
nan banyo 20°C'ye soğutulur. Böylelikle I. banyo hazırlanmış olur. 

 
II. Banyo: 

Kullanılacak malzeme: Na-hyposülfit 



 38

Banyonun hazırlanması (1 lt için): 200 g sodyum hyposülfit tartılır. 1 
lt'lik balon joje veya ölçü silindiri içerisine tartılan sodyum hyposülfit aktarı-
lır ve bir miktar su ilâve edilir. Bu su ile sodyum hyposülfit eritilir. Sonra, 
tekrar su ilâve edilerek 1 lt'ye tamamlanır. 

Piyasada I.banyonun solüsyon halinde ürünleri de bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi olan Fotospeed marka print developer'in hazırlanışı: 

Kullanılacak malzeme: Fotospeed marka print developer-PD5 

Hazırlanışı (1 lt için): 200 ml Fotospeed PD5 alınır ve 1 lt'lik ölçü si-
lindirine aktarılır. Sonra bu solüsyon 20°C'deki su ile 1 lt'ye tamamlanır. 
Böylece, I. banyo hazırlanmış olur. 

II. Banyo yukarıdaki gibi sodyum hyposülfit ile hazırlanır. 

 
3.6.3. Kart banyosu nasıl yapılır? 

Işık sızmayan tam anlamı ile karanlık duruma getirilen bir oda bu 
amaç için kullanılır. Mikroskoptan fotoğrafı çekilmiş kromozomların ince-
lenmesi için film banyo edilip kurutulduktan sonra bir büyütme aletine 
takılır (Şekil 3.6). Bu alete fotoğrafçılıkta "Agrandizör" denir. Filmdeki 
görüntü aletin ışık kaynağından gelen ışık ile aydınlatılır. Filmin görüntüsü-
nün düştüğü tablaya bakılır; istenilen şeklin oluştuğu kontrol edilir. 

Kromozomların fotoğrafta kontrast bir görünümde olması, yani beyaz 
kâğıt üzerinde koyu renkli siyaha yakın renkte bir görüntünün olması istenir.  

Şimdi, iyi bir kontrast görüntü veren, yukarıda belirtildiği gibi beyaz 
kâğıt üzerinde siyah kromozomlar gösterebilen "Extra hard" fotoğraf kâğıdı 
veya piyasada bulunabilen 5 No'lu fotoğraf kâğıdı büyütme aletinin tablasına 
yerleştirilir. 

Agrandizöre takılan filmde görülen şeklin koyu siyah ve beyaz olanla-
rı ve şekillerinin sınırları belirgin örnekleri için 3-5 saniyelik bir süre agran-
dizördeki ışığın açılması (buna poz süresi deniliyor) yeterli olabilir. Bu ışık, 
fotoğraf kâğıdı üzerine düşürüldükten sonra ışık kapatılır.  

Buradan alınan kart 1.banyoda 15-20 saniye veya şekillerde kontrast 
oluşuncaya kadar bekletilir, kart çıkarılır, üzerindeki sıvının akması için bi-
raz bekletilir, II.banyoya atılır. İkinci banyoda şekillerin kontrastlığını tespit 
için kart 3-5 dakika bekletilir. Sonra, musluk suyuna konulur. Kart burada en 
az bir saat olmak üzere, birkaç saat bekletilir.  

Kartın kurutulmasında özel kurutma cihazları kullanılabilir. Böyle bir 
olanak yok ise, büyük tabaka cama yapıştırılan kart oda sıcaklığında kurutulur. 
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Şekil 3.6. Fotoğraf agrandizörü. 
 



 40

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 41 

 
 
 

4. SOMATİK KROMOZOMLARIN GÖZLEMİ İÇİN 
KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

Birçok araştırıcı çok çeşitli materyalde mitoz kromozomların gözlemi 
için ayrı ayrı yöntemler uygulamıştır. Somatik hücrelerde mitoz bölünmenin 
gözleminde birbirinden farklı amaçlar olabilir. Örneğin, bir bitkinin sadece 
kromozom sayısını öğrenmek istiyorsak yapılacak iş, uygulanacak yöntem 
başkadır. Buna karşılık, bir bitkide somatik hücredeki kromozom yapısı, 
kromozom morfolojisini incelemek gerekiyorsa, daha başka bir yöntem 
uygulamak zorunda kalabiliriz. Bu durumda uygulanması düşünülen yönte-
min amaca yetecek etkenlikte olması istenir.  

Konuya biraz daha açıklık getirmek için, denilebilir ki, bir bitkinin 
somatik hücrelerinde kromozom sayımında kromozomların iyi bir şekilde 
boyanması gerekir. Aynı zamanda, sitoplazma da olabildiği kadar açık renkli 
veya renksiz olmalıdır. Kromozomlar hücre içinde rahatlıkla sayılacak kadar 
dağılmış bulunmalıdır. Burada kromozomların morfolojik yapıları bizim için 
önemli olmayabilir. Çünkü, incelediğimiz bireyin sadece kromozom sayısını 
belirlemek, bulmak, daha doğrusu, saymak istiyoruz. 

Kromozomların sadece sayısının önemli olduğu bir çalışmada veya 
araştırmada kromozom yapılarını açık, net bir şekilde görmediğimiz olabilir. 
Kromozomların sayımını yapmak için yukarıda belirttiğimiz koşulları sağla-
yan yöntemleri kullanabiliriz. Örneğin, eğer bir yöntemde kullanılan kimya-
sal maddeler kromozomların yapısını küçültüyor, onların büzülmesine neden 
oluyorsa, bu yöntem kromozom sayımı için zararlı değildir. Aksine, böyle 
büzülmüş (buna kontrakte kromozomlar deniliyor şekil 2.2) kromozomların 
hücre içinde birbiri üstüne gelmesi ihtimali daha azdır. Öyle ise, kromozom-
ların sayımı böyle bir işlem sonucunda büzülen kromozomlarda daha da 
kolaylaşmış olur. Örneğin, kolkisin kök uçlarındaki somatik hücrelere ilk 
işlemde % 0.5'lik bir konsantrasyonda uygulanırsa hücrelerdeki kromozom-
ların yapı bakımından büzülmesine neden olur. Onların ayrı ayrı durmasına 
ve kolaylıkla sayılmasına yardım eder. Özellikle, kromozom sayıları fazla 
olan bireylerde, kolkisinin bu etkisi sayım işleminde önemli kolaylıklar 
sağlar. 

Büzülen kromozomların çok kere sentromerlerini bile kolay kolay 
görmek mümkün olmaz. Ancak, burada önemli olan kromozomların üst üste 
gelmeden ayrı durmaları ve sayım işinin kolaylıkla başarılmasıdır.  
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İlk işlemde kolkisinin kullanılmasından sonra, boyama için Feulgen 
kullanılabilir. Feulgen, kromozomları oldukça koyu bir şekilde, vişne çürüğü 
renginde boyar ve sayım işi böylece daha da kolaylaşır. Bazı materyal için 
Feulgen yerine asetokarmin ve aseto orcein gibi boyaların kullanılması 
yoluna gidilebilir. Her ne kadar, Feulgen birçok bitkilerin kromozomlarını 
etkili olarak boyarsa da bazı bitkilerde, örneğin, araştırmalarımızda kullan-
dığımız bazı yumak (Festuca sp.) türlerinde ve baklagiller (Leguminosae) 
familyasından yem bitkilerinden fiğ (Vicia sativa L.), sarı çiçekli fiğ (Vicia 
galeata Boiss.), eflatun çiçekli fiğ (Vicia noeana Boiss.), koca fiğ (Vicia 
narbonensis L.), korunga (Onobrychis arenaria (Kit. ex. Willd.) DC.), sarı 
çiçekli gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.), kışlık üçgül (Trifolium 
resupinatum L.) ve yemeklik baklagillerden fasulye (Phaseolus vulgaris L.) 
de yeterince etkili olmamıştır. Bu gibi durumlarda yukarıda belirtilen boya-
malardan daha başka yöntemler kullanılabilir. Mitoz bölünmede gözlenen 
hücrelerde kromozomlar kendi yapısal özelliklerini göstermelidir. Yani, bir 
kromozomun sentromeri, kısa kolu, uzun kolu, varsa sateliti belirgin durum-
da olmalıdır. Ancak böyle kromozomları bulunan hücrelerle bir bireyin 
kromozomunun yapısal özellikleri belirlenebilir. Buna bireyin karyotip 
özelliği denilebilir. İşte kromozomların böyle çeşitli morfolojik yapılarını 
birbirleriyle karşılaştırmak için onların karyotip analizlerini yapmak gerekir. 
Bir bireyde bulunan kromozomların bütün yapısal özelliklerini belirleyen 
fotoğraflar, çizimler ve ölçümler yapılır. Bu sonuçlar diğer bireylerle karşı-
laştırılır. Kromozomları böyle etraflı bir şekilde inceleyebilmek için onların 
yukarıda belirtilen özelliklerini gösterecek durumda olmaları gerekir. Örne-
ğin, kontrakte kromozomlar bu işler için uygun değildir. Bir preparatta soğan 
bitkisinde (Allium cepa L.) Şekil 2.3 olduğu gibi kromozomlar büzülmüş 
görülüyor. Halbuki, aynı preparatta yine aynı bitkinin Şekil 2.2 de görülen 
kromozomları ise, karyotip analizi için çok uygun bir yapı gösteriyorlar. Bir 
de, kromozomların henüz tam metafazda olmadığı zamanki görünümleri 
vardır. Bu sırada kromozomlar çok uzun yapıdadırlar. Bunlar morfolojik 
karşılaştırmaya uygun durumda değildirler. O halde, karyotip analizi için 
seçilecek hücrelerin metafaz devresindeki yapılarını çok iyi belirlemek ve 
karşılaştırmada kullanılacak kromozomların birbirine oldukça yakın yapısal 
gelişme içinde olmalarına dikkat etmek gerekir. Çok büzülmüş kromozomlar 
veya henüz erken metafazda olup, tam metafaza gelmemiş hücrelerin çok 
uzun kromozom yapılarının, tipik metafazda bulunan hücrelerin kromozom-
ları ile karşılaştırması yapılmaz. 

 
4.1. Preparatların Gözlemi, Tarama Yöntemleri 
Preparat hazırlandıktan sonra onun bütün alanını gözleyebilmek için 

aşağıdaki uygulama yapılabilir: 
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Mikroskobun örneğin, 10 objektif ve oküleri ile gözlem yaparak lame-
lin bir köşesini görmeye çalışınız. Sonra lamelin bir kenarından başlayarak 
bu kenar boyunca gözleminizi sürdürünüz. Böylece, lamelin kenarındaki 
mikroskop alanı kadar bir yüzeyi gözleyerek taramış olursunuz. Şimdi, 
gözleme devam etmek için mikroskop alanının gözlediğiniz noktasının 
hemen bitişiğindeki alana mikroskop şaryosunun yardımı ile preparatı kaydı-
rınız. İlk gözlediğiniz lamel kenarından bir mikroskop alanı kadar içerideki 
alanı birinci tarama yaptığınız alanın bitişiğini ona paralel olarak taramaya 
başlayınız. Bu şekilde devam ederek bütün lamel yüzeyini düzenli olarak 
gözlemiş olursunuz (Şekil 4.1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.1. Bir lamel yüzeyinin mikroskopta taranması. 

  
4.2. Somatik Kromozomların Sayılması ve İncelenmesi için             

Materyal Temini   
4.2.1. Materyal temininde dikkat edilecek noktalar 

Materyalin temini, kromozomların gözlemi ile ilgili yapılacak araştır-
madan elde edilecek sonuçlara çok önemli derecede etki eder.  

Bir materyalde mitoz bölünmenin en çok oluştuğu koşulların çok iyi 
bilinmesi gerekir. Bu koşullar arasında örneğin, ortamın sıcaklık derecesi 
mitoz bölünmeye çok etkilidir. Bitkinin gelişme zamanı da çok önem taşı-
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maktadır. Örnek olarak, çavdar üzerinde yaptığımız araştırmalarda 8-10 cm 
çapındaki saksılarda tohumdan yetiştirilen fidelerin 3-5 gün sonra oluşturdu-
ğu kökler, saksının kenarına dokunduğu günün sabahında alınmış ve iyi 
sonuçlar elde edilmiştir. Güneşli bir sabahta alınan beyaz renkli kök uçları 
oldukça bol miktarda mitoz bölünme gösterebilir. Onbeş yirmi gün sonra da 
aynı bitkiden yine kök uçları alınabilir. Ancak, böyle yaşlı bir fidenin kirli 
beyaz veya sarıya yakın renkteki köklerinde mitoz bölünmeyi gözlemek 
oldukça zordur. Yeni sürdüğü görülen beyaz renkli ve henüz saksının kena-
rına kadar uzanmış köklerden elverişli sonuçlar alınabilir. 

Mitoz bölünmenin incelenmesinde faydalanılacak hücrelerin belir-
lenmesi için kromozom morfolojisi bakımından en net, şüphe götürmez 
görünümde olan hücrelerin bulunmasına çalışılmalıdır.  

Araştırıcı, materyalin elde edilmesinde de en ekonomik ve kolay yol-
dan ulaşılabilen, kısa sürede bol miktarda kök ucu verebilen, her zaman 
bulunabilen materyali aramalıdır. 

 
4.2.1.1. Mitoz bölünmenin oluşum devresi 

Bir mitoz bölünme devresinin tamamlanması için geçen süre çok bü-
yük değişiklikler göstermektedir. Bunun nedeni, mitoz bölünmenin oluşu-
munu etkileyen etmenlerin çok çeşitli oluşudur. Nitekim, bu süre or-
ganizmadan organizmaya değişim gösterir. Aynı şekilde, ayrı ayrı orga-
nizmaların da ayrı dokularında mitoz bölünmenin oluşum süresi farklıdır. 
Ortamın sıcaklık derecesinin de mitoz bölünmeye önemli etkiler yaptığı bi-
linmektedir. Sıcaklıkta meydana gelen değişmelerin mitozun oluşum hızını 
etkilemesi doğaldır. Bu etmenlere diğer çevre koşullarının etkilerini de 
eklediğimiz zaman mitozun oluşumunda geçen sürenin neden farklılık 
gösterdiği daha iyi anlaşılır. Yaptığımız çeşitli araştırmalar sırasında mitozun 
oluşumunda kromozomların gözlemini yaparken aynı bitkinin bir mevsimde 
kromozomlarını daha iyi gözlemek olanağı olduğu halde, bir başka mevsim-
de bu olanağı bulamadığımız olmuştur. Örneğin, kılçıksız brom (Bromus 
inermis Leys.) köklerinde Ankara'da serada saksı içerisinde yetiştirilen 
bitkilerin kök uçlarında kromozomları haziran ayında daha iyi gözleyebildik. 
Haziran'da serada ısıtma yapılmadı. Bitkiler serada cam altında geliştirildi. 
Kök uçlarında kromozomlar Feulgen boyama yöntemi ile daha elverişli bir 
görünüm kazandılar; hücre içerisinde kromozomların dağılımı daha elverişli 
oldu. 2n=56 gibi oldukça fazla sayıda kromozomu bulunan materyalde 
kromozom sayımları rahatlıkla yapılabildi. Halbuki, bu mevsim diğer bir çok 
bitki köklerinde mitoz bölünmenin gözlemi için elverişli değildir.  
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Mitoz bölünmenin oluşum süresi hakkında çeşitli araştırıcılar bilgiler 
vermektedir. Carlson'a (1941, 1954) göre, çekirgelerin embriyosunun sinir 
(neuroblast) hücrelerinde mitoz bölünme devresi 26 °C da yaklaşık olarak 
sekiz saatte tamamlanmaktadır. Bakterilerde bu sürenin çok daha kısa oldu-
ğu görülmektedir. Swanson (1964), bir bakteri kültüründe gelişmenin loga-
ritmik fazında bölünmenin her 20 dakikada bir oluştuğunu bildiriyor.  

Telgraf çiçeği (Tradescantia) dişicik başı tüy hücrelerinde mitoz bö-
lünme 340 dakikada tamamlanmaktadır. Bazı araştırıcılar ise, aynı bitki için 
bu süreyi 10 °C'da 135 dakika, 25 °C'da 75 dakika ve 45 °C'da 30 dakika 
olarak bulmuştur. 

Tradescantia'nın mikrosporunda bölünmenin 30 °C'da, 30 dakika ka-
dar bir süre içinde tamamlandığı Swanson (1964) tarafından bildirilmektedir. 
Hayvan hücrelerinin doku kültüründe hücreler Fischer'e (1946) göre,                
37 °C'da, 16-40 dakikada bölünmektedir.  

Mitoz bölünmenin fazları arasında metafaz ve anafazın en kısa fazlar 
olduğu belirtilmektedir. Bundan sonraki telofazdır. Profaz ise, daha uzun bir 
fazdır. 

 

4.2.1.2. Mitoz bölünmede incelenecek hücrelerin durumu 

1.  Hücre tam metafazda olacak, 
2.  Optimal derecede hidroliz edilecek, 
3.  Kromozomlar birbirinden ayrı duracak, 
4.  Kromozomlar aynı düzlem içinde bulunacak, 
5.  Kromozomlar iyi bir şekilde boyanmış olmalı, hücre protoplazması 

ile kontrast oluşturmalı, böylece gözlemi kolay olmalıdır. 

 
4.2.2. Materyalin elde edilmesi 

Somatik kromozomların elde edilmesi için, bitkilerde mitoz bölünme-
nin hızlı olduğu bitki dokularını, organlarını elde etmek gerekir. Mitoz 
kromozomların çok görüldüğü hücreler üzerinde gözlemler yapabilmek için 
bitkilerin özellikle, kök ucu ve diğer büyütken konileri ile gelişmekte olan 
genç dokularındaki mitoz bölünmeleri tam zamanında görmek büyük önem 
taşımaktadır. Birçok araştırıcıların ve öğrencilerin kromozom gözleminde 
güçlüklerle karşılaştığı bilinmektedir. Eğer, bitkilerin mitoz bölünme yapan 
somatik hücrelerinin gözlemi için uygun bir materyal seçilir ve üzerinde 
dikkatli bir şekilde çalışılırsa, mitoz kromozomların görülmesinin düşünül-
düğü kadar zor olmadığı anlaşılır. Kromozomlar ile çalışmak isteyenlerin bu 
konuda başarılı olabilmesi için üzerinde durmaları gerekli olan en önemli 
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noktalardan birisinin gözleme elverişli bitki dokusunu belirlemek olduğu 
söylenebilir. Bazı bitkilerde bol miktarda somatik hücrelerin bulunduğu 
dokuları elde etmek çok kolaydır. Bununla birlikte, aynı bitkiden araştırma-
nın veya incelemenin gereği olarak sürekli bir şekilde mitoz bölünme veren 
dokuların alınmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu bakımdan, aşağıdaki yöntem-
lerden faydalanmak yolu ile, mitoz bölünmenin çok görüldüğü bitki dokuları 
elde edilebilir.  

 
4.2.2.1. Petri kutusunda tohumların çimlendirilmesi ile bitki kök 

uçlarının elde edilmesi 

Petri kutularında baklagiller ile buğdaygillerin ve diğer bitkilerin to-
humları çimlendirilebilir. Bu amaçla, bir petri kutusu alınır. Kutunun alt ve 
üst kapaklarının iç kısmı tam kapakların büyüklüğünde kesilen birer kurutma 
kâğıdı ile kaplanır. Kurutma kâğıtları musluk suyu ile (önemli araştırmalarda 
damıtık su kullanılmalıdır) ıslatılır. Her iki kapağın iç kısmını kaplayan bu 
kurutma kâğıtları ıslatıldıktan sonra fazla gelen birkaç damla su kapaklar 
eğilerek dökülür. Petri kutusunun içindeki yeterince nemli olan kurutma 
kâğıtlarının üzerine 10-15 tane örneğin, çavdar tohumu seyrek bir şekilde 
yerleştirilir. Tohumların üzerine de yine petri kutusu çapında daire şeklinde 
kesilmiş bir kurutma kâğıdı kapatılır. Bu kâğıdın da yeterince ıslatılması 
gerekir. Eğer, bu ıslatma sırasında yine bir kaç damla fazla su verilmiş ise, 
bu su da petri kutusu eğilerek süzülür. 1 cm X 4 cm ölçeğinde kesilmiş bir 
beyaz kâğıda kurşun kalem ile çimlendirilmeye konulan bitkinin adı, çim-
lendirmeye konulduğu tarih yazılır. Gerekirse, saat ve birçok bitki ile çalışıl-
dığı zaman, bitkiler hakkında diğer bilgiler ve numaralar kâğıt etikete veya 
petri kutusu üzerine (Şekil 4.2c) bir cama yazar kalem ile yazılabilir. İstenir-
se, kutunun içine konulan etiketin aynısı kutu kapağının içine kurutma kâğıdı 
yerleştirilmeden önce konulur. Sonra kurutma kâğıdı kapağın içine yerleştiri-
lir. Bu şekilde hazırlanan petri kutuları tohumun çimlenmesi için 2-3 gün 
oda sıcaklığında (18°-24°C) bekletilir veya bitkinin çimlenmesine uygun 
olduğu bilinen derecelerde, sıcaklık derecesi kontrol edilen dolaplarda, 
odalarda bekletilir. Hergün yapılan kontroller ile çimlenen tohumların 1-2 
cm boyundaki kök uçları kesilerek 1.5 cm çapında 5 cm boyunda küçük 
tüplere alınır. Burada dikkat edilecek bir nokta vardır; çimlenme başladıktan 
sonra 5-10 gün beklenirse, ince zayıf kökler de gelişir, bunlarda çok mitoz 
görülmez. 

Küçük tüplere alınan kök uçları ileride göreceğimiz işlemlerden geçi-
rilerek kök ucunda kromozom sayımı için kullanılır. 

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, bakla tohumları böyle çimlen-
dirilebilir. Bu bitkiler arasında çavdar ve baklanın kromozomları daha kolay 
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gözlenebilir. İlk çalışmaların bu iki bitki ile yapılması ve böylece kromo-
zomların gözlemi uygun olur.  

Tohumların çimlendirilmesinde her bitkinin özel bir ortamı olması ge-
reklidir.  

Tahıllar, bakla ve birçok buğdaygiller için oda sıcaklık derecesi (18°-
24°C) yeterli olabilir. Bazı baklagil bitkilerinin tohumları kolayca su alıp 
şişemez ve çimlenemez. Böyle tohumlara sert tohumlar denilir. Bu gibi 
tohumları çimlendirmek için tohumun iki yanında kotiledonların bulunduğu 
yerlerde tohum kabuğunun çizilmesi gerekir. Bir tabaka zımpara kâğıdı 
alınır, masa üzerine konulan kâğıda çimlendirilecek tohumlar birbiri üstüne 
gelmeyecek şekilde serilir. Tohumlar ikinci zımpara tabakası ile kapatılır. İki 
zımpara tabakası arasında kalan tohumların kabukları zımpara kâğıdına 
üstten bastırılarak zımparalanır. Böylece, tohumların kabukları üzerinde 
çizikler oluşur. Bu çizilen kısımlardan tohum kabuğu kolayca su alır, tohum-
lar şişer ve çimlenir. Bazı tohumların çimlenebilmesi için belli bir süre 
soğukta bekletilmesi gerekli olabilir. Diğer bazı tohumların ise, yüksek 
oranda oksijen içeren hava etkisinde bırakılması çimlenmede faydalı olabilir.  

Çimlendirme ortamı olarak kurutma kâğıdı kullanıldığı gibi, bazen in-
ce kum da kullanılabilir. Petri kutusu içine pamuk döşenerek de bir çim-
lendirme ortamı hazırlanabilir. Kromozom gözlemi için kök ucu alınan 
çimlenmiş tohumun gelişmesi, ileride bir bitki vermesi ve onun üzerinde 
araştırmanın devamı isteniyorsa, o zaman her çimlenmiş tohum ayrı numara 
ile ayrı bir küçük saksıya dikilir. Bunlardan elde edilen bitki üzerinde isteni-
len araştırma ve gözlemler yapılabilir. Bu bitkinin kök ucunun alındığı 
küçük tüpe de aynı numara verilir. 

 
4.2.2.2. Saksılarda yetiştirilen bitkilerin kök uçlarının kullanılması 

Bir ölçek ince kum, bir ölçek toprak, iki ölçek elenmiş, yanmış çiftlik 
gübresi ile hazırlanan harç 10 cm çapında saksılara konulur. Harç saksıya 
konulmadan önce saksının dipteki fazla suyu akıtacak deliğinin üzerine 3 X 
3 cm kadar yüzeyi olan bir çakıl taşı veya saksı kırığı konulduktan sonra 
harcın saksıya doldurulması en doğrusudur. Yoksa, saksının dip tarafındaki 
bu delik zamanla tıkanır ve saksının fazla suyu süzülüp gidemez, saksı 
içinde kalır.  

Yukarıda belirtildiği şekilde saksı hazırlanır. Her saksıya petri kutu-
sunda çimlendirilip kök ucu alınan bir çimlenmiş tohum dikilebilir. Kök 
ucunda yapılacak kromozom araştırmalarına bu tohumdan elde edilecek 
bitkinin vereceği köklerin ucunda devam edilir. Saksıya dikilen çimlenmiş 
tohumun veya evvelce petri kutusunda çimlendirilmeden doğrudan doğruya 
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saksıya ekilen özelliği bilinen tek bir tohumun çimlenip gelişmesi ile elde 
edilen bitkinin kök uçları üzerinde çalışmakla bu bilinen bitki hakkında 
gereken bilgi toplanmış olur. Bir saksıya birden çok tohum ekilmesi doğru 
değildir. Çünkü, saksının etrafında yayılan köklerin hangi tohuma ait olduğu 
bilinemez.  

Saksıya bitkinin vejetatif bir parçası da dikilebilir. Örneğin, buğdaygil 
bitkisinin parçalanan kardeşleri, telgraf çiçeğinin genç bir dalı bu amaçla 
kullanılabilir. Çimlendirilmiş tohum veya bitkinin vejetatif dalı saksıya 
dikildikten sonra iki-üç günde bir, düzenli olarak sulanır. Çok sıcak günlerde 
bitkinin her sabah sulanması gerekebilir. Saksının iç çeperlerine kadar uza-
nan ve hızla gelişen bitki kökleri bizim için önemlidir. Çünkü, bu köklerde 
daha fazla mitoz bölünme olur. Böyle kökler alınarak incelenirse, kromozom 
araştırmalarından daha başarılı sonuçlar alınabilir.  

Genç kökleri alabilmek için, 2-10 günlük bir gelişme sonucunda saksı 
çeperine dokunan kökler kesilmelidir. Saksıda gelişen bitki, işaret parmağı 
ile orta parmak arasında kalmak üzere saksının üst yüzü üzerine elimizin 
ayasını kapatırız. Saksıyı elimizin ayasına ağzı gelecek şekilde ters çeviririz. 
Elimizdeki saksının kenarını sert bir masanın daha iyisi, beton masanın 
kenarına yavaş yavaş vurarak saksı içindeki fide ve toprağın avucumuzun 
içine düşmesine çalışırız. Bazen 1-2 defa vurmakla bu iş başarılabilir. Bazı 
durumlarda saksı toprağı çok kurumuş ve saksının çeperlerine yapışmış olur. 
O zaman, toprağın kalıp halinde tek bir kütle olarak düşmesi zor olur. Bu 
nedenle, kök ucu alınmak istenilen saksılar bir gün önce sabah yeterince 
sulanıp öylece bekletilmeli, ertesi gün kök ucu alınmalıdır. 

Saksı ters çevrilip içindeki toprak düzgün bir kalıp halinde çıkınca 
bitkinin köklerinin bu topraktan çıkmış ve saksının iç çeperlerine dokunmuş 
olduğu görülür. İşte bu genç ve hızlı büyüyen kökler keskin bir makas veya 
jilet, bistüri v.s. ile 1-1.5 cm kadar kesilerek alınır, küçük tüplere konulur. 
İleride belirtilecek işlemler yapılır. Tekrar saksı kalıp halindeki toprağın 
üzerine kapatılır. Saksı ve fide eski haline getirilir. Saksı sulanır. Bir iki gün 
sonra yeniden süren genç ve aktif mitoz bölünme veren kökler kesilerek 
kullanılabilir.  

 
4.2.2.3. Soğan ve benzeri soğanlı, yumrulu bitkilerin kök uçlarının 

elde edilmesi 

150-200 cm3'lük beherglas veya ona benzer bir cam kap içine su dol-
durulur. Orta boyda bir soğan alınır, soğanın büyüklüğü öyle seçilmeli ki, 
beherglasın üzerine konulduğu zaman (Şekil 4.2b) yumrunun alt kısmı suya 
dokunsun. Böylece, birkaç gün oda sıcaklığında veya 25-30°C'da bekletilen 



 49 

soğanın cam kap içinde kök verdiği görülür. Kökler 1 veya 2 cm boylanınca 
keskin bir aletle kesilir, alınır ve gerekli işlemler yapılır. Burada çimlenen 
soğan yumrusunun verdiği kökleri beherglas içinde görmek mümkün olur. 
Genç ve hızlı gelişen beyaz kökler aynı zamanda temizdir, toprak v.s. ile 
bulaşık değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4.2. a. tarlada yetiştirilen genç bitki fidelerinin kök uçlarından mitoz bölümenin 

gözlemi için materyal alınabilir,  
b.  soğan ve benzeri bitkilerin kök uçlarının elde edilmesinde bir cam kap kullanı-

labilir, 
c.  petri kutusunda tohumlar çimlendirilir, çok sayıda mitoz bölünme gösteren hüc-

reler kök uçlarında görülebilir. 
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4.2.2.4. Tarlada yetiştirilen bitkilerin kök uçlarının alınması 

Tarlada yetiştirilen soğan ve benzeri bitkiler, tahıllar, diğer buğdaygil 
bitkiler ve baklagillerin genç fidelerinin kök uçları kromozomların gözle-
minde kullanılabilir. Bu bitkiler de hızlı gelişen ve çok sayıda mitoz bölün-
menin görüleceği kök uçları verirler. Tarladaki bitkilerden alınacak kökler 
daha çok yılın ilkbahar mevsiminde süren genç kökler olabilir. Tarla topra-
ğının yeterince rutubetli olması kök ucu almak için elverişlidir. En iyisi, 
toprak tavında olduğu zaman kök uçları alınmak üzere fideler topraktan 
çıkarılmalıdır. Tarla toprağı kuru ise, bir iki gün önce tarla sulanır ve toprak 
tavında iken fideler topraktan sökülerek kök uçları alınır. Tarla koşullarında 
bitkilerde her zaman çok sayıda aktif mitoz bölünme gösteren kök uçları 
bulunmadığı için ancak, ilkbahar ve sonbaharda belli devrelerde bu yoldan 
faydalanılabilir. Her mevsimde tarladaki bitkilerden kök ucu almak imkân-
sızdır, bazen bu işlem faydalı sonuç vermeyebilir (Şekil 4.2a). 

 
4.2.2.5. Çok genç yaprakların uçlarının alınması 

Bitkilerde örneğin, bir buğdaygil bitkisinin çok genç yapraklarının 
ucunda mitoz bölünmenin fazla olduğu meristematik hücreler de kromo-
zomların gözlemine uygundur. Ancak, çok genç yaprak uçları bu amaca 
elverişlidir. İleri devrelerdeki bitkilerde hücrelerde nükleer bölünme durduğu 
için kromozomları elde etmek, gözlemek zorlaşır.  

 
4.2.2.6. Çiçek primordiumlarının kullanılması 

Çiçek tomurcuklarının çok genç devrelerinde, çiçek primordiumu du-
rumundaki ilk gelişmeler somatik kromozomların gözlemi için kullanılabilir. 

 
4.2.2.7. Büyütken koniden faydalanılması 

Büyütken koni bitkilerde mitoz bölünmenin çok olduğu bir noktadır. 
Bu bakımdan bitkinin ana büyütken konisi veya yan dalların uçlarındaki 
büyüme noktaları mitoz kromozomların gözlemine elverişlidir. 

 

4.2.2.8. Çok genç yumurtalardan faydalanma 

Gelişme durumunda olan yumurtalar mitoz bölünmedeki kromo-
zomların elde edilmesinde kullanılabilir. 

Bunlardan başka, taç yaprakları, sülükler veya dış kavuzlar (glumalar) 
mitoz kromozomların gözlemi için değerli kaynak oluştururlar. 



 51 

4.3. Materyale Uygulanan İlk İşlem 
Mitoz kromozomların gözleminde ilk işlem için kullanılan çok çeşitli 

çözeltiler vardır. Bu çözeltiler, kromozomların yapılarını açıklıkla belirle-
meyi amaçlayan araştırmalarda kullanıldığı gibi, kromozom sayımı veya 
diğer gözlemler için yapılan çalışmalar için de kullanılmaktadır.  

Birçok araştırıcı tarafından çok çeşitli araştırma materyalinin ilk işle-
minde kullanılan yöntem ve çözeltileri burada bildirmek mümkün değildir. 
Ancak, somatik kromozomların incelenmesinde faydalanılan bu çözeltiler-
den sadece birkaç tanesinin verilmesi ile yetinilecektir. İlk işlem için yarar-
lanılan çözeltiler: 

 
4.3.1. α-monobromonaftalin (α-monobromonaphthalene) 

O'Mara (1948), α-monobromonaftalinin paradiklorbenzen ve 
asenaftenden daha kolay bir şekilde kullanıldığını ve iğ ipliklerinin oluşu-
munu durdurduğunu, kromozomların kısalmasına ve düzelmesine etki et-
tiğini bildiriyor. Araştırıcı, böylece, kromozomların güvenilir bir şekilde 
sayılması ve büyüklüklerinin karşılaştırılmasının sağlandığını belirtiyor.  

Kesilen kök uçları α-monobromonaftalin'in sudaki doymuş çözel-
tisinde bekletilir (250 cm3 damıtık su içine 4-5 damla α-monobromonaftalin 
damlatılarak çalkalanır, çözelti beklemeden kullanılabilir, Cauderon (1958)). 
Buna karşılık, bir kısım araştırıcılar çözeltiyi bir gün böylece bekleterek, 
ertesi gün kullanmaktadır. 

Kök uçlarını 16 saat 4°C'da bekletmeyi öneren Cauderon (1958), Elçi 
(1966 a), Essad (1962)'a karşılık Sybenga (1969) oda sıcaklığında kökleri bu 
doymuş çözeltide 1 saat bekletmiş, Bhaduri ve Ghosh (1954), ise 18°-20°C 
da 1-2 saat bekletmiştir. Kök uçlarının 16 saat, 4°C da bekletilmesi yöntemi 
ile Elçi (1965 c), siyah tohumlu karaelçi fiği (Vicia sativa L.), sarı tohumlu 
sarıelçi fiği (Vicia sativa L.), sarı çiçekli fiğ (Vicia galeata Boiss.), eflatun 
çiçekli fiğ (Vicia noeana Boiss.), koca fiğ (Vicia narbonensis L.) de ve Elçi 
(1966 b), sarı çiçekli gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.), korunga 
(Onobrychis arenaria (Kit. ex. Willd) D.C), kışlık üçgül (Trifolium 
resupinatum L.) gibi baklagiller familyasından yem bitkileri ve fasulye 
(Phaseolus vulgaris L.) de iyi sonuçlar almıştır. 

Aynı şekilde, buğdaygiller familyasından bazı yem bitkilerinde, Elçi 
(1966 c) otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) ve Elçi (1965 a) 
Agropyron junceum (L.) P.B.ssp. boreo-atlanticum S.G., Agropyron 
elongatum (Host) P.B. de yöntemin elverişli sonuçlar verdiği bildirilmiştir. 
Aynı zamanda, bu yöntemin uygulanması ile Elçi (1965 b) diploid ve 
tetraploid çavdar (Secale cereale L.) ile Elçi (1966 a) çokyıllık çavdar 
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(Secale montanum Guss.) bitkilerinden amaca uygun sonuçlar elde edilmiş-
tir.  

Elçi ve Sybenga (1976), tetraploid çavdar melezlerinde kök uçlarına 
doymuş α-monobromonaftalinin 1 saatlik süre ile oda sıcaklığı derecesinde 
uygulanmasından elverişli sonuçlar alındığını bildirmektedirler. 

 
4.3.2. Paradiklorbenzen (paradichlorobenzene) 

Memleketimizde eczanelerde kolaylıkla bulunabilen bir madde olduğu 
için, araştırmalarımızda ondan faydalanabiliriz. Paradiklorbenzen somatik 
kromozomların incelenmesinde başarı ile kullanılabilir. Meyer (1945), 
damıtık sudaki paradiklorbenzenin doymuş çözeltisi ile ilk işlemi yaparak 
oda sıcaklık derecesinde, 1-4 saat bekletmekle Parthenium, Crepis, Allium, 
Pisum, Lycopersicon, Tradescantia kromozomlarının incelenmesinden iyi 
sonuçlar almıştır. 

Doymuş paradiklorbenzen çözeltisinin hazırlanışı: 

1.  Ağzı mantarla kapalı bir şişe içine 500 cm3 damıtık su koyunuz. 
2.  5 veya 10 g paradiklorbenzen kristalini suya karıştırınız. 
3.  Bu karışımı bir gece 60°C da bekletiniz. Çözelti böylece hazırlan-

mış olur. 
4.  İlk tespit için bitki kökleri çözelti içinde oda sıcaklık derecesinde 

1-4 saat bekletilir. 

Kromozom sayımları ve kromozomların detaylı morfolojisi için 
paradiklorbenzen ile ilk işlemin yapılması önerilmektedir. Bhaduri ve 
Ghosh'e (1954) göre, bu kimyasal maddenin en önemli güçlüğü, kromo-
zomlarda istenilen etkinin oluşması için, çok uzun bir zamana gereksinme 
duyulmasıdır.  

 
4.3.3. Kolkisin (Colchicine) 

Kök uçlarında somatik kromozomların sayımı, büyüklüklerinin ve 
morfolojilerinin karşılaştırılmasında kolkisinin sudaki çözeltilerini birçok 
araştırıcı ilk işlemde başarı ile kullanmıştır. Kromozomların boyanması 
sırasında pek çok araştırmada kolkisinin sudaki çözeltisinin çeşitli konsant-
rasyonları ile kök uçlarına ilk işlem uygulanmıştır. Örneğin, O'Mara (1939), 
kolkisin ile çok fazla kontraksiyon meydana getirmek için kökleri % 0.01 
kolkisin çözeltisinde 3 saatten az bir zaman bekletmiştir. Yaprak hücrelerin-
deki bölünmelerde kromozomların sayılması için de kolkisin ile materyalin 
ilk işlemi yapılabilir. Meyer (1943), kesilen yaprak uçlarının % 0.2 kolkisin 
çözeltisinde, 1-2 saat bekletilmesini önermektedir. Araştırıcı, böylece 



 53 

kolkisinin iğ ipliklerinin oluşmasını önlediğini, kromozomların hücre içinde 
uygun bir şekilde dağılmasına yardım ettiğini belirtiyor; aynı zamanda, 
kromatidleri doğrulttuğunu ve konstriksiyonların çok kolay görülebilir 
duruma geldiğini açıklıyor. Kolkisinin anafazın oluşumunu önleyerek 
metafaz kromozomlarının bulunduğu hücrelerin sayısını artırdığı da bildiril-
mektedir.  

Darlington ve La Cour (1976), kolkisin konsantrasyonunun yaprakla-
rın yeşillik durumuna bağlı olarak % 0.05'e kadar inebileceğini bildiriyorlar. 
Levan (1938) Allium köklerinde kolkisinin sudaki % 0.125-2' lik çözeltisini 
7 dakika-72 saat kullanmıştır.  

Gerstel (1949), Compositae familyasından Rusya orijinli kauçuk içe-
ren bir bitki Scorzonera tau-saghyz Lipsch. ve Bosse., domateste 
(Lycopersicon esculentum L.) kök uçlarını 26°C da, kolkisinin % 0.2-
0.3'lük sudaki çözeltisinde ilk işlem için 2 saat bekletmiştir. Burrel (1939) ve 
Rosen (1946), uzun kromozomları kısaltarak sayım işlemini kolaylaştırmak 
için ilk işlem çözeltisi olarak kolkisini kullanmıştır. Emsweller ve Stuart 
(1944) ile McKay ve Clarke (1946) enzimleri önce uyguladıktan sonra, 
kolkisin etkisi ile kromozomlarda aynı elverişli sonucu elde etmişlerdir. 
Bhaduri ve Ghosh (1954), buğday, arpa, çavdar, Aegilops ve Agropyron'lar 
üzerinde yaptıkları araştırmalarda, kolkisinin kromozomlar üzerindeki etki-
sinin biraz kuvvetlice olduğunu bulmuşlardır. Araştırıcılara göre, kolkisin 
etkiye başladığından itibaren 15 dakika içinde kromozomları büzülmüş hale 
getirmektedir. Böylece, kromozomlar çok kısalmaktadır. Feulgen ile boyan-
dıktan sonra da saydamlıklarını kaybetmektedirler. Kolkisinin kromozomlar 
üzerindeki bu etkisinin Ekim-Nisan ayları arasında 18°-25°C dan daha 
yukarı sıcaklık derecesinde uygulandığı zaman iyice arttığı kaydedilmekte-
dir. Yaprak hücrelerindeki bölünmelerde kromozomların sayılması için de 
kolkisin ile materyalin ilk işlemi yapılabilir. Çiçek tozu borularının hücrele-
rinde kolkisin çözeltisi ile işlem yapılarak boru içinde oluşan mitozun göz-
lemi ve hücrede etrafa dağılmış kromozomların sayılmasından başarılı 
sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Aynı zamanda, haploid setteki somatik 
kromozomların morfolojilerinin bu yöntemle incelenmesi önerilmektedir.  

 

Kolkisinin özellikleri: 

Kolkisin, (Col-Chi-Cine, Kol'Chi Sin) veya (Kol'ki sin) şeklinde oku-
nabilir; çok zehirli bir kimyasal maddedir. Arı halde kolkisin C22H26O6N dir. 
Eigsti ve Dustin (1955), ve Ferguson (1970) kolkisinin açık formülünü 
aşağıdaki şekilde bildirmektedir. 
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Colchicum automnale L. Liliflora takımından ve Liliaceae famil-
yasından bir bitkidir. Avrupa'da geniş yayılma alanı vardır. Bu bitkinin to-
humları ve yumrularının ekstraktı hemen hemen kokusuz sarı bir alkaloiddir, 
kristal veya amorf toz halindedir. Tohumlarda % 0.2 den % 0.8 e kadar 
kolkisin bulunur. Yumrularda % 0.1 den % 0.5 e kadar bulunan kolkisin, 
çiçeklerde çok az miktarda bulunmaktadır.  

Kolkisin maddesinin Liliaceae'nin diğer bitkilerinde de bulunduğu 
bildirilmektedir (Eigsti ve Dustin, 1955). Kolkisin, alkol, kloroform ve 
soğuk suda kolay, sıcak suda ise, daha az erir.  

 
4.3.4. 8-Hidroksikinolin (8-hydroxyquinoline) 

Tjio ve Levan (1950), çeşitli bitki türlerinde, kesilen kök uçlarında 8-
hidroksikinolin'in 0.002 M sudaki çözeltisi ile 18 °C'da 3-6 saat, ilk işlem 
uygulamıştır.  

Bu çözelti ile kromozomların kısalması kolkisinin verdiği sonuçla ay-
nıdır. Ancak, kromozomların metafazdaki durumuna etki etmez. Çözelti ile 
yapılan ilk işlemden sonra, sentromerin yapısı açık bir şekilde görülür. 
Profazda hetero ve eukromatindeki farklılık belirgin olarak gözlenebilir. 

Çözeltinin Hazırlanışı: 

1. 200 cm3 damıtık sıcak su içinde  

2. (0.058 g) 8-hidroksikinolin eritiniz. Schreiber (1951), 8-oksikinolini 
(8-oxyquinoline), 8-hidroksikinolin şeklinde de adlandırmaktadır. İlk işlemi 
yaptıktan sonra % 45 lik asetik asidi tespit çözeltisi gibi de kullanmıştır. 
Sharma ve Ghosh (1950), 8-oksikinolin ile ilk işlemi yaptıktan sonra devam-
lı ezme preparat yapmayı başaramadılar. Araştırıcılar, bu güçlüğü tespit 
çözeltisi içinde doğrudan doğruya 8-oksikinolini kullanarak gidermiştir. 
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Sharma ve Bhattacharjee (1952), ezme preparat tekniğinde bu kimyasal 
maddeyi bir ilk işlem çözeltisi şeklinde kullanmışlardır. 

8-Oksikinolinin osmik asit ile kombinasyonunun, kök uçları α-
bromonaftalin ile ilk işlem yapıldıktan sonra kullanılması sayesinde hem 
primer hem de sekonder konstriksiyonların ortaya çıkarılması bakımından 
değerli sonuçlar elde edilmiştir. 

 
4.3.5. Kumarin (Coumarin) 

Sharma ve Bal (1953), tarafından kesilmiş çeşitli bitki kök uçlarına 
kumarinin sudaki % 2'lik çözeltisi ile ilk işlem uygulanmıştır. Bazı araştırıcı-
lar kumarinin sudaki doymuş çözeltisini bu amaçla kullanmıştır. Kesilmiş 
bitki kök uçları 2-3 saat 12°-16°C da bu çözeltide bekletilirse, kromozomlar 
kısalıyor ve konstriksiyon bölgesinin belirli bir şekilde görülmesi sağlanıyor.  

Daha uzun süre materyalin bu çözeltide bekletilmesi kromozomların 
son derece büzülmelerine yol açıyor. 

Bhaduri ve Ghosh (1954), kumarinin sudaki doymuş çözeltisini yalnız 
ve kloral hidrat, paradiklorbenzen, sulfanilamid ve α-bromonaftalin ile 
kombinasyonlar halinde ilk işlem çözeltisi olarak kullanmışlardır. Araştır-
macılar, kumarinin yalnız olarak kullanıldığı zaman kromozomlarda istenil-
diği miktarlarda büzülme sağlamadığını bildiriyorlar. Buna karşılık, 
kumarinin çatal siyez (Triticum monococcum)'da küçük satelitlerin diğer 
herhangi bir kimyasal maddenin etkisinden daha net olarak görülmesini 
sağladığını belirtiyorlar.  

 
4.3.6. Erimekte olan buz 

Tespit çözeltisinden önce soğuk derecelerde bekletilen kök uçlarında 
kromozomlar büzülür (Contracté) ve yapıları daha iyi bir şekilde görülebilir. 
Bu amaçla çeşitli yöntemler kullanılabilir.  

a) Küçük saksılarda yetiştirilen bitkiler buzdolabında veya soğukluğu 
ayarlanabilen soğuk hava depolarında, iklim dolaplarında 2°C'da 24-72 saat 
bekletilebilir.  

b) Çimlendirilmiş tohumlar, petri kutusu içindeki suya konularak buz-
dolabında bir gece veya daha uzun süre bekletilerek ilk işlem yapılabilir. 
Buzdolabında büyük bir kap içindeki erimekte olan buz üzerine çimlenmiş 
tohumları içeren petri kutusu uygun durumda yerleştirilerek belli sürede 
elverişli ilk işlem sonuçları elde edilebilir.  
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c) Kesilmiş kök uçları yukarıda olduğu gibi, petri kutusu içinde suya 
konulur, buzdolabında belli bir süre bekletilerek ilk işlem uygulanabilir.  

d) Buğdaygiller familyası bitkilerinde olduğu gibi, bitki klonları (çe-
likleri) bir beherglas içinde köklendirilerek, genç kökleri buzdolabında veya 
(a)'da belirtildiği gibi soğuk ortamlarda bekletmek yöntemi ile ilk işlem 
yapılabilir.  

Darlington ve La Cour (1945), Trillium grandiflorum'un 24°C'dan 
0°C'a getirilmesi ve orada 2 gün bekletilmesi sonucunda mitoz bölünmenin 
metafazının oran olarak çok arttığını ve bu işlemin çok fazla kromozom 
büzülmesine (Contraction) sebep olmadığını bildiriyorlar. Hill ve Myers 
(1945), buğdaygillerde örneğin, domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) kökle-
rinde kromozom sayımında ilk işlem olarak materyali 2°C'da 24 saat bek-
letmişler; böylece, somatik kromozomlarda büzülme olduğu için kromozom 
sayısının belirtilmesinde kolaylık sağlandığını, metafaz plaklarında çok 
kesin olarak kromozomların sayıldığını açıklamışlardır. Warmke (1946), 
kesilmiş kök uçlarının damıtık su ile doldurulmuş küçük cam kaplarda 
0°C'da buzdolabında 1.5 saat bekletilerek ilk işlemin yapılmasından son 
derece iyi sonuçlar aldığını bildirmektedir. Araştırıcı, bu teknik ile birbirin-
den çok farklı buğdaygillerde, örneğin Panicum, Paspalum, Stenotaphrum, 
Penisetum, Cymbopogon, Melandrium, Saccharum tür ve varyetelerinde 
değerli sonuçlar elde edildiğini belirtiyor. 

Rajhaty ve Thomas (1974), çok sayıda yulaf bitkisinde kromozom sa-
yısını belirlemek için soğuk suda 2-4 °C'da buzdolabında 24 saat kök uçları-
nı bekletmenin en elverişli bir yöntem olduğunu bildirmektedir.  

Dvorak (1971), buğdayda soğuk etkisi ile yapılan ilk işlemin genellik-
le, kromozomların birbirinden ayrılıp yayılmaları ve büzülmeleri bakımın-
dan çok iyi sonuçlar verdiğini açıklamaktadır. 

 
4.4. Materyalin Tespiti 
Sitogenetik çalışmalarda ve araştırmalarda kullanılan tespit çözeltile-

rinin sayısı çok fazla değildir. Tespit çözeltilerinde etkenlik bizi yakından 
ilgilendirmektedir. Özellikle, kromozomların canlının hayattaki durumuna 
mümkün olduğu kadar yakın olarak tespiti önemlidir. Bu bakımdan, öldürü-
cü, tespit edici bir sıvının etkisi öncelikle, öldürme işlemini hızlı şekilde 
yapmasına bağlıdır. Böylece, hayat seyrini birdenbire sona erdirmekle birlik-
te, ani olarak, hücreleri mümkün olduğu kadar hayattaki durumunu bozma-
dan tespit etmek büyük değer taşır. O halde, sıvının hücreler üzerinde hemen 
hızlıca sertleştirme etkisi olmalı ve bunun yanında sıvı dokulara mümkün 
olduğu kadar hızlı girmeli, geçmelidir. Bitki dokularına giren çeşitli tespit 
çözeltileri kullanılmaktadır. 
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Tespit Çözeltileri: 

Glasial asetik asit: İlk işlemden sonra, kök uçları bu asitte yarım saat 
bekletilir.  

Asetik alkol: Tespit (fiksatif ) çözeltisi (Farmer'in formülü) McLean 
ve Cook (1941) ile Sass (1951):  

1 ölçek glasial asetik asit (CH3-COOH)  

3 ölçek absolü alkol (etil alkol-C2H5OH); bu karışımın 200 cm3'üne 1-
2 damla demir üç klorürün sudaki eriyiği ilâve edilebilir. Böylece, boyanan 
kromozomlar boyayı daha fazla kabul eder.  

Karnoy'un (Carnoy, 1886) tespit çözeltisi: McLean ve Cook (1941) 
ile Sass'a (1951) göre, iki ayrı tespit çözeltisi vardır, bunlar: 

A B 

6 ölçek absolü alkol 6 ölçek absolü alkol 
1 ölçek kloroform 3 ölçek kloroform 
3 ölçek glasial asetik asit 1 ölçek glasial asetik asit 
 

Bu karışımlar, taze olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. 
 

Osmik asit tespit çözeltisi: 
1 g osmik asit 
100 ml damıtık su 
 

Newcomer'in çözeltisi Linnert (1977):  

6 ölçek izopropanol (C3H7OH)  

  

 

3 ölçek propionik asit 
1 ölçek petrol eteri 
1 ölçek aseton 
1 ölçek dioksan (eter) 
10 cm3 % 5'lik asetik asit  
15 cm3 % 2'lik osmik asit 
1 g potasyum bikromat (%1’lik) 
0.05 g saponin 

CH3⎯CH⎯CH3 

 
OH 
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Çiçek tozu ana hücreleri için Smith'in iki ayrı tespit çözeltisi hazır-
lanabilir: 
 
S1: 
110 ml kromik asit (% 1'lik) 
35 ml osmik asit (% 2'lik) 
25 ml asetik asit (% 5'lik) 
0.5 g potasyum bikromat 
0.05 g saponin 
50 cm3

 damıtık su 
 
S2: 
75 cm3 kromik asit (% 1'lik) 
25 cm3 osmik asit (% 2'lik) 
12.5 cm3 asetik asit (% 5'lik) 
1 g potasyum bikromat 
0.05 g saponin 
46 cm3

 damıtık su 
 
CRAF: 
Kromik asit (% 1'lık) 50 ml 
Asetik asit (% 10'luk) 35 ml  
Formaldehit (% 40'lık) 15 ml 
 
Flemming (1882): 
Kromik asit (% 1'lik)  5.5 ml 
Osmik asit (% 2'lik)  1 ml 
Glasial asetik asit  1 damla 
Damıtık su   14 ml 
  
Benda (1902): 
Kromik asit (% 1'lik)  15 cm3  
Osmik asit (% 2'lik)  1 cm3

  
Glasial asetik asit  3 damla 
 
Neues (1908): 
Kromik asit (% 1'lik)  7.5 cm3

  
Osmik asit (% 2'lik)  3-4 cm3  
Glasial asetik asit  3-4 damla 
Sodyum klorür   0.15 g 
Damıtık su   7.5 cm3 
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Lewitsky (1911): 
Kromik asit (% 1'lik)  15 cm3 
Osmik asit (% 2'lik)  4 cm3

  
  
Randolph (1935): 
Kromik asit (% 2'lik)  100 cm3 
Asetik asit (% 20'lik)  70 cm3

  
Formol (% 40'lık)  60 cm3

  
Damıtık su   170 cm3 
 
Karpochenko (1927) (Çiçek tozu ana hücreleri için): 
100 ml kromik asit (CrO3) (% 2'lik) 
67 ml asetik asit (% 20'lik) 
11 ml formaldehit (% 40'lık) 
300 ml damıtık su 
 
Navaşin'in (Navaschin, 1926) tespit çözeltisi: 
A çözeltisi: 
1.5 g kromik asit 
10.0 cm3

 glasial asetik asit 
90.0 cm3

 damıtık su 
B çözeltisi: 
40 cm3

 formalin 
60 cm3 damıtık su 

kullanmadan hemen önce bu iki A ve B çözeltileri eşit oranlarda karıştırıla-
rak kullanılmalıdır. Mitoz bölünmenin elverişli bir şekilde tespitinde bu 
çözeltiden faydalanılabilir. 

 
Rabl'ın tespit çözeltisi: 
7 cm3 kromik asit (% 10'luk) 
5 damla (Özgül ağırlığı:1.2) formik asit 
200 cm3 su  
Mitoz bölünmelerin ve çekirdeğin gözleminde kullanılabilir.  
 
La Cour (1931)'un tespit çözeltisi: 
 
2 BD: 
200 cm3 kromik asit (% 1'lik) 
100 cm3 potasyum bikromat (% 1'lik) 
30 cm3 asetik asit (% 5'lik) 
30 cm3 osmik asit (% 2'lik) 
0.1 g saponin 
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2 BE: 
90 cm3 kromik asit (% 1'lik) 
10 cm3 asetik asit (% 5'lik) 
15 cm3 osmik asit (% 2'lik) 
1 g potasyum bikromat 
0.05 g saponin 

 
4.5. Materyalin Muhafazası 
Tespit işleminden sonra eldeki materyalin hepsini bir günde incelemek 

olanağı yoktur. O halde, bu materyalin uzun süre bozulmadan saklanması 
gerekir.  

Tespit çözeltisinden çıkartılan materyal genellikle, alkolde saklanır. 
Örneğin, glasial asetik asitte yarım saat bekletilerek ilk tespit yapılmış olabi-
lir. Bu materyal % 70'lik alkolde oda sıcaklık derecesinde 2 defa 5'er dakika 
yıkanır. Böylece, materyal asetik asitten temizlenir. Sonra yine % 70'lik 
alkol içinde buzdolabında +4°C'da depolanır. Materyalin uzun süre bozul-
madan muhafazası için tüplerin ağzı mantar tıpalarla kapatılmalıdır. Bir kaç 
ay beklemesi gereken materyalin bulunduğu tüplerin ağızları mantar tıpa ile 
kapalı iken 40°C'daki etüvde beherglas içinde erimiş halde bulunan parafine 
tüplerin mantarlı kısmı 1-3 defa batırılıp çıkarılarak tüpün ağzı ve mantar 
tıpanın üzeri parafin ile kaplanır. 

Sonuç olarak, tüp içinde bulunan alkolün uçması biraz daha iyi kontrol 
edilmiş olur. Bu yöntem materyalin daha uzun zaman bozulmadan saklan-
masına yardım eder. 

 
4.6. Hidroliz 
Hidroliz dokuların hücrelerini birbirinden ayırıp onların daha iyi göz-

lenmesi bakımından önemlidir. Özellikle, bitki dokularının Feulgen ile 
boyanmadan önce hidroliz yapılması gerekir. Somatik mitozun gözleminde 
kullanılan meristem dokular, izole edilmiş yumurtalar; aynı şekilde, henüz 
meiosisin başlamadığı çok genç çiçek tomurcukları veya genç çiçeklerin 
primordium parçalarındaki kalın dokuların hücreleri, hücreler arasındaki 
bağlayıcı maddeyi eriten bir sıvı içinde birbirinden ayrılmalıdır. Bu ayırma 
işleminden sonra artık dokular, aralarında birleştirici kuvvet bulunmayan 
yalnız bir hücreler yığını durumunu alır. Hücrelerin mikroskop altında 
yeterince net olarak gözlemi için üst üste gelmeden tek bir hücre tabakası 
halinde yayılması gerekmektedir. Böylece, birbirinden ayrılan hücreler kendi 
içlerinde bulunan kısımları ile birlikte dağılırlar.  
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Kalın dokulardan iyi preparatların yapılabilmesi için, en önemli nokta, 
mikroskop alanında düzgün şekilde dağılmış ve birbirinden ayrılmış hücrele-
ri görecek kadar elverişli bir hidroliz işlemi uygulamaktır.  

% 70'lik alkolde depolanmış veya glasial asetik asitte 30 dakika bekle-
tildikten sonra depolanmadan doğrudan doğruya boyanması istenilen kök 
ucu materyali 3 defa, 5'er dakika damıtık suda yıkandıktan ve alkol veya 
asidi giderildikten sonra hidrolizi yapılır.  

Hidroliz için zaman, sıcaklık derecesi ve hidrolizde kullanılan HCl'in 
konsantrasyonu önemlidir. En çok kullanılan hidroliz yöntemlerinde 60°C'da 
1 N HCl'de materyal 5-20 dakikaya kadar uzayan sürelerde bekletilmektedir. 
Hidroliz süresi çok dikkatle belirlenmelidir. Çünkü, bu süre materyalden 
materyale büyük değişmeler gösterdiği gibi, özellikle, Feulgen ile yapılan 
boyamalarda kromozomların optimum boyayı almasının en önemli koşulla-
rından birisi de hidroliz süresinin materyale göre doğru belirlenmiş olması-
dır.  

Bu çok kullanılan yöntemden başka bir yöntem 5 N HCl'de materyalin 
20°-26°C'da çeşitli sürelerde bekletilmesidir. Buna soğuk hidroliz de denil-
mektedir. Genel olarak, oda sıcaklık derecesinde yapılan hidroliz, Fox 
(1969)'un belirttiği gibi, yeni yöntem değildir. Feulgen boyamasından önce 
uygulanan 5 N HCl ile soğuk hidrolizin ortaya konulmasından sonra, bu 
hidroliz yönteminin kalite bakımından analizi yapılmıştır. Kantite yönünden 
de yöntemin üzerinde çalışılmış ve faydaları belirlenmiştir. Araştırıcılar, 
Feulgen tekniği ile boyama yapılmadan önce uygulanan iki hidroliz yönte-
minin kantite bakımından karşılaştırmalarını yapmışlardır. İnsan lökositi 
boyamasında, hidrolizin 5 N HCl ile 26°C'da yapılmasının, 1 N HCl ile 
60°C'da yapılmasından daha iyi olduğu belirlenmiştir. Bitki dokularının 
Feulgen reaksiyonu ile boyanması için soğuk hidroliz tekniğinin bazı özel-
likleri Fox (1969) tarafından ortaya konulmuştur. Araştırıcı, bakla (Vicia 
faba L.) kök uçları ile yaptığı araştırmada, sıcak hidroliz (60°C, 1 N HCl), 
soğuk hidroliz (20°C, 5 N HCl) ve bu iki yöntem arasındaki bir hidrolizin 
(30°C, 5 N HCl) sonuçlarını karşılaştırmıştır. Böylece, boyamada en yüksek 
değerin elde edilmesinde 20°C ile 30°C'daki hidrolizler arasında fark olma-
dığı, buna karşılık, 60°C'da yapılan hidrolizin % 20'ye kadar daha az bir 
boyanmaya neden olduğu bulunmuştur. 

Araştırıcılar 60°C'da yapılan hidrolizden 20°C'daki hidrolize göre, bo-
ya içeriğinin daha az olduğunu bildiriyorlar. Bunun da bütün aldehit grupla-
rının serbest bırakılışından önce, nukleusdan DNA'nın kaybı nedeniyle 
oluşabileceğini belirtiyorlar. 

Lang ve Maurer (1965) tarafından, hidroliz için 60°C daki 1 N 
HCl'den başka 20°C'daki % 10'luk perklorik asit kullanılmıştır. Böylece, 
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hidroliz süresi ile nukleusta oluşan dane kaybının arttığı bulunmuştur. Dane 
kaybı diye belirtilen durum nukleusun henüz kromozomlar oluşmadan önce 
bazı bölgelerinde boya kabul eden noktaların daneler şeklindeki görünümü-
dür. Farenin çeşitli organlarından doku kesitleri alınarak yapılan araştırmada 
bütün hücre tiplerinin aşağı yukarı aynı autoradyografik dane kaybı göster-
dikleri bulunmuştur.  

Feulgen ile yapılan preparatlar lökobazik fuksin de tekrar boyama için 
yeniden hidroliz edilemezler. 

 
4.7. Boyama 
Bitki kök uçlarının boyanmasında çeşitli boya maddelerinden faydala-

nılabilir. Birçok araştırıcılar kullandıkları boyama yönteminden başarılı 
sonuçlar almışlardır. Biz burada kendi laboratuvarımızda araştırmalarımız 
için kullandığımız ve iyi sonuçlar aldığımız Feulgen ile boyama yöntemini 
açıklayacağız. 

 
4.7.1. Kök uçlarının Feulgen ile boyanması 

Materyalin kök uçlarının boyanmasında Feulgen kullanılabilir. Hidro-
lizden çıkartılan kök uçları Feulgen içinde oda sıcaklık derecesinde en az bir 
saat bekletilir. Böylece, boyama işlemi tamamlanmış olur. Feulgen kromo-
zomları ve hücre çekirdeğini boyadığı için kök uçlarının 1-3 mm kadar olan 
en uç kısmı koyu viole renginde boyanır. Kökün geri kalan kısmı ise, daha 
açık viole renk alır. Feulgen'in boyamaya başlaması ilk beş dakika içinde 
kendini gösterir ve yarım saat sonra kök uçları gittikçe koyu viole renk alır. 
Ancak, en iyi boyama süresi en az bir saat olmalıdır. Feulgen'den çıkartılan 
kök uçları 10 dakika damıtık suda ve yine oda sıcaklık derecesinde bekletil-
dikten sonra preparat yapılır. Bazen Feulgen'de boyanmış materyalin hepsini 
preparat yapıp incelemek için zaman yetmeyebilir. Herhangi bir nedenle 
incelenmeyen Feulgen ile boyanmış materyali 4°C'da 1-2 gün bekletip 
incelemek mümkün olabilir. Fakat, bu durumdaki örnekler ile karyotip 
analizi yapılması güvenilir araştırma sonuçları vermeyebilir. Amaç, sadece 
kromozom sayımı yapmak veya öğrenciye sayım için uygulama materyali 
vermek ve kromozomun gözlemi ile yetinmek olursa, bu son yola gidilebilir.  

Feulgenin özellikleri: Feulgen boyası Elçi (1978)'ye göre, Feulgen ve 
Rossenbeck tarafından 1924 yılında ortaya konulmuş bulunmaktadır. Feul-
gen, dokular HCl ile hidroliz edildikten sonra kullanılır. Feulgen'in yapılı-
şında kullanılan fuksin bazik çözeltisi kromatini seçici olarak boyar. Özel 
olarak, kromozomların nukleik asitlerini boyayan aldehitler için Schiff'in 
reaksiyonuna dayanan bir yöntem bulunmuştur. Bu bakımdan Feulgen 
kromozomların görünümü için etkili bir boya olarak kullanılmıştır.  
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Feulgen ve Rossenbeck 1924'de bir mikrokimyasal yöntemi geliştire-
rek bununla kromozomlarda bulunan deoksiribonükleik asidi (DNA) araş-
tırmışlardır.  

Darlington ve La Cour (1976), bu metodun aşağıdaki şekilde oluştu-
ğunu bildiriyorlar: 

1. Normal hidroklorik asitte 60°C'da hafif hidroliz edilerek nükleik 
asidin aldehit grubunun serbest bırakılması. Bu Schiff'in aldehit reaksiyo-
nuna bağlıdır.  

2. Serbest kalan aldehitler ile lökobazik fuksinin arasındaki kimyasal 
reaksiyon sonucu kromozomların viole renkte boyanmasıdır. Böylece, yarı 
saydam fakat, oldukça devamlı bir boyanma elde edilir.  

Ticarette satılan fuksin bazik arı olmayabilir. Arı fuksin bazik (para-
fuksin veya fuksin "bazik") diye bilinmektedir. Katalog numarası 
(C.I.Nr.42510, S.Nr.780)'dır. Fuksin bazik kristal halinde olmalıdır. Kristal 
halde olmayıp fuksin toz halinde ise, bununla hazırlanan boya, kromozomla-
rı boyamada yeterli olamaz. O halde, Feulgen'in hazırlanışında yalnızca 
"kristal halde bulunan fuksin bazik" kullanılmalıdır. Aksi halde, kromo-
zomların boyanmasında genellikle başarı sağlanamaz. Feulgen reaksiyonu-
nun genel olarak DNA muhtevasının ölçülmesi için oldukça özel ve kantita-
tif bir yöntem olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Feulgen boyası-
nın miktarı, sadece nukleusta bulunan hakiki DNA miktarına bağlı değildir. 
Aynı zamanda, deoksinükleoprotein kompleksinin durumu ile kromatin 
kondensasyonunun derecesini aksettirmektedir. Feulgen ile boyamanın 
yalnız bitkiler için değil; hayvan hücrelerinin kromozomlarının boyanmasın-
da, hatta bitkilerden daha fazla kullanıldığı görülmektedir. 

Feulgen'in boyamada etkisi aldehit reaksiyonuna bağlıdır. Darlington 
ve La Cour (1976), hücrede aldehit reaksiyonu verebilen üç tip maddenin 
bulunduğunu bildiriyorlar. Araştırıcılar, bunlardan birincisinin ligninleşmiş 
hücre duvarlarındaki serbest aldehitler, ikincisinin hidrolizden sonraki DNA 
ve üçüncü olarak da kromik asit ile oksidasyondan sonra oluşan polisakkarit-
ler olduğunu belirtiyorlar. Birinci ve üçüncü için hidrolize ihtiyaç yoktur. 
Birinci madde hücre duvarı ile sınırlanmıştır. Üçüncüsü ise, kromik asit 
fiksasyonunun etkileri ile sınırlıdır. O halde, ikincisi, özel olarak hücredeki 
deoksiribonükleik asidin (DNA) belirlenmesi Feulgen reaksiyonu ile daima 
mümkün olabilecektir. Aslında haploid kromozom setindeki DNA'nın de-
ğişmezliği görüşü, kısmen çekirdek içindeki Feulgen değerlerinin miktar 
olarak mikrofotometri ile belirlenmesine dayanmaktadır. Her halde, kromo-
zomlardaki DNA'nın oldukça değişmeyen bir kısmı Feulgen boyasına karşı 
reaksiyon göstermektedir. Feulgen ile çok çeşitli boyamalar yapılabilmekte-
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dir. Bitki ve hayvan dokuları, kesitler ve diğer boyamalar bu arada sayılabi-
lir. Kromozomları boyayan boyaların pek çoğundan farklı olarak alkolü 
içeren tespitlerde Feulgen kullanılabilir. 

Feulgen ile boyamada Elçi (1978, b), histo kimyada bir pozitif Feul-
gen reaksiyonunu deoksiribonükleik asidin ayıracı olarak kabul etmektedir 
ve bunun etki sınırının da genel olduğunu bildirmektedir. Çekirdekçik ve 
sitoplazmanın ribonükleikasidinde bu özellik yoktur. Bitki dokularında, 
örneğin, odun lignini gibi diğer maddeler bulunabilir ki, seçici olarak fuk-
sinin kırmızı rengini alırlar. Ancak, bölünme durumunda olan hücrelerde 
sadece kromatin boyanır.  

Feulgen'in hazırlanışı: Darlington ve La Cour (1976), Elçi (1978), 
bu konuda bilgi vermektedirler. Feulgen'in yapılışında burada belirteceğimiz 
ölçülere ve tavsiyelere tam uyulduğu zaman iyi bir boya elde edilebilir. 

1. 1 g kristal halde fuksin bazik alınız.  
2.  Küçük bir havanda veya 8-10 cm çapında saat camı içinde eziniz.  
3.  Bu ezilmiş, toz haline getirilmiş fuksin baziği 500 ml'lik bir erlen-

mayerin dip kısmına, kabın etrafına bulaştırmadan koyunuz.  
4.  Bir başka erlenmayerde 200 cm3'lük damıtık suyu kaynatınız.  
5.  Toz halindeki fuksin bazik üzerine bu kaynamış damıtık suyu ya-

vaş yavaş dökünüz. 
6.  Bir yandan da cam çubuk ile boyayı devamlı olarak karıştırınız.  
7.  Boyayı 50°C'a kadar soğuyuncaya değin karıştırmaya devam ediniz.  
8.  20 cm3 1 N HCl ilâve ediniz.  
9.  Boyayı ağzı iyice kapatılabilen bir şişeye süzünüz. 
10.  2 g potasyum metabisülfit (K2S2O5) ilâve ediniz.  
11.  Karanlık bir yerde, dolapta 24 saat kadar, en az bir gece bekletiniz. 

Böylece vişne çürüğü rengindeki boya açık çay rengini alır.  
12.  Boyayı 4°C'da buzdolabında muhafaza ediniz.  
13. Açık sarı çay rengini gidermek ve su gibi renksiz bir boya elde 

etmek isterseniz, 0.5 g renk gideren bitkisel kömür (Norit=Amorf 
karbon) ilâve edip çalkalayınız.  

14. İri gözenekli filtre kâğıdından süzünüz. Böylece, su gibi renksiz 
bir boya elde edersiniz. Boyayı yine 4°C'da buzdolabında saklayınız.  

13 ve 14 maddelerdeki işlemler yapılmadan da boya kullanılabilir. 
Feulgen'in hazırlanışında Fox'un (1969) uyguladığı ayrı bir yöntemi de 
burada açıklamak faydalıdır. Fox (1969), Feulgen'i aşağıdaki şekilde hazır-
lamıştır. 
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1.  0.7 g fuksin bazik,  
2.  3.8 g sodyum metabisülfit 
3.  200 cm3 0.15 N HCl'e ilâve olunur.  
4.  Bu karışım manyetik bir karıştırıcıda 2 saat 20°C'da karıştırılır.  
5.  Bitkisel kömür ile rengi giderilir. 
6.  Süzülür 
7.  Damıtık su ile çözeltinin hacmi 200 cm3'e tamamlanır, hazırlanan 

çözeltinin pH'sı 2.2'dir.  

 
4.8. Kök Uçlarında Mitoz Bölünmenin Gözlemi 
Feulgen'den çıkartılan kökler 10-15 dakika musluk suyu içinde oda sı-

caklığında 18°-24°C da bırakılır. Boyama işleminden sonra bütün köklerin 
kırmızı viole renginde boyanmış olduğu görülür. Fakat, meristem hücreleri-
nin bulunduğu 2 mm kadar uzunluğundaki kök ucu daha koyu kırmızı viole 
bir renk alır. Mikroskop gözlemi için yapılan preparatlarda kökün yalnız bu 
kısmı kullanılır.  

Preparatların yapılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır: 

% 45'lik asetik asitten bir damla, preparat yapılacak lamın orta kısmı-
na damlatılır. Boyanmış bir kök parçası pens yardımıyla lam üzerine konu-
lur. Keskin jilet ile kökün 2-3 mm'lik uç kısmı kesilir alınır. Diğer kısım 
atılır. Kesilen kök ucu çok küçük parçalara bölünür. Parçalar ne kadar küçük 
olursa preparatta hücrelerin dağılışı o kadar iyi olur. Kökün parçalanması 
sırasında, parçalanan kısımların kuruması kökü daha ince parçalarına ayır-
mayı güçleştirebilir. Bu sırada kök parçalarının hacmi kadar % 45'lik asetik 
asit, ok uçlu iğne vasıtasıyla parçalanan kök uçlarına ilâve olunur. Büyük bir 
asit damlası alınırsa damla içinde dağılan parçaların jilet ile yeniden parça-
lanması güç olur. Bu yüzden çok az miktarda % 45'lik asetik asit ilâvesi 
uygun olur.  

Kök ucu parçacıkları lamda kalan bir damla % 45'lik asetik aside ka-
rıştırılır daha sonra ok uçlu iğne ile bunların damla içinde iyice dağıtılması 
sağlanır. Parçacıkların üzerine lamel kapatılır. Lamelin kenarlarından taşan 
fazla sıvı, preparatın üzerine bir kurutma kâğıdı kapatıldıktan sonra, elin 
tabanı ile fazla bastırılmadan hafifçe sıvazlanarak alınır. Bu işlem kök ucu 
parçacıklarının fazla sıvı ile birlikte gitmesini önler. Lamelin bir köşesine 
ikiye katlanmış kurutma kâğıdı yerleştirilir. Bir elin baş parmağı ile kurutma 
kâğıdı ve lamel oynatılmadan tutularak diğer ele alınan kurşun kalemin 
arkası ile lamele hafif hafif vurulur. Böylece, hem hücrelerin daha iyi dağıl-
ması sağlanır; hem de hücreler yassılaşır ve kromozomların hepsinin bir 
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düzlem üzerine gelmesi sağlanır. Bu vuruşun şiddeti, her bitki materyali için 
ayrı olur. Örneğin, Agropyron'larda materyal oldukça sert olduğundan 
kuvvetli kurşun kalem darbeleriyle kromozomları bir düzlem üzerine getir-
mek mümkün olabilir. Preparatın hazırlanmasında ve kromozomların morfo-
lojilerinin belirlenmesinde bu lamele vurma işleminin çok önemi vardır. 
Hele karyotip araştırmalarında, bu vuruşun şiddetini, bir kaç preparat yap-
mak ve preparatları mikroskopta incelemek suretiyle her materyale göre 
belirlemek yerinde olur. Kromozomların fotoğraflarının çekilmesi ve elde 
edilen negatif film veya pozitif fotoğraflar üzerinde ölçümler yapılması 
gerekiyorsa, bu amaçlara elverişli olacak şekilde kromozomların hepsini net 
olarak bir düzlem üzerinde bulundurmak ve böylece fotoğraflarını çekmek 
gerekir. Yalnız, lamele vurulurken çok şiddetli darbelerin hücreleri tamamen 
parçalaması ve kromozomların hepsinin dağılması ihtimali de vardır. 

Buna ilâve olarak, kromozomları bir düzlem içinde bulundurmak için, 
preparat, masanın üzerine iki kurutma kâğıdı arasına konulur. Baş parmağın 
ucu ile lamelin her yanına aynı şiddette bastırılarak parçacıkların tek bir 
hücre tabakası haline gelmesi sağlanır. Lamele fazla bastırıldığından prepa-
ratın içerisinde yer yer hava kabarcıkları kalabilir. Hava kabarcıklarını 
gidermek için lamelin kenarına ok uçlu iğne ile % 45'lik asetik asit damlatı-
lır. Fazla asit kurutma kâğıdı ile alınır. Lamelin kenarları bir kauçuk solüs-
yon ile sıvanır. Böylece, yarı devamlı preparat hazırlanmış olur. Hazırlanan 
preparatlar 2-3 gün bozulmadan buzdolabında saklanabilir. 
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5. DEVAMLI PREPARAT YAPILIŞI 
 

Genel olarak, araştırıcılar çalışmalarını yeni yaptıkları taze preparatlar 
üzerinde yaparlar, sonra çok iyi olduğunu gördükleri hücrelerin bulunduğu 
preparatları devamlı hale getirirler. Bazıları ise, çalışacakları materyale ait 
bütün preparatları önce devamlı preparat yapar, sonra bunlar üzerinde araş-
tırmalarını sürdürürler. Birçok laboratuvarda devamlı preparat yapılması 
oldukça zaman alıcı bir işlem olarak görüldüğü için preparatlar devamlı 
yapılmaz; sadece, önemli görülen hücrelerin fotoğrafı çekilmekle yetinilir. 
Bunlardan devamlı preparat yapma yoluna gidilmez. İşlerin yürütülmesinde 
araştırıcının tercihi önemli olduğu gibi, devamlı preparat yapmak için fazla 
emek ve zaman harcamaktan kurtulmak da etkili olabilir. Aşağıda açıklanan 
devamlı preparat yapma yöntemleri oldukça kolay ve uygulanabilir yöntem-
lerdir. Bu yöntemlerle araştırıcılar fazla zaman kaybetmeden kolayca devam-
lı preparat yapabilirler. Böylece, üstün özelliği olan ve yeniden bulunması, 
gözlenmesi olanaksız preparatlar öğrencilere ve ilgililere gösterilebilir. 
Emekler boşa gitmemiş olur. 

Devamlı preparatın yapılışında çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 
Burada dört ayrı yöntem belirtilecektir. 

 
5.1. Lam ve Lamelin Birbirinden Ayrılması Yolu ile              

Uygulanan Yöntem 

Bu yöntem ile devamlı yapılması istenen preparat özel bir kap içinde 
(Şekil 5.1) % 45'lik asetik asitte bekletilir. Kabın içine yerleştirilen cam 
çubuktan yapılmış dört ayaklı çerçeve üzerine preparat, lameli aşağı doğru, 
bakacak şekilde yerleştirilir. Kaba, preparatın üzerini tamamen örtecek kadar 
% 45'lik asetik asit konulur. Lamelin lamdan ayrılıp kabın dibine düşmesi 
beklenir. 4 ayrı lam konulabilen dik cam kap (borell) hazırlanır. İçlerine % 
96'lık alkol doldurulur. Aynı şekilde, lamel koymak için de 4 küçük petri 
kutusu kullanılır. Bunlara da % 96'lık alkol konulur (Şekil 5.2). 

Kabın dibine düşen lamelin üst kısmı yani materyali, hücre v.s. taşı-
yan kısım yukarı gelmek üzere, 2'şer dakika bekletilerek bu dört petri kutu-
sundan geçirilir. Lamlar da, 4 tane dik, lam yıkama kabından her birinde 
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ikişer dakika bekletilerek geçirilir. Son kaptan alınan lam, üst yüzü yani 
materyali, hücre v.s. taşıyan kısmı yukarıya bakmak üzere, bir masa üzerine 
konulan kurutma kâğıdına yerleştirilir. Dördüncü petri kutusunda iki dakika 
bekletilen lamel buradan alınır. Lamın materyali taşıyan kısmının üzerine iri 
bir damla euparal veya Kanada balsamı damlatılarak, lamel bu damlanın 
üstüne kapatılır. Lamelin üzerine ikiye katlanmış kurutma kâğıdı konularak 
elin tabanı ile bir kere hafif bastırılıp sıvazlanır preparat devamlı hale geti-
rilmiş olur. Bastırma çok kuvvetli olmamalıdır. O kadar ki, lam ile lamel 
arasındaki fazla euparal veya Kanada balsamı çıksın ve lamel lama daha iyi 
yapışsın. Oda sıcaklığında 4-5 gün veya 40°-45°C'da bir parafin dolabında 2-
3 gün bekletilerek preparatın kuruması sağlanır. Bu yöntem Feulgen ve 
asetokarmin gibi boyalarla hazırlanan preparatlar için kullanılabilir. Aseto 
orsein (aceto-orcein) ile boyanan preparatlarda euparal kullanılmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5.1. Devamlı preparat yaparken lam ve lameli birbirinden % 45'lik asetik asitte ayırmak 
için kullanılan cam kap. Bu kap polietilenden de yapılmış olabilir. 
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Şekil 5.2.  Devamlı preparat yapılırken lam ve lamel birbirinden ayrıldıktan sonra; lam 1,2,3,4 
numaralı kaplarda ve lamel 5,6,7,8 numaralı kaplarda absolü alkolde her kapta 2'şer 
dakika bekletilir. Sonra lama bir damla euparal veya Kanada balsamı konularak 
lamel kapatılır. 

 
Devamlı preparat yaparken burada olduğu gibi lam ile lamel birbi-

rinden ayrılırsa, bazı elverişsiz durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunların en 
önemlisi, preparat devamlı yapılmadan önceki incelemede görülen hücrele-
rin yeri, devamlı preparat yapılınca değişmektedir. Bu nedenle, devamlı 
preparat, yeni baştan gözden geçirilip taranacak ve yeniden önemli hücrele-
rin yerleri belirlenerek kodları bulunup yazılacaktır. Görüldüğü gibi, bu da 
külfetli ve zaman kaybettiren bir işlem oluyor. 

Açıklanan yöntem ile yapılan devamlı preparatların başka sakıncası da 
bazen çok önemli bir veya birkaç hücrenin kaybolmasıdır. Lam ile lamel 
birbirinden ayrılınca bazı hücrelerin lamdan, bazılarının da lamelden % 
45'lik asit ile yıkanıp gitmesi ihtimali vardır. Bunu önlemek için, preparat 
yapılırken kullanılacak lamele albümin-gliserin sürülmesi ve onun da kuru-
masını sağlamak için ispirto lambası alevinden geçirilmesi gerekir. Bu da 
devamlı preparat yapma yönteminin ayrı bir güçlüğü olarak belirlenebilir. 
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Hem preparat yapımında zaman alıcı ve uğraştırıcı bir işlemi yapmak hem de 
albümin-gliserinin hazırlanması gerekmektedir. 

Yapılan preparatlarda daha az boya kalıntıları bulunur. Çünkü,                
% 96'lık alkol banyosu preparattaki kalıntıların yıkanmasına yardım eder. Bu 
yol ile, daha temiz preparat yapılması sağlanır. Aynı zamanda, burada 
euparal veya Kanada balsamı bütün preparatı kaplar, lam ve lamel arasında 
düzgün bir şekilde dağılır; böylece, lamın lamele daha iyi yapışmasına 
yardım eder. Sonuç olarak preparat daha uzun ömürlü olur. Bu yöntem ile 
yaptığımız preparatlar 43 yıldan beri bozulmamıştır.  

Devamlı preparat yapma yöntemleri genel olarak preparatların uzun 
zaman bozulmadan saklanması ve istenildiği zaman aynı hücrelerin veya 
kromozomların tekrar görülmesi için kullanılmaktadır. Ancak, ortaya konu-
lan yöntemler böyle uzun süre prepaparatların bozulmadan kalmasına uygun 
olmadıklarından bazan çok güzel örnekler kaybolmaktadır. Halbu ki, öğre-
timde olsun, araştırma yaparken olsun çok güzel preparatların uzun zaman 
saklanması büyük önem taşımaktadır. Bizim burada açıkladığımız ‘lam ve 
lamelin birbirinden ayrılması yolu ile uygulanan devamlı preparat yapma 
yöntemi’ çok başarılı sonuçlar vermiştir. Bu sonuçlar, okuyucularımız, 
öğrenicilerimiz ve aynı alanda araştırma yapan diğer araştırıcıların elde 
ettikleri değerli preparatları uzun zaman saklamalarına yardımcı olacaktır.  

Kök uçlarından elde edilen mitoz kromozomlarının gözleminde (Elçi 
1965) 1965 yılında yapılan araştırmalarda kullandığımız ‘lam ve lamelin 
birbirinden ayrılması yötemi’ ile yaptığımız preparatları 2008 yılının nisan 
ayında tekrar inceledik.  

1965 de araştırma yaparken bulduğumuz ve mikroskoptan fotoğrafını 
çektiğimiz Agropyron elongatum kök ucu hücresine ait aynı preparatı 2008 
de incelediğimiz zaman aynı hücrenin aynı kromozomlarını gördük ve 
preparatın 43 yıl sonra bozulmadığını gözledik. Bir başka Agropyron hücresi 
de aynı şekilde görüldü. Ankara koşullarında 30 yıl Ankara Üniversitesi, 
Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde Sitogenetik Laboratuvarı’nda ve 
13 yıl da Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 32/14 de, evimin balko-
nunda preparat kutularında saklanan preparatların bozulmadığı belirlenmiş-
tir. Aşağıdaki Şekil 5.2.1 hücre örneğinde 1973 yılında gözlemi yapılan 
mutant çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) bitkisinin o günkü çeki-
len Metafaz I deki görüntüsü ile kitabın yayına hazırlandığı Aralık 2008 
yılına ait görüntüler bu durumu açıkça göstermektedir.  
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Şekil 5.2.1.  Mutant çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.)’da Metafaz-I’de 1 ünivalan, 

3 halka şeklinde bivalan, 1 çomak şeklinde bivalan, 1(M) şeklinde pentavalan, 
hücresinin yeni, Aralık 2008 de görüntülenmiş hali (solda) ve 1973 yılındaki gö-
rüntüsü (sağda) x 1400 

 
5.2. Alkol Buharı Değiş-Tokuşu Yöntemi ile Ezme Prepa-

ratların Daha Kolay Devamlı Preparat Yapılması 
Yöntemin uygulanmasında, Bridges'in alkol buharı yöntemi ile 

Bradley'in (1948) bunda yaptığı değişiklikler dikkate alınmıştır. Böylece, 
bizim laboratuvar koşullarımızda kolayca uygulanacak duruma getirdiğimiz 
bir devamlı preparat yapma yöntemi olarak burada sunulacaktır.  

Yöntem Bradley'in (1948) belirttiği gibi, tütün (Nicotiana) yumur-
talıklarının asetokarminde yapılan ezme preparatlarında başarı ile kulla-
nılmıştır. Aynı şekilde, bizim kök uçlarında yaptığımız preparatlarda elveriş-
li sonuçlar vermiştir. Baklagillerden önemli bazı yem bitkileri 
Karaelçi=siyah tohumlu fiğ (Vicia sativa L.), Sarıelçi=sarı tohumlu fiğ 
(Vicia sativa L.), eflatun çiçekli fiğ (Vicia noeana Boiss.), sarı çiçekli fiğ 
(Vicia galeata Boiss.), gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.), korunga 
(Onobrychis arenaria (Kit. ex. Willd. D.C.), kışlık üçgül (Trifolium 
resupinatum L.), bakla (Vicia faba L.) ve fasulye (Phaseolus vulgaris L.) 
gibi bitkilerin kök uçlarında yaptığımız araştırmalarda uyguladığımız ase-
tokarmin ile ezme (Elçi, 1966 b) yönteminden elde edilen materyalin devam-
lı preparat yapılmasında bu yöntem başarı ile kullanılmıştır.  

Buğdaygil bitkilerinin kök uçlarında Feulgen ile boyama yaptığımız 
preparatlarda örneğin, otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.), 
kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.), çokyıllık çim (Lolium perenne L.), 
çorak çimi (Puccinellia sp.), çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) ve 
çavdar (Secale cereale L.) Liliaceae familyasından kum zambağı 
(Pancratium maritimum L.), soğan (Allium cepa L.) gibi bitkilerin devamlı 

2008 1973 
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preparatlarının yapılışında bu yöntem başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 
Asetokarmin boyası ile boyanan çiçek tozu ana hücrelerinden elde edilen 
preparatların bu yöntemle devamlı preparat yapılması çok iyi sonuçlar ver-
miştir. Buğdaygiller ve baklagiller familyasından, birçok bitkinin çiçek tozu 
ana hücreleri böylece, kolaylıkla devamlı preparat yapılmıştır. Bir preparatın 
açıkladığımız yöntemle devamlı hale getirilmesinin pek çok üstünlükleri 
vardır. Devamlı preparat yapılışı esnasında lam ve lamel birbirinden ayrıl-
maz. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü, preparatta lam ile lamel birbirinden 
ayrılır, sonra bir yapıştırıcı sayesinde tekrar yapıştırılırsa hücreler birbiri 
üzerine gelebilir. Önemli hücreler kayabilir. İyi görülen hücreler eski durum-
larını kaybedebilirler; elde edilen başarı birden yok olabilir.  

Halbuki, bu yöntemin uygulanışında lam ve lamel birbirinden ayrıl-
madığı için, bulunan önemli hücrelerin hemen hemen hepsi olduğu gibi 
muhafaza edilebilir, yerleri ve durumları değişmez. Devamlı preparatın 
yapılışı aşağıdaki şekilde kolaylıkla başarılabilir.  

Preparatın lamı ile lameli arasına alkol buharının girmesi sağlanma-
lıdır. Çünkü, alkol buharı daha sonra euparal ile yer değiştirecektir. Bu 
amaçla 5.5 cm X 5.5 cm X 10 cm ölçeğinde olan kapaklı, içi yivli, bir lam 
yıkama kabı alınır (Şekil 5.3). Kabın iç kısmına ve kapağın iç tarafına ku-
rutma kâğıdı yerleştirilir. Cam kaba 4-5 mm yüksekliğe kadar absolü alkol 
konulur. Ayrıca, kabın iç çeperine yerleştirilen kurutma kâğıdı da alkol ile 
rutubetlendirilir. Fazla miktarda alkol kullanarak ıslatmak doğru değildir. 
Cam kabın ağzına ve kabın kapağının etrafına vazelin sürülür. Böylece, 
kaptan alkol buharlarının uçması önlenir. Devamlı preparat yapılmak istenen 
preparatın üzerindeki fazla boyalar, leke ve diğer kalıntılar temizlenir. Te-
mizlik için ksilole batırılmış kurutma kâğıdı veya tülbent bezi kullanılır. 
Preparatlara gereken bilgiler, ya lam üzerine elmas cam kalemi ile yazılır; 
veya bir kâğıt etikete kurşun kalem ile yazılıp yapıştırılır. 
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Şekil 5.3. Devamlı preparat yapmak için kullanılan içi yivli cam kap. 

 

Preparatlar böylece, yukarıda hazırlanan cam kaba konulur. Bir gece, 
0-4 °C'da buzdolabında bekletilir. Ertesi gün cam kaptan preparatlar çıkarılır, 
başka bir cam kutuya veya petri kutusuna konulur. Petri kutusu içine önce-
den kurutma kâğıdı kaplanır. Petri kutusunun kapağı da aynı şekilde kurutma 
kâğıdı ile kaplanmalıdır. Petri kutusuna kaplanan kurutma kâğıtları absolü 
alkol ile yeterince nemlendirilir. Aşırı ıslatmalar doğru değildir. Nemlendi-
rilmiş petri kutusu düz bir masa üzerine konulur. Preparatlar bu petri kutusu 
içine yerleştirilir; lamelin iki kenarına karşılıklı olarak birer damla euparal 
damlatılır. Kibrit çöpü ile damlalar lamelin kenarı boyunca dağıtılır. Böyle-
ce, euparal'ın lam ile lamelin arasına girmesi kolaylaştırılır. Petri kutusunun 
kapağı kapatılır. 4-5 gün oda sıcaklığında bekletilerek kurutulan preparat 
devamlı hale gelir. Preparatın masa üzerindeki petri kutusu içinde yatay 
durumda bulunmasına dikkat edilmelidir. Eğri duran preparatın üzerinden 
euparal akıp gidebilir veya yeterince lam ile lamel arasına geçemez.  

Taze preparatlar bu şekilde devamlı preparat haline getirilebildiği gibi, 
birkaç günlük eski preparatlar da lamellerin etrafındaki yapıştırıcı maddeler 
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temizlenerek devamlı preparat yapılabilir. Burada önemli olan nokta yapıştı-
rıcı maddelerin preparatlardan iyice temizlenmesidir. Böylece, alkol buharla-
rının lam ile lamel arasına kolayca girmesi sağlandığı gibi, euparal'ın da 
alkol buharı ile yer değiştirmesine imkân verilir. Ancak, özellikle, 
asetokarmin ile yapılan preparatlarda zaman geçtikçe sitoplazmanın da koyu 
renk aldığı görülebilir. Böyle eski preparatlar devamlı yapılacaksa, önceden 
mikroskop altında preparatı kontrol etmeli, işe yarayan preparatlar devamlı 
yapılmalıdır. Koyu renk alan preparatlarda lamelin kenarından % 45'lik 
asetik asit damlatılarak rengin biraz açılması bazen faydalı olabilir.  

Euparal ile yapılan devamlı preparatlarda herhangi bir sorun ortaya 
çıkmıyor. 42 yıl önce yaptığımız preparatlar bugün hala çok iyi durumdadır. 
O kadar ki, sanki bugün yapılmış gibidirler. 1966 yılında yaptığımız araştır-
malarda kök ucu meristem hücrelerinde ve çiçek tozu ana hücrelerinde 
“alkol buharı değiş-tokuşu yöntemi ile ezme preparatların daha kolay de-
vamlı preparat yapılması” baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin hem kök 
uçlarındaki meristem hücrelerde hem de çiçek tozu ana hücrelerinde başarı 
ile uygulanmıştır. 1966 yılında bulduğumuz çok yıllık çavdar (Secale 
montanum Guss.) çiçek tozu ana hücresindeki diakinez devresi 2008 nisan 
ayında ayni preparatta yeniden incelenmiş ve preparatın 42 yılda bozulmadı-
ğı gözlenmiştir. Aynı durum çavdar (Secale cereale L.) nin ekstra kromo-
zomlu (2n= 14 + 1B) diakinez hücresinde de görülmüştür. Preparatta 42 yıl 
sonra aynı hücre çok net olarak gözlenmiştir.  

Ancak, euparal Türkiye koşullarında her zaman satın alınamıyor. Bu 
nedenle, piyasada daha kolay bulunan Kanada balsamının euparal yerine 
kullanılmasını denedik ve bunda da başarılı sonuçlar elde edildi. O zaman, 
Kanada balsamının kullanılmasını burada açıklamak yerinde olacaktır. 
Kanada balsamı piyasada ya ksilolde eritilmiş hazır durumda, yahutta reçine 
gibi kuru halde satılmaktadır. Bu şekildeki balsam absolü alkolde veya 
ksilolde erir.  

Reçine gibi olan balsam kendi hacmi kadar ksilolde eritilerek veya 
süzme bal kıvamındaki eritilmiş ve şişelerdeki hazır Kanada balsamı euparal 
kadar akışkan hale getirilerek kullanıldı. Euparal gibi elverişli sonuçlar 
alındı. Araştırmalarımız sonunda şu sonuca vardık ki, eğer Kanada balsa-
mının akışkanlığı uygun dereceye getirilirse, önemli bir problem olmadan 
preparatlarımızın devamlı hale getirilmesinde başarı ile kullanılabiliyor. 
Burada bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. O da, Kanada balsamı koyu ise, 
ksilol ilave ederek yeterli akışkanlığın sağlanmasıdır.  

D'Cruz ve Reddy (1967), Bradley'in (1948) kullandığı yöntemi biraz 
değiştirerek buğdaygil embriyosuna uygulamışlardır. 
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5.3. Hızlı Dondurma Yöntemi ile Ezme Preparatların                
Devamlı Preparat Yapılması 

Sıvı CO2'nin bulunduğu basınçlı tüpten bir yarım litrelik kaba aktarı-
lan karbondioksit bu kapta kuru buz haline geçer. Buz bloku preparatların 
devamlı yapılmasında kullanılır. Conger ve Fairchild (1953), Feulgen ve 
asetokarmin ile boyanmış taze preparatların devamlı preparat haline getiril-
mesi için aşağıdaki yöntemi uygulamışlardır: 

1.  Önce devamlı preparat yapılmak istenen preparat kuru buz bloku 
üzerine konulur. Lamın her tarafının bloğa iyice dokunması için 
buz bloğunun düzgün bir yüzey haline getirilmesi gerekir. Lam 
üzerine bastırılarak preparatın buz yüzeyine iyice dokunması ve 
böylece donmanın daha hızlı bir şekilde oluşması sağlanır.  

2.  30 saniye kadar bir süre içinde preparat donar. Bu durumu göz ile 
de görmek mümkündür. Sürenin uzaması zararlı değildir.  

3.  Bir ince iğne veya daha iyisi jiletin ucu lamelin köşesinden sokula-
rak lamel kaldırılmaya çalışılır. Bu sırada lamelin kolayca ve bir-
denbire lamdan ayrıldığı görülür.  

4.  Lam ve lamel hemen bir petri kutusunda veya uygun bir kapta % 
95'lik alkole konulur (Lamelin lama bakan yüzü kap içinde yukarı 
gelmelidir. Lamın da lamele bakan yüzü yukarı gelmelidir.). 

5.  Beş dakika burada bekletilen lam ve lamel absolü alkole alınır; ay-
nı şekilde beş dakika bekletilir.  

Bu bekletmeyi Darlington ve La Cour (1976) tavsiye ediyorlar. An-
cak, yöntemi ilk defa uygulayan Conger ve Fairchild (1953) sadece % 95'lik 
alkolde 5 dakika bekletmeyi uygulamışlardır. Her halde, absolü alkolde 
bekletmek özellikle euparal ile devamlı preparat yapılırken daha elverişli 
sonuçlar verecektir. Çünkü, alkol buharı alışverişi prensibine dayanan Brad-
ley (1948)'in devamlı preparat yöntemi ile Elçi (1978)'nin uyguladığı yön-
temde de alkol buharı alışverişinin düzenli olduğu koşullarda euparal ile 
devamlı preparat yaparken en elverişli sonuçlar alınmaktadır. O halde, % 95 
alkolden sonra lam ve lamelin absolü alkolde 5 dakika kadar bekletilmesi 
uygun olur.  

Absolü alkolden çıkarılan lam, kurutma kâğıdı üzerine konulur. Bir 
büyük damla yoğun euparal lamdaki materyale damlatılır. Lamel yavaş 
yavaş euparal ile örtülü hücrelerin bulunduğu alana kapatılır. Böylece, 
devamlı preparat hazırlanmış olur. Fazla sıvının preparat üzerine konulan 
kurutma kâğıdı ile hiç bastırmadan gayet dikkatli şekilde ve bir defada 
alınması yeterlidir. Bazı araştırıcılar bu kurutma işlemini de uygulamıyorlar, 
preparat olduğu gibi kurumaya terkediliyor. Ancak, biz preparatlarımızı 
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yaparken bu işlemden zarar görmedik. Belki, lamelin lam üzerine daha 
düzgün olarak yerleşmesi sağlandı. Yeter ki, başarılı bir kurutma işlemi 
uygulansın. 

Aşağıda belirtildiği gibi, başka bir yöntem ile de devamlı preparat ya-
pılması mümkündür:  

1. Eşit hacimde yumurta akı ile gliserini karıştırınız. Homojen bir ka-
rışım elde etmek için uzun süre çarparak karıştırınız. Tülbent bezinden 
süzünüz. Süzülmüş sıvı saydamdır. Bozulmadan uzun zaman kalabilmesi 
için içine birkaç sodyum salisilat kristali koyunuz.  

2. Bu yapıştırıcı lamel üzerine çok ince bir tabaka oluşturacak şekilde 
parmak ile sürülür. Tabakanın lamelin yüzünde çok ince film oluşturması 
yeterlidir. Aynı işlem lamel yerine lamın yüzünde de yapılabilir. Bu araştırı-
cının seçeneğine bağlıdır. Genellikle, lamele sürülen yapıştırıcı ile iyi sonuç-
lar alınmaktadır. Kök ucu veya çiçek tozu ana hücrelerinden preparat yapı-
lırken yapıştırıcı ile sıvanmış lamel kullanılırsa devamlı preparat yapma 
işlemi kolaylaşır.  

3. Yapıştırıcı sürülmüş lamelin arkası ispirto ocağında hafifçe ısıtılır. 
Fazla ısıtma sonucunda yapıştırıcı albümin koagüle olacağından yapıştırma 
özelliği kaybolur. Preparatta istenilmeyen beyaz puslu bir fon oluşur. 

4. Kök ucundan veya çiçek tozu ana hücrelerinden özel yöntemine gö-
re hazırlanacak preparata bu lamel kapatılır. Ezme yöntemi uygulanıyor ve 
asetokarmin ile çalışılıyorsa ısıtma işlemleri aynen uygulanır.  

Bu yöntem daha önce, lam ile lamelin birbirinden ayrılması tekniği ile 
devamlı preparat yapma yönteminde uygulanmıştır. Lavania (1981) tarafın-
dan, taze preparatların doğrudan doğruya aynı yöntem ile devamlı preparat 
yapılması ve bu preparatlar üzerinde araştırmanın sürdürülmesi önerilmekte-
dir. Böylece, her iki yöntemin bir ortak şekli olarak devamlı preparat yönte-
minin geri kalan kısmı aşağıdaki gibi uygulanabilir. 

5. Bu preparatlar hemen petri kutusunda absolü alkol içerisinde, cam 
çubuk üzerine konulur ve lamelin lamdan ayrılması için bir köşesinden pens, 
ok uçlu iğne, jilet veya iğne ile yardım edilir.  

6. Lamel lamdan ayrılınca absolü alkol, hücre tabakasının suyunu alır 
(dehidrasyon). Aynı zamanda, daha iyi yapışması için onu sertleştirir. 
Absolü alkolden geçirilen lam ve lamel havada kurutulur. 

7. Lam üzerine bir damla euparal damlatılır. Lamel bu damlaya ka-
patılır. Bu şekilde hazırlanan preparatlar sadece sitolojik araştırmalar için 
değil, Lavania (1981)'ya göre, autoradyografi ve band tekniklerinde de 
kullanılabilir. 
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5.4. Sıvı Nitrojen Yardımı ile Ezme Preparatların Devamlı 
Preparat Yapılması  

-196 °C'da sıvı hale getirilmiş nitrojen özel termosa konulur. 4-5 cm X 
1 cm X 40 cm'lik bir demir levha kalın bez tutacakla tutularak termosa 
batırılır. 5-10 dakika içinde demir levha nitrojenin soğukluk derecesine 
ulaşır. Kalın bez ile tutulan levha masa üzerine yerleştirilir. Daha önce 
hazırlanan ve devamlı preparat haline getirilmesi istenilen, Feulgen veya 
asetokarmin ile yapılmış preparat bu levha üzerine konulur. Bir dakika sonra 
lam soğur. Vakit geçirmeden iğne veya daha iyisi jilet yardımıyla lam la-
melden ayrılır. Hem lam hem de lamel üzerinde bulunan hücre v.s. materyal 
yukarıda kalacak şekilde petri kutusunda % 95'lik alkol içinde 5 dakika 
bekletilir. Sonra absolü alkol içinde de 5 dakika bekletilen lam buradan 
çıkarılır masa üzerideki kurutma kâğıdına yerleştirilir. Bir damla euparal 
hücrelerin bulunduğu alana damlatılarak absolü alkolden çıkarılan lamel ile 
kapatılır. Kurutma kâğıtları arasında hafifçe bastırılarak devamlı preparat 
yapılmış olur.  

Buraya kadar anlatılan devamlı preparat yapma yöntemlerinden hepsi 
de çeşitli araştırıcılar tarafından başarı ile kullanılmıştır. Birçokları hâlâ 
kullanılmaktadır. Herbirinin elverişli veya elverişsiz tarafları vardır. Araş-
tırmacılar kendi olanaklarına, araştırmalarından bekledikleri sonuçlara ve 
aynı zamanda çalıştıkları materyalin özelliklerine göre hangi yöntemi kulla-
nacağına karar vermelidir.  
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6. MİTOZ KROMOZOMLARIN İNCELENMESİNİN 
ZOR OLDUĞU BAZI BAKLAGİL BİTKİLERİNDE 
KROMOZOM SAYIMI VE KARYOTİP ANALİZİ 

İÇİN ELVERİŞLİ BİR YÖNTEM 
 

Genel olarak, Baklagiller (Leguminosae) familyası bitkilerinin bir ço-
ğunda kök uçlarındaki büyütken koni meristem hücrelerinde kromozomları 
saymak veya onların morfolojilerini incelemek çok zordur (Cauderon 1966 
ve Stebbins 1956). Fiğ, yem bezelyesi, üçgül, gazal boynuzu, korunga gibi 
memleketimizin önemli baklagil yem bitkilerinde ve fasulye üzerinde kro-
mozom çalışmalarında böyle güçlükler kendisini daha belirgin bir şekilde 
göstermiştir. Araştırmalarımız sırasında bu bitkilerin kromozom sayısının ve 
morfolojisinin incelenmesi için elverişli bir yöntemin belirlenmesi mümkün 
olmuştur. Bu yöntem ile baklagiller familyasından birçok bitkinin kromo-
zomları incelenebilir.  

Yöntemin uygulanması sırasında ilk işlemde α-monobromonaftalin ve 
sonra tespit işleminde glasial asetik asit kullanılmıştır. Hidrolizde 60°C’da   
1 N HCl'den sonra boyama amacı ile doğrudan doğruya asetokarmin kulla-
nılmıştır. Literatürde asetokarminin bu şekilde kullanıldığına rastlanma-
mıştır. Baklagiller familyasından önemli bazı bitkilerin kromozomlarını 
saymak ve karyotip analizini yapmak için fiğ (Vicia sativa L.), sarı çiçekli 
fiğ (Vicia galeata Boiss.), eflatun çiçekli fiğ (Vicia noeana Boiss.), yem 
bezelyesi (Pisum arvense L.), sarı çiçekli gazal boynuzu (Lotus 
corniculatus L.), korunga (Onobrychis arenaria (Kit. ex. Willd. D.C.), 
kışlık üçgül (Trifolium resupinatum L.), çayır üçgülü (Trifolium pratense 
L.) ve yemeklik fasulye (Phaseolus vulgaris L.) tohumları oda sıcaklığında 
laboratuvarda çimlendirilmiştir. Elde edilen kök uçları araştırmada materyal 
olarak kullanılmıştır.  

Burada kullanılan materyalin hepsinde mitoz bölünmenin metafazında 
kromozomlar birbirine çok yakın bulunmuştur. Böylece, hem kromozomla-
rın sayımı hem de karyotip analizi yapmak oldukça zor olmuştur. Bu neden-
le, kromozomların birbirinden ayrılmasını ve sayma veya incelemeye elve-
rişli bir şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki yöntem kullanıl-
mıştır.  
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Burada ayrıntılarını vermeye çalıştığımız preparat yapma yöntemini 
uygulamadıkça kromozomları görmek ve çok kere araştırmaya elverişli 
preparat elde etmek mümkün olmaz. Bir kısım preparatların yapılmasında 
daha önce diğer araştırıcılar Lesins (1954) ve Elçi (1965c) tarafından az çok 
farklarla kullanılmış olan yöntem uygulanmıştır. Bu yöntemde hazırlanan 
preparat cam masa üzerine konulmuştur. Lamelin üzerine küt bir alet ile 
vurulmuştur. Araştırmalarımız sırasında preparatın lameli kapatıldıktan 
sonra kurşun kalemin arkası ile vurmayı elverişli bulduk. Fiğ türleri ve yem 
bezelyesinde kromozomların birbirinden ayrılması için oldukça kuvvetli 
darbeler vurmak lazımdır. 

Diğer yöntem ise, evvelce yapılmış araştırmalarda rastlanmamış kolay 
bir yoldur. Korunga, sarı çiçekli gazal boynuzu, kışlık üçgül, çayır üçgülü ve 
fasulye kök uçlarında bu yöntem ile çok iyi sonuçlar alınmıştır.  

Hazırlanan preparat cam masaya konularak, iki kat kurutma kâğıdı 
preparatın üzerine kapatılmıştır. Preparat ve kurutma kâğıdı oynatılmadan 
orta parmağın tırnağı ile kurutma kâğıdının üzerinden lamele 3-4 defa bastı-
rılmış ve kök ucu hücrelerinin yassılaşması sağlanmıştır. Bu yöntem ile 
düzgün olarak dağıtılmış ve tek tabaka halini almış kök ucu hücreleri elde 
edilmiştir. Böylece, kök uçlarında kromozom sayımları yapılabilmiştir.  

Kromozomların belirgin morfolojik yapıda olduğu, çok büzülmemiş 
ve iyi dağılmış durumda bulunduğu mitoz bölünmedeki hücreleri elde etmek 
için aşağıda özet olarak verilen yeni bir yöntem bulunmuştur. Bu yöntemin 
yukarıda belirtilen bitki türlerinde elverişli sonuçlar verdiği görülmüştür:  

1.  Tohumları oda sıcaklık derecesinde petri kutularında çimlendiriniz.  
2.  Kökçükler 2.0-2.5 cm boyunda olunca, kök uçlarını 1.0-1.5 cm 

uzunluğunda kesiniz. Kesilmiş uçları doymuş α-monobromonaftalin 
çözeltisinde 0-4 °C'da, 16-17 saat bekletiniz. 

3.  Kök uçlarını 30 dakika glasial asetik asitte oda sıcaklık derece-
sinde bırakınız. % 70'lik alkolle 2 defa 5'er dakika banyo edildik-
ten sonra kök uçları buzdolabında yine % 70'lik alkolde birkaç ay 
bozulmadan bekletilebilir.  

4.  Kök ucu materyalinin alkolünü gidermek için her seferinde 5 da-
kika olmak üzere 3 defa musluk suyu ile yıkayınız.  

5.  1 N HCl'de 60°C'da fiğ ve yem bezelyesi kök uçlarını 12 dakika, 
kışlık üçgül, çayır üçgülü, sarı çiçekli gazal boynuzu, korunga kök 
uçlarını 10 dakika ve fasulye kök uçlarını da 5 dakika bekletiniz. 

6.  Kökleri 10 dakika musluk suyunda yıkayınız.  
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7.  Birkaç damla asetokarmin içinde 20-30 dakika boyayınız. Boyama 
için bir, iki demir çiviyi asetokarmine batırınız. Bitki köklerinin 
uçlarının bu çivilere mutlaka dokunmasını sağlayınız. Asetokarmini 
hazırlamak için Sass (1951), Darlington ve La Cour (1976), 
Gagnieu ve Laisne (1949), McLean ve Cook'a (1941) ve sayfa 
83'e bakınız.  

8.  Bir lam üzerinde kökün büyütken koni kısmından 1.5-2.0 mm bo-
yunda kesiniz. 

9.  Bir damla asetokarmin içinde kök ucunu jilet ile çok küçük parça-
lar halinde parçalayınız. Bu işlem için asetokarmin damlası şöyle 
hazırlanır:  
10 cm'lik bir demir çivi iki ucundan birer küçük destek konularak 
masa üzerinde yatay şekilde bulundurulur. Çivinin ortası boşlukta 
kalır. Boşlukta kalan çivinin üst kısmına bir damla asetokarmin 
damlatılır. 15 saniye kadar bekletilir. İşte bu damla preparat ya-
parken kullanılır. Bazı araştırıcılar, asetokarmini hazırlarken demir 
asetatın doymuş çözeltisinden asetokarmine birkaç damla damlat-
tıkları için yukarıdaki demir çivi üzerinde bekletme işlemine ihti-
yaç kalmamıştır. Ancak, asetokarmin o zaman istenilen derecede 
demir içermeyebilir. Bu bakımdan biz, demir çivide bekletilen 
asetokarmini kullanmayı daha uygun buluyoruz. Burada dikkat 
edilecek nokta şudur: Asetokarmini çivi üzerinde (15 saniye ka-
dar) öyle bir süre bekletiniz ki, asetokarmin damlası içine çok faz-
la demir girmesin. Çünkü, fazla demirli karminde çökelme olur ve 
koyu renkli olan çözelti içinde çökelen tanecikler hem preparatın 
bozulmasına neden olur, hem de asetokarmin kromozomları bo-
yamaz.  

10.  Asetokarmin içinde parçalanmış kök ucu üzerine 22 X 22 mm'lik 
lamel kapatınız.  

11.  Preparatı ispirto ocağı alevinde hafifçe ısıtınız. Asetokarminin 
kaynamamasına dikkat ediniz. Asetokarmin kaynarsa preparat bo-
zulur. Çünkü, koyu renkli daneler halinde çökelti oluşur. Preparatı 
düzgün bir yüzey üzerine koyunuz. Lamelin köşesinden ikiye kat-
lanmış kurutma kâğıdına sol elinizin bir parmağıyla tutarak bastı-
rınız.  

12.  Diğer elinize aldığınız kurşun kalemin arkası ile lamele bir kaç de-
fa kuvvetle vurunuz veya iki kat kurutma kâğıdını preparatın üze-
rine koyunuz. Bir parmağın tırnağı ile kurutma kâğıdı üzerinden 
lamele 3-4 defa bastırınız.  

13. Preparatı yeniden ispirto ocağı alevinde ısıtınız.  
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14.  Preparatı masa üzerinde iki kat kurutma kâğıdı arasına koyunuz. 
Lamele kurutma kâğıdı üzerinden baş parmağınızla iyice bastırı-
nız. 

15.  Lamelin kenarından küçük damlalar halinde asetokarmin damlatı-
nız. Diğer kenardan kurutma kâğıdı ile fazla boyayı emdiriniz. 
Böylece, preparatta bulunan hava kabarcığını gideriniz. 

16.  Preparatı kaynatmadan ispirto ocağında daha uzun zaman ısıtınız.  
17.  Lamelin kenarlarını bir kauçuk solüsyon ile sıvayınız.  

(Benzin ile yapılan kauçuk solüsyonları mikroskopta uzun süre ça-
lışıldığı için araştırıcıya zararlı olabilir. Kokusu olmayan solüs-
yonlar kullanılmalıdır). Böylece, hazırlanan preparatlar 1-2 gün 
buzdolabında saklanabilir. Devamlı preparatların yapılışında 
euparal kullanılarak uygulanan 4 ayrı yönteme bakınız.  

Bu araştırmada kullanılan yöntemde materyalin kök uçlarının doymuş 
α-monobromonaftalin'in taze hazırlanmış (1 saat kadar önce) çözeltisinde 
16-17 saat, 0-4 °C'da bekletilmesi ile elverişli sonuçlar elde edilmiştir.  

Araştırmalarımızda incelenen materyal için hidroliz zamanının çok 
önemli olduğu bulunmuştur. Hidroliz devresi uzun olursa, kromozomların 
boyanmadığı görülmüştür. Diğer yandan, kısa süreli hidrolizler sonucunda 
kromozomlar için seçici bir boyama sağlanamamıştır. 

Standart Feulgen yöntemi Cauderon (1958) ve Elçi (1966 b) tarafın-
dan bu araştırmada kullanılan bitkilerin mitoz kromozomlarını boyamak için 
yeterli bulunmamıştır. Buna karşılık, bulduğumuz bu yöntem ile ilk işlem 
tespit ve hidrolizden sonra kromozomların boyanması için burada belirtilen 
şekilde asetokarminin kullanılması elverişli sonuçlar vermiştir.  

 
6.1. Asetokarmin 
Burnham (1964), 1850 yılından önce karminin boyama amacı ile kul-

lanıldığını bildirmektedir. Schneider de 1880'de asetokarminin yapılışı 
hakkındaki yöntemleri vermiştir. Belling tarafından 1926'da, bitki çiçek tozu 
ana hücrelerinde meiosisteki kromozomların araştırılması amacı ile demirli 
asetokarminin boyama tekniği geliştirilmiştir. Bir preparatta kromozomlar 
iyi boyanmıştır. Fakat, bundan sonraki araştırmada aynı boyama sonuçları 
elde edilememiştir. Ancak, araştırıcı, ikinci aşamada nikel kaplı iğnelerle 
preparat yaptığını, halbuki, ilk çalışmada paslı iğneler kullandığını bulunca 
yeniden ilk boyamadaki sonuçları alabilmiştir. Böylece, kromozomların iyi 
bir şekilde boyanmasında demirin esas madde olduğu keşfedilmiştir. 

McClintock’da (1929) preparatların ısıtılması sonucunda, sitoplaz-
manın renginin açıldığını böylece, daha açık renkli ortam içinde kro-
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mozomların daha koyu renkli boyandığını ve kontrast oluşturduğunu bul-
muştur.  

Demirli asetokarmin tekniğinin mikrosporoçitlerde meiosisteki başarı-
lı kullanılışı yanında, bu boyanın kromozom morfolojisi, sayımı için kök 
uçlarında ve embriyonik yaprak ile tomurcuklardaki bitki dokularında da 
başarı ile kullanıldığı bilinmektedir. Asetokarmin çok fazla kullanma yeri 
bulunan bir boyadır. Drosophila testislerinde kromozom çalışmaları için 
asetokarmin kullanılmıştır. Diptera'ların salya bezlerindeki ve böceklerin, 
kuşların, memelilerin embriyonik dokularındaki kromozomların boyanma-
sında asetokarminden faydalanılmıştır.  

Karmin, Homopter'den Coccuscacti'nin ekstraktından hazırlanmıştır. 
Karminik asit ona aktivitesini veren esas maddedir. Alkali çözeltide (karmin 
boraks) negatif olarak yüklüdür. Böylece, bir asit boya maddesi gibi etki 
eder.  

 
6.2. Asetokarminin Hazırlanışı 
Asetokarmin boyasını hazırlarken burada belirtilen yöntemin dikkatle 

uygulanması gerekir. Önce, piyasadan alınan karminin kaliteli olmasını 
sağlamaya çalışmalıdır. Karminin katalog numarası (C.I.Nr.75470 ve 
S.Nr.1381)'dır. Boyanın hazırlanmasında McLean ve Cook (1941), Sass 
(1951), Darlington ve La Cour (1976), Elçi (1978) tarafından çeşitli bilgiler 
verilmiştir.  

1.  55 cm3 damıtık su ile  
2.  45 cm3 glasial asetik asit karıştırılır. Bu yol ile, % 45'lik asetik asit 

hazırlanır.  
3.  100 cm3 % 45'lik asetik asit alınır, erlenmayer veya cam balona 

konulur.  
4.  Bu cam balon, kaynar su banyosuna, benmariye veya bir kapta 

kaynayan su içine oturtulur. 10 dakika ısıtılır. % 45'lik asetik asitin 
sıcaklığı kaynayan suyun derecesine ulaştırılır.  

5.  1 g toz karmin alınır. Kaynayan aside yavaş yavaş aktarılır. Bir 
yandan da cam çubuk ile karıştırılır. 10 dakika ısıtmaya ve karış-
tırmaya devam edilir. Kabarıp taşmayı önlemek için asit büyük bir 
balonda ısıtılmalıdır.  

6.  Boya soğutulur ve bir başka kaba yavaş yavaş aktarılır. Dibe çö-
ken tortunun boyaya karışmamasına dikkat edilmelidir.  

7.  2 damla demir asetatın (Ferric acetate) sudaki doymuş çözelti-
sinden damlatılır. (Bu olmasa da olabilir. Bizim çalışmalarımızda 
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bunun yerine preparat hazırlanması sırasında demir çivi katalizör 
olarak kullanılmış ve üzerinde bekletilen asetokarmin damlası ile 
preparat yapılmıştır).  

8.  12 saat bekletilir. 
9.  Boya süzülür. Ana boya buzdolabında saklanır. Laboratuvarda 

kullanmak için damlalıklı küçük şişelere konulur.  

 
6.3. Asetokarmin ile Kök Uçlarının Boyanması 
1.  En kolay yöntem olarak, taze kök uçları kesilir. Bunlar deney tü-

püne konulan az miktardaki asetokarmin içinde birkaç dakika kay-
natılır. Bir başka yol ise, şöyledir: Kök uçları küçük deney tüpün-
deki asetokarmin içine konulur. Tüpün ağzına mantar tıpa kapatılır. 
Tüp 60°C'daki etüvde 15-20 dakika bekletilir. Sonra aşağıda belir-
tildiği şekilde kök ucu meristemlerinden preparat yapılır.  

2.  Materyal bir tespit çözeltisinde örneğin Farmer (3 alkol :1 glasial 
asetik asit) içinde 12-24 saat oda sıcaklık derecesinde bekletilir. 
Sonra, % 75'lik alkolde depolanır. Eğer, Farmer sıcak olarak kulla-
nılmışsa (60°C'da) 15 dakika bekletilmelidir. 

Bir başka tespit çözeltisi olarak 4 ölçek kloroform, 3 ölçek absolü al-
kol ve 1 ölçek glasial asetik asit içerisinde bekletilebilir. Bazı araştırıcılar bu 
çözeltide materyalin uzun zaman kalabileceğini yazarlarsa da materyalin 
çözeltiden çıkarılarak % 70'lik alkolde depolanması daha uygun olur. 
Mitotik araştırmalar için boyamada aşağıdaki işlemler kullanılabilir: 

1.  % 70-75'lik alkolde depolanan kök uçlarını damıtık suda 5-10 da-
kika yıkayınız. 

2.  % 50'lik HCl'de 10 dakika bekletiniz.  
3.  15 dakika akar musluk suyunda yıkayınız.  
4.  Kök ucunu lam üzerine koyunuz. Preparat yapımının bundan son-

raki kısmında daha önce, mitoz kromozomların incelenmesinin zor 
olduğu bazı baklagil bitkilerinde kromozom sayımı ve karyotip 
analizi için elverişli bir yöntem belirtilirken uygulanan işlem aynı 
şekilde uygulanır.  

Kök uçlarının asetokarmin ile boyanmasında Hanson ve Oldemyer 
(1951) aşağıdaki yöntemi önermektedir.  

1.  Kök uçlarını 30 dakika asetokarmin içinde bekletiniz. 
2.  Bir kök ucunu lamın köşesine koyunuz. Koyu boyanmış kökün uç 

kısmını (yaklaşık 1 mm) kesiniz. Büyük bir damla asetokarmin içi-
ne bırakınız.  
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3.  Lamın köşesini yavaş yavaş ısıtınız. Asetokarmin kaynayıncaya 
kadar devam ediniz.  

4.  Birinci damla buharlaşmadan önce bir damla daha asetokarmin ko-
yunuz.  

5.  Lamın ortasına konulan küçük bir damla asetokarminin içine kök 
ucunu dikkatlice koyunuz.  

6.  Bir preparat yapma iğnesinin sap kısmının arkası ile kök ucunu 
bastırarak eziniz. İki iğnenin eğilmiş uçlarının yardımı ile dikkatle 
yayınız. Bu işlem tamamlanmadan önce küçük bir damla boya ilâ-
ve ediniz.  

7.  İri parçaları alıp atınız. Lameli kapatınız. Preparatın üzerine ku-
rutma kâğıdı koyunuz. Bastırarak preparatın içindeki hücreleri yas-
sıltınız.  

8.  Kaynatmadan preparatı 3-4 defa ısıtınız. 
9. Preparatın etrafını kapatınız. Kromozom sayımı için preparatta 

gözlem yapınız. 

Araştırıcılar, kanyaş (Phalaris), brom (Bromus sp.)'da çabuk kro-
mozom sayımı bakımından bu yöntemin çok elverişli olduğunun kanıtlan-
dığını belirtiyor. Ayrıca, çayır yumağı (Festuca elatior L.), ak üçgül 
(Trifolium repens L.) bitkilerinde orta derecede sonuç alındığını bildiriyorlar. 

 
6.4.  Snow'un (1963) Hidroklorik Asit Karmin Boyama    

Yöntemi 
1.  Asetokarmin yönteminde olduğu gibi dokuyu elverişli bir tespit 

çözeltisi ile tespit ediniz. Farmer (3 alkol : 1 glasial asetik asit) ve-
ya Karnoy (1 glasial asetik asit : 3 kloroform : 6 alkol)’da çiçek to-
zu keseleri, başaklar veya çiçek tomurcukları bir gece buzdolabın-
da 4°C'da bekletilir.  

2.  % 70'lik alkolde 2-3 defa 1'er saat bekletilir. Materyal son deği-
şimden sonra bu alkolde buzdolabında uzun süre kalabilir.  

3.  Dokuyu % 70'lik alkolden çıkarınız. Kurutma kâğıdı ile kurutunuz. 
Dokunun 2-3 katı kadar boya maddesi koyunuz. Dokuya boyanın 
iyice işlemesi için yetecek kadar bekleyiniz. Bu süre deneme ile 
belirlenecektir. Kök uçları veya çiçek tozu keseleri gibi doğrudan 
doğruya boya ile temas edebilen dokular için 24 saat genellikle ye-
terlidir. Bazen mısır çiçek tozu keselerinde veya kompozitelerin 
çok sıkışık çiçek topluluğunda olduğu gibi, dokuya boyanın iyice 
girebilmesi için birkaç gün veya bir haftalık süreye ihtiyaç olabilir. 
Doku, 60°C'da parafin dolabında ağzı kapalı cam kapta birkaç saat 
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veya bir gece bekletilirse boyama daha hızlı şekilde yapılabilir. Bu 
bekletmenin zararlı etkisi olmaz. 

4.  Boyayı geriye eski şişesine tekrar kullanabilmek için süzünüz. Ma-
teryali damıtık su veya % 70'lik alkolden geçiriniz. % 45'lik asetik 
asit ile preparatı yapınız. Kullanılmayan doku ilerde kullanılmak 
üzere % 70'lik alkolde bekletilebilir. Eğer, gerekli görülürse, doku-
nun yumuşatılması % 45'lik asetik asit ile yapılmalıdır. Fakat, 1 N 
HCl ile yapılmamalıdır. Çünkü, HCl boyanın rengini açar, sarı-
kırmızı, arzu edilmeyen bir renk meydana gelir. 

5.  Dikkatli bir şekilde hafif alev üzerinde (mikroskopta inceleme ya-
parak) ısıtma yolu ile daha elverişli boyama yapılabilir. 

6.  Eğer, dokuların ve dolayısıyla hücrelerin tam bir düzlem içinde bu-
lundurulması istenirse, kurutma kâğıdı üzerine konulan preparata 
bir tabaka kurutma kâğıdı kapatılarak baş parmak ile lamele bastı-
rılır. 

7.  Gerekirse lamelin etrafı elverişli bir yapıştırıcı ile yapıştırılabilir. 

 
6.5. Boya Çözeltisinin Hazırlanışı 
1. 15 cm3 damıtık su, 
2. 4 gram karmin ve 
3. 1 cm3 dumanlı derişik HCl'i (bu üçünü) iyice karıştırınız. 
4. 10 dakika kadar sık sık karıştırarak hafifçe kaynatınız. 
5. Soğutunuz, 95 cm3 % 85 alkol ilâve ediniz, süzünüz. 
6. Amonyak ile karmin çözülmeye başlayıncaya kadar nötürleştirilir. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 87 

 
 
 

7. MİTOZ BÖLÜNME 
 

Bazı böcek yumurtalarında ve bazı doku kültürlerinde mitoz bölünme 
birkaç dakikadan yarım saate kadar bir zaman içinde meydana gelir, çekirge-
lerin neuroplast'larında mitotik işlem 26°C'da, 8 saatte oluşur. Sıcaklık 
derecesi 38°C olursa, bu durumda mitozun oluşumu 3-5 saat kadar bir sürede 
tamamlanır. Tek hücreli alglerden ve protozoa'dan çiçekli bitkilere, omurga-
lılara kadar, bitkiler ile hayvanlarda hücre bölünmesinin ana devrelerinin 
birbirine ne kadar çok benzediğinin gözlenmesi dikkate değer bir olaydır. 

Genellikle, mitoz bölünme; İnterfaz, Profaz, Premetafaz, Metafaz, 
Anafaz, Telofaz, Sitokinez devrelerine ayrılır. Bir çok canlıda mitoz bö-
lünme incelenmiştir. Bu bölünmede sıcaklık derecesi önemli etki yap-
maktadır. Genel olarak, profaz mitozun en uzun devresidir. Metafaz ve 
anafaz kısadır. Telofaz uzun bir devre olmakla birlikte, profaz kadar uzun 
değildir. 

 
7.1. Mitoz Bölünme Devreleri 
7.1.1. İnterfaz 

Hücre, içinde birçok tanecikler ve çubuk şeklinde oluşumları bulunan, 
yarı akışkan durumda (Viskoz) duru bir sıvı içerir. Bu sitoplazma hücre 
duvarı sayesinde yerinde tutulur. İnce bir zar nükleusun etrafını çevirir. 
Çekirdeklerin çoğu bölünme safhasında değildir. Böyle hücreler iç yapıları 
belirgin olmayan, hafif boyanmış küresel durumları ile belirlenebilirler. 
İnterfazda her halde nukleoproteinin dağılmış durumda olması nedeniyle 
kromozomlar standart boyalarla koyu bir şekilde boyanmazlar. Bazen inter-
faz'da kromozomların küçük bölgeleri görülebilir. Bu kısımlar kromosenter 
olarak bilinmektedir. 

Her çekirdek içinde bir veya daha fazla koyu boyanabilen ve yuvarlak 
cisimler vardır. Bunlara nukleolus (çoğul olunca nukleoli) denir; genellikle, 
özel yöntemlerle boyanmaları gerekir. Daha önce belirtildiği gibi, nukleolu-
sun kromozomun küçük bir bölgesine yakın bir yerde oluştuğuna ait işaretler 
vardır. Bu küçük bölgeye "nukleolar organizer" denilmektedir. Nukleolusun 
başta mitoz sırasında olmak üzere çeşitli zamanlarda hücre tarafından kulla-
nılan depo maddeleri içerdiği söylenmektedir. 



 88

7.1.2. Profaz 

Profazın başlangıcında kromozomlar tesbit olunabilir (fixable) du-
rumdadır. Bu işlem için normal tesbit çözeltileri kullanılabilir. Tespit edile-
bilme gücü önceden yaygın, görülmeyen dağılmış ipliklerin görülebilir halde 
bir araya toplanması durumunu belirler. Kromozomlar optik bakımdan bir 
profazın iki katı halindedir yani, bunlar birbirlerine yakın duran iki paralel 
"kromatid" den oluşmuştur. Mitozun ilk mikroskobik görülme belirtisi 
olarak önce, hücre çoğalmasının temel biyokimyasal esasının oluştuğu ve bir 
tek kromatidden genetik bakımdan birbirinin eş değeri iki kromatidin mey-
dana geldiği bilinmektedir. İlk önceleri profazın başlangıcında kromozomla-
rın birinin diğerine uç uca eklendiği ve devamlı kangallar oluşturduğuna 
inanılırdı; fakat, bu gün bunun doğru olmadığı bilinmektedir. 

Diploid bir çekirdekte, teorik olarak profazın başlangıcından itibaren 
homolog kromozomları ayırmak mümkün olabilir. Yani, aynı boyda olan her 
çiftin üyelerini eş kromozomlar halinde sıralamak mümkündür. Bu işlemin 
pratikte uygulanması, kromozom takımını oluşturan çeşitli üyelerin yeter 
derecede farklı boylarda olmasına bağlıdır. 

Herhangi bir tesbit edilmiş ve boyanmış kromozomun kural olarak 
boyanmayan bir bölgesi görülebilir. Bu alan konstriksiyon "Constriction" 
veya dar bölge diye adlandırılır. Bunların kromozomun parçaları 
(segmentleri) oldukları ve proteinden oluştukları kabul olunur. Bahis konusu 
proteinlerde DNA veya RNA ya az bulunur ya da hiç bulunmaz. Sözü edilen 
konstriksiyonlardan sadece bir tanesi sentromerin kromozomda yerini belir-
ler. Sentromere bazı sitolojistler tarafından "Kinetochore" denilir. Bu kro-
mozom özel bölgesi, daha sonra iğ ipliğine (Spindle) kromozomun bağlan-
masında hayati önemi olan bir bölgedir. Bazı kromozomlarda sentromer 
yapısının ortasında kromomer denilen koyu renkte boyanan küçük bir olu-
şum vardır. Bazıları tarafından bu oluşumun hakiki sentromer olduğu bildi-
rilmektedir. Ancak, bu durum bütün kromozomlarda bulunmadığına göre, 
bunun doğru olmadığı anlaşılıyor. Sentromer kromozomun boyunca herhan-
gi bir yerde bulunabilir. Bununla beraber, tam anlamı ile uçta yani terminal 
durumda olmaz. Profaz devresinde sentromer ile sekonder konstriksiyonları 
birbirinden ayırmak mümkün olmayabilir. Birçok hayvan ve bitkide bir veya 
daha fazla nukleolus mitotik profazda çok açık olarak görülür. 
Nukleolusların kromozomlardaki özel "nucleolar organiser"'ler sayesinde 
oluştukları tahmin edilmektedir. Nucleolar organiser iki parçaya bölündüğü 
zaman, her biri bir nukleolus oluşturmaya devam eder. Mitozun profazı 
boyunca kromatidlerin çevresi, hafif düzensiz pamuğumsu veya tüylü görü-
nüştedir. 
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7.1.3. Premetafaz 

Profazın sonunda nukleer membran genellikle kaybolur. Protozoalarda, 
hatta yüksek organizmalarda bile, nukleus içinde iğ ipliklerinin gelişmesinde 
bu membran rol alır. Sonra, kendi eski haline dönüşür. İğ iplikleri serttir. 
Hemen tamamı proteinden oluşur. Çok küçük oranda RNA bulunur. 

Kolkisin (Colchicine) gibi maddeler kullanılırsa anormal C-mitozu 
oluşur. Kromozomların sentromerleri ekvatorial düzlemde yer alır. Bu du-
rumun oluşması premetafazın sona erdiğini gösterir. Böylece, metafaz başlar. 

 
7.1.4. Metafaz 

Kromozomlar normal şekillerini alırlar, kenarları düzgün ve şekilleri 
muntazam olur. İki kromatidden oluşan kromozomların sentromerlerinde bu 
kromatidler birleşmiştir. Metafazda kromozomu meydana getiren 
kromatidlerin spiral şekilde kıvrılmış yapıda olduklarını gösteren birçok 
kaynak vardır. Bu durumu belirtmek için özel teknikler kullanılması gerekir. 
Bazı organizmalarda kromatidler silindirik şekilde muntazamdır.  

Metasentrik kromozomlar metafazda genellikle V şeklinde bulunurlar; 
akrosentrikler, düz veya hafif bükük şekilde dururlar. Ancak, ezme preparat-
lar yapılırken kromozomların metasentrik olanlarının sadece V şeklinde 
olmadığı, buna karşılık, düz çomak ve U şeklinde olanlarının da bulunduğu 
görülmektedir. Metafaz öyle bir devredir ki, bu devrede hücrede değişiklik az 
olur veya olmaz. Statik bir devredir ve genellikle kısadır (Şekil 2.2 ve 2.4).  

 
7.1.5. Anafaz 

Başlangıçta kromozomlar uzunluğuna birbirinin aynı iki kromatide ay-
rılır (Şekil 7.1).  

Anafazda her kromatid ayrı ve özel bir sentromere sahip olur. 
Sentromerler iğ iplikleri boyunca zıt kutuplara doğru çekilir. Bilinmeyen bir 
mekanizma ile bu işlem oluşur. Anafazın daha sonraki devresinde birbirine 
yaklaşan kromozomlar iki ayrı kutupta gruplanırlar.  

 
7.1.6. Telofaz 

Kutuplara gelen kromozomlar yavaş yavaş boyanan durumlarını kay-
bederler. İnce uzun iplikler haline geçerler. Nukleer membran gibi çekirdek-
çikler (nukleoli) de ortaya çıkar. Telofaz başlangıcında iğ ipliklerinin kutup 
başlığı parçalanır. Fakat, ana kısmı uzun zaman kalır. İki gruptaki kardeş 
kromozomlar hızla düzgün dış görünümlerini kaybederler. Toplu, sıkışık 
yapıları gevşer. Kromozomlar bir kitle halini alır.  
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Şekil 7.1.  Çokyıllık çavdarda (Secale montanum Guss.) kök ucu meristem hücrelerinde 
anafaz başlangıcı. Diploid kromozom sayısı (2n=14)'dür, x 1710 (Orijinal, 1966). 

 

7.1.7. Sitokinez 

Yeni nukleer membran bu kitlenin etrafında oluşur. Sharp (1934), 
yüksek bitkilerin meristemlerinde, membranın çok kere, iğ iplikleri mad-
desinin ekvatoriyal bölgede kaybolmasından önce oluştuğunu kaydetmek-
tedir. Araştırıcı, durum böyle olunca, iğ ipliklerinin membranın oluşmasına 
neden olabileceğini bildirmektedir. Sitoplazmada membranın oluşması ile 
bir hücrenin iki hücreye bölünmesi işlemi tamamlanır.  
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8. KARYOTİP ANALİZLERİ VE KROMOZOMLARIN 
DETAYLI OLARAK İNCELENMESİ 

 
8.1. Kromozom Ölçüleri 
Karyotip analizlerini ve kromozom ölçülerini yapmak için devamlı 

veya yeni yapılmış devamlı olmayan preparatlardan faydalanılabilir. Bu 
amaçla, düzenli dağılma gösteren, fazla büzülmemiş, kromozom morfolojile-
ri açıkça görülebilen, kromozomları bir düzlem üzerinde bulunan en elverişli 
somatik hücreler seçilir. Seçilen hücrelerin 24 X 36 mm filmler üzerine 
mikroskopta fotoğrafları çekilir. Bu amaçla mikroskoba bağlanabilen fotoğ-
raf makinaları ve bunlara uyan çeşitli büyüklükte filmler kullanılabilir. 
Kromozomların negatif filmleri, mikrofilme alınan yazıları okumada kullanı-
lan alete veya bir fotoğraf agrandizörüne konulur. Bu aletlerden masa üze-
rindeki kâğıda yansıyan kromozomların görüntüleri ince uçlu bir kalem ile 
çizilir. Kâğıt üzerinde onların kısa ve uzun kollarının boyları mm olarak 
ölçülür. Kromozomların mikroskopta fotoğrafları çekilirken hakiki büyüt-
menin ne kadar olduğunu belirlemek için, bir objektif mikrometrenin de 
fotoğrafı çekilir. Mikrometrenin negatif filmi aynı alete konularak bir mik-
ronun filmde ne kadar büyütüldüğü bulunur (Agropyron'lar üzerinde yaptı-
ğımız araştırmalarda kromozomlar doğal büyüklüklerinin 3500 katı kadar 
büyütülmüştür). Böylece, kromozomların boyları mikron (µm) olarak verilir. 
Kromozomların boyları ölçülürken, ikinci yapılar, sentromerler gibi boyan-
mayan ve uzaklıkları değişiklik gösteren kısımlar ölçünün dışında tutulur.  

 
8.2. Kromozomların Oransal Boylarının Hesaplanması 
Aynı hücre içinde bulunan kromozom boylarını birbiri ile veya anaçla-

rı ileriki dölleri ile karşılaştırmak için kromozomların oransal boyları kulla-
nılır. Çünkü, ölçülen her hücrede kromozomlar diğer hücrenin kro-
mozomlarından az çok farklı bir şekilde büzülmüş olabilir. Halbuki, bir 
hücrenin kromozomları hemen hemen aynı derecede büzülmüş bulunabilir. 
Hernekadar, kök ucu örnekleri alınırken, preparatlar yapılırken ve diğer 
bütün işlemlerde her preparata mümkün olduğu oranda aynı yöntemler 
uygulanırsa da, Sybenga'nın (1959), belirttiği gibi, kromozom ölçülerinde 
deneylerin hatalarını tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu 
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bakımdan, kromozomların boyu, hücre içindeki diğer kromozomların toplam 
boylarına oranlanırsa, elde edilen oran hücreden hücreye az bir değişim 
gösterir. Böylece, bir hücrenin kromozomları diğer hücre ile daha emniyetli 
olarak karşılaştırılır. Heneen (1962) oransal kromozom boylarını çok sayıda 
kromozomu olan hücreler için bir katsayı ile çarparak belirtmiştir. Böylece, 
çeşitli sayıda kromozomları bulunan hücreleri doğrudan doğruya karşılaştır-
mak olanağını bulmuştur. Araştırıcı, tetraploid Agropyron junceum 2n=28 
için 100 oranını ve 2n=35 için 125; 2n=42 için de 150 oranını kabul etmiştir. 
Biz kromozomların karşılaştırılmasında her genom için 25 katsayısını kabul 
ettik. Agropyron junceum boreo-atlanticum 2n=28 tetraploid için 100 ve 
Agropyron junceum boreo-atlanticum x Agropyron elongatum melezinin 
amfidiploidinde 2n=42 için 150 katsayısını kullandık. Böylece, anaç ile 
ileriki dölün amfidiploidini doğrudan doğruya karşılaştırmak olanağını 
bulduk. Bu işlemi daha iyi aydınlatabilmek için bir örnek vermek faydalı 
olur. 

 
          K.B. 
   O.B.=                      x 50 
          T.B. 
 
O.B. = Bir kromozomun oransal boyu Agropyron elongatum'da (2n=14). 
K.B. = Kromozomun boyu    
T.B. = Hücredeki bütün kromozomların toplam boyu 

 
8.2.1. Kromozomların kollarının indeksleri 

Evans (1962), Bhattacharyya ve Jenkins (1960) bu indeksi kromozo-
mun uzun kolunun boyunu kısa kola bölerek elde etmişlerdir. Heneen 
(1962), Heneen ve Runemark (1962), Gill ve ark. (1964) kromozomun kısa 
kolunun boyunu uzun kola bölerek indeksi hesaplamışlardır. Böylece, kro-
mozomların tanımında hangi kolun daha uzun olduğu ve sentromerlerin yeri 
belirlenir. Biz, araştırmalarımızda kromozomun kısa kolunu uzun kola 
bölerek kromozom indekslerini hesapladık. Satelitleri bulunan kromozomla-
rın kol boyları ölçülürken satelit ile kromozom kolu arasındaki uzaklık 
toplam kol boyuna katılmamıştır. Satelit ile kromozom kolu arasındaki 
uzaklık preparatın yapılış tekniğine göre farklar gösterebilir. Bundan, başka 
aynı teknik ile yapılan preparatlarda da lamel üzerine çeşitli şiddetlerde 
basınç yapıldığı için satelit, kromozom kolundan bazen çok uzağa da gidebi-
lir. Bu bakımdan, kromozom kol boyuna böyle çeşitli aralıkları katarak 
hesap yapmak hatalı olur. Heneen (1962) ve Evans da (1962) kromozom kol 
boyu hesaplarına bu aralığı katmamıştır. 

Kromozomların oransal boyu ve kol indeksleri bir karyotipteki homo-
log kromozomların belirlenmesinde kullanılabilir. Özellikle, çok sayıda 
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kromozomu bulunan ve morfolojileri birbirine benzeyen kromozomlara 
sahip olan karyotiplerde homolog kromozomların belirlenmesinde bu iki 
ölçünün kullanılması kolaylık sağlar. Karyotip karşılaştırmalarında örneğin, 
bir tür içinde ve anaçlar ile ileriki dölleri arasında yapılan karşılaştırmalarda 
kromozomlar oransal boy sınıflarına göre gruplandırılabilir. Anaçların her 
birinde beş somatik hücrede kromozom ölçüleri yapılır. Böylece, 2n kromo-
zom yani bir kromozom ve bir de onun homoloğu olan, aynı değerdeki iki 
kromozom ölçülmüş olur. Beş hücrede bir kromozom beş defa ölçülür: beş 
defa da bu kromozomun homoloğu olan kromozom ölçüldüğüne göre 10 
kromozom ölçüsü elde edilmiş olur. Hesaplar bu 10 kromozomun ölçüleri 
üzerinden yapılabilir. 

Yalnız, bir melezlemede F1'de kromozomların homologları bulun-
madığı ve örneğin, Agropyron junceun x Agropyron elongatum melezinde 
F1'in kromozomlarında iki genom Agropyron junceum ve bir genom da 
Agropyron elongatum'dan geldiği için bu kromozomların homologları 
yoktur. Bu nedenle, 10 ayrı hücrede kromozomlar ölçülerek burada da 10 
kromozom ölçüsü üzerinden hesaplar yapılır. Amfidiploidde homolog kro-
mozomlar bulunduğu için beş hücredeki kromozomlar üzerinde ölçümler 
yapılarak homolog kromozomlar belirlenebilir. Böylece, 10 homolog kro-
mozomun ölçüsü esas alınarak istenilen değer bulunur.  

Önce, her kromozomun boyu, kısa kol ve uzun kol boyları daha evvel 
anlatılan yöntem ile kromozom şekillerinin çizildiği kâğıtlar üzerinde ver-
nierli kompas veya bir cetvel ile mm olarak ve mm'nin 0.1'ine kadar ölçülür. 
Bir kromozomun iki kol boyu toplamı, kromozomun boyunu verir. Her 
kromozomun ayrı ayrı oransal boyu ve kol indeksleri hesaplanır. Kol indeks-
leri ve oransal boyları birbirine yakın olanlar homolog kromozomlar olarak 
belirlenirler. Ayrı bir cetvel hazırlanarak homolog kromozomlar cetvelde 
birbirinin yanına getirilir. Şimdi, 5 hücrenin her birinde örneğin, en uzun 
olan ikişer kromozoma (homolog kromozomlar) 1 numara verilir. Sıra ile 
diğer homolog kromozomlar da numaralanır. Sonra Evans'ın (1962) yaptığı 
gibi, aynı numarayı (örneğin 1 No) alan 5 ayrı hücredeki 10 homolog kro-
mozomun kısa kollarının boyları toplanıp ortalaması alınarak 1 numaralı 
kromozomun kısa kol boyu bulunur. Aynı yoldan gidilerek kromozomun 
uzun kol boyu hesaplanır. Ortalama kısa ve uzun kol boylarının toplamı bu 
kromozomun ortalama boyu kabul edilir. mm olarak ifade edilen bu rakam-
lar evvelce anlatıldığı gibi, 3500 defa büyütülerek çizilmiş olan kromozom-
ların boylarını verir. Hakiki kromozom boyları bu rakamların 3500'e bölün-
mesi ile (µm) olarak bulunur. Çizelge 8.1'de Agropyron elongatum (Host.) 
P.B.'nin kromozom boyları verilmiştir.  
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Çizelge 8.1. Agropyron elongatum'un kromozomlarının morfolojik özellikleri. 

Kromozom boyu (µm) Oransal boy (µm) Kol İndeksi  
Kromozom Ort. Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. Min. Max 

I 8.37 7.29 10.29 4.168 3.961 4.410 0.875 0.735 0.963 
II 7.74 6.57 10.00 3.855 3.617 4.128 0.779 0.621 1.000 
III 7.26 6.14 9.00 3.615 3.195 3.737 0.511 0.400 0.879 
IV 7.03 6.29 8.71 3.500 3.334 3.758 0.729 0.564 0.917 
V 6.83 5.43 8.14 3.400 3.105 3.864 0.913 0.833 1.083 
VI 6.71 6.00 7.86 3.345 3.184 3.566 0.731 0.846 0.688 
VII 6.27 5.71 7.29 3.115 3.007 3.405 0.659 0.500 1.000 

 

1 numaralı 10 homolog kromozomun oransal boyları toplanıp or-
talaması alınır, bu ortalama o türün 1 numaralı kromozomunun oransal boyu 
olarak kabul edilir. Diğer 2. 3. ... numaralı kromozomlar için de aynı işlem 
yapılır. 

Homolog kromozomların kol indeksleri toplanıp ortalaması alınmak 
yolu ile ortalama kol indeksleri bulunur. Çizelge 8.1'de Agropyron 
elongatum (Host.) P.B.'un kol indeksleri görülmektedir. Eğer bir melezleme 
yapılmışsa, o zaman anaçların ve melezin (F1) kromozom boyları, kromo-
zomların oransal boyları ve kol indekslerine ait Agropyron elongatum 
(Host.) P.B. örneğinde olduğu gibi çizelgeler hazırlanır.  

 
8.2.2. İdiogramların yapılışı 

Bir bireyin kromozomlarının büyükten başlayarak kısa ve uzun kol 
boylarının ortalama değerleri bulunur. Şimdi, kâğıda çizilen yatay eksen 
üzerine belli bir oranda kromozomların ortalama kol boylarını belirleyen 3-4 
mm'lik kalın dik çizgiler halinde kromozomların önce uzun kolu çizilir. 
Sonra, 1 mm kadar sentromerin yerini belirleyen bir aralık bırakılır. Aynı 
kalınlıktaki çizgi ile devam olunarak kromozomun kısa kolu belirtilir. 

5 mm aralık bırakılarak ikinci kromozom da aynı kalınlıktaki bir çizgi 
ile önce uzun kolu çizilir. Sonra 1 mm sentromer yeri olarak boş bırakılır. 
Aynı kalınlıkta kısa kol belirlenir. Böylece, çizgi ile bireyin bütün kromo-
zomları çizilerek idiogram hazırlanır. Şekil 8.1'de Agropyron junceum, 
Agropyron elongatum ve bunların melezi (F1) ile bu melezin amfidiploidine 
ait idiogramlar görülmektedir. 
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Şekil 8.1. a, b anaçlar; c, F1 ve d, amfidiploidin idiogramları. 
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8.2.3. Karyogramların yapılması 

Bir bireyin kromozom fotoğrafları yan yana konularak oluşturulan di-
ziye karyogram diyoruz. Karyotip analizi yapılırken karyogramlardan geniş 
ölçüde faydalanılır. Karyogramlar bir bireyin kendi genomu içindeki kromo-
zomların birbirleri ile karşılaştırılmasında kullanılır. Bundan başka, bir 
bireyin diğer bireylerden kromozom yapıları bakımından farklarının belir-
tilmesinde karyogramlar çok elverişli bilgiler verirler. Bireylerin kromozom 
özellikleri yönünden aralarındaki ilgiyi ortaya koymak bakımından da 
karyogramlar önemli faydalar sağlar. 

Karyogram yapmak için homolog kromozomların fotoğrafları eşler 
halinde yanyana getirilmelidir. Bunun için bir hücrenin çok iyi çekilmiş 
fotoğrafı seçilmelidir. Hücrede bütün kromozomlar kendi morfolojik özel-
liklerini göstermelidir. Satelit, sentromerin yeri ve diğer yapılar açık bir 
şekilde görülmelidir. Metafaz devresinde kromozomlar büzülmüş olma-
malıdır.Aynı zamanda, henüz tam metafaz devresine erişmemiş uzun ince 
yapılı kromozomları olan hücreler de bu amaçla kullanılmazlar. Seçilen 
fotoğrafta homolog kromozomlar bulunup üzerlerine aynı numaralar yazıl-
malıdır. Örneğin, 1 numara ile gösterilen hücre içindeki en büyük kromozo-
mun eşi yani homoloğu olan en büyük kromozom bulunur. Ona da 1 numara 
verilir. 

Homolog kromozomların bulunmasında, kromozom toplam boyları ve 
kol indeksleri birbirine en yakın kromozomlar seçilir. Kromozomların oran-
sal boyları da bu seçimde göz önünde bulundurulur. Oransal boy bakımından 
birbirine en uygun olan kromozomlar bulunur. Aynı şekilde, hücrenin ikinci 
derecede büyük olan kromozomu bulunmalı ve bu kromozoma 2 numara 
verilmelidir. Şimdi, 2 numaralı kromozomun eşi yani homoloğu aranıp 
bulunmalıdır. Ona da 2 numara verilir. 1 numaralı en büyük iki homolog 
kromozomun fotoğrafı kesilir bir eksen çizilir, kromozomların sentromerleri 
bu eksen üzerine gelecek şekilde kâğıda yapıştırılır. 2 numaralı bir çift 
homolog kromozomun fotoğrafları da yan yana yapıştırılarak böylece devam 
olunursa, bireye ait karyogram hazırlanmış olur. Örnek olarak Agropyron 
elongatum (Host) P.B. 2n=14'un karyogramı gösterilebilir (Şekil 8.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8.2. Agropyron elongatum'un (Host) P.B. (2n=14) karyogramı (Orijinal, 1964). 
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8.3. Meiosis Bölünmede Kromozomların Gözlemi için               
Kullanılan Yöntemler 

8.3.1. Çiçek tozu ana hücrelerinde kromozomların gözlemi 

Meiosis bölünmede kromozomların gözlemi için çiçekli bitkilerde çi-
çek tozları (mikrospor) ve yumurtanın (megaspor) oluşmasını incelemek 
gerekir. Çiçek tozu ana hücreleri (mikrospor ana hücreleri) meiosis bölünme 
sonucunda çiçek tozlarını oluşturur. Aynı şekilde, yumurta ana hücrelerinden 
(megaspor ana hücreleri) meiosis bölünme yolu ile yumurtalar oluşur. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8.3. Leylakın A genç ve B olgun çiçek tozu kesesinin enine kesiti (Elliott, 1958'den). 

 

Çiçek tozu ana hücrelerinde oluşan meiosis bölünmeyi gözleyebilmek 
için çok genç çiçek tomurcuklarındaki çiçek tozu keselerini mikroskop 
altında incelemelidir. Genel olarak, açık yeşil, saydam görünümlü genç çiçek 
tozu keseleri içinde (Şekil 8.3 ve Şekil 10.7a) çiçek tozu ana hücrelerini 
görmek mümkündür. Herhangi bir bitkiden alınan çiçek tozu keseleri ileride 
belirteceğimiz yöntemlerle incelenebilir. Meiosisin uygun bölünme devrele-
rini içerip içermedikleri gözlenir. Eğer, çok genç tomurcuklarda henüz 
meiosis bölünme başlamamış ise, biraz daha ileri dönemdeki çiçek tomur-
cukları alınır, preparat yapılarak incelenir. Aksine olarak, ilk aldığımız 



 98

tomurcuklar fazla gelişmiş ise, o zaman çiçek tozu ana hücreleri yerine, 
mikroskopta çiçek tozları görülür. Bu durumda daha genç çiçek tomurcukla-
rındaki çiçek tozu keselerinden preparat yapmak ve onlarda meiosis devrele-
rini aramak gerekir. Böylece, ilk bir kaç preparatı gözleyerek incelemek 
istediğimiz materyalde meiosis bölünmenin meydana geldiği tomurcuk 
durumunu belirlemek çok önemlidir. 

İlk gözlemler buğdaygil bitkilerinde örneğin, bir çavdar bitkisinde 
aşağıdaki şekilde yapılabilir: Çok genç başaklar veya çiçek tomurcukları saat 
08°°-10°° arasında alınır. Çavdar başakları henüz son yapraktan (buna 
bayrak yaprağı denilir) çıkmadan önce bir bıçak, jilet, makas veya bisturi ile 
kesilir. Başağın etrafını saran yaprak iğne ile yırtılır yapraktan ayrılan başak-
lar deney tüplerine konulur. Daha önce farmer çözeltisi (3 ölçek % 96'lık 
alkol ve 1 ölçek glasial asetik asit karışımı) hazırlanır. Deney tüplerine 
konulan genç başakları tamamen örtünceye kadar farmer çözeltisi ile tüpler 
doldurulur. Demir üç klorürün damıtık sudaki doymuş çözeltisi yapılır. 
Bunun için 50 cm3 damıtık suya 10 gram demir üç klorür koymak uygun 
olur. Çözeltiden 2-3 damla farmer çözeltisi ile doldurulan tüplere damlatılır. 
Başak materyalinin alındığı tüplerin içine, materyalin adı ve numarası, 
alındığı tarih yazılı bir kâğıt etiket konulur. Etiketler 5 X 1.5 cm büyüklü-
ğünde olursa yeterli olur. Ağzı mantar tıpa ile kapatılan tüpler 0-4 °C'da 
buzdolabında materyal inceleninceye kadar bekletilir. Bu bir yıl, hatta, daha 
fazla bir süre olabilir. Bazı araştırıcılar, materyali 24 saat farmer çözeltisinde 
beklettikten sonra % 70'lik alkol ile iki defa 5'er dakika yıkarlar. Sonra, yine 
tüpleri % 70'lik alkol ile başakların üzerine kadar doldurarak materyali 
alkolde buzdolabında (4°C'da) muhafaza ederler. Burada açıkladığımız 
küçük ayrıntıları dikkatle uygulamak gerekir. Önemsiz görülen bazı noktalar 
uygulanmazsa, başarılı bir materyal hazırlamak olanaksızdır. Böylece, 
hazırlanan çavdar başaklarının ortasındaki başakcıklardan birisi alınır. 
Başakcığın yapısında Şekil 8.4'de görüldüğü gibi iki çiçek ve her çiçekte de 
üç tane çiçek tozu kesesi bulunmaktadır. Bu çiçek tozu keselerinde meiosis 
bölünme devresinde olan çiçek tozu ana hücreleri görülmezse, ortadaki 
başakcıktan yukarıya ve aşağıya doğru inildikçe daha genç başakçıklar 
bulunur. Şimdi çavdar başağının ortasındaki başakçıktan alınan bir çiçek 
tozu kesesi lam üzerine konulur. % 1'lik bir damla asetokarmin demir çivi 
katalizörlüğünde (demir çivi üzerinde 1 damla asetokarmin 15 saniye bekle-
tildikten sonra) lam üzerine konur. Çiçek tozu kesesi iki katı kadar hacimde 
asetokarmin içinde bırakılır. Büyük kitle asetokarmin ise, lamın bir tarafında 
bekletilir. Bütün damla içine çiçek tozu kesesini koymak, kesenin içindeki 
çiçek tozu ana hücrelerini boşaltmayı güçleştirir. İnce pens ile çiçek tozu 
kesesinin bir ucundan tutulur. Ok uçlu iğne ile kesenin diğer ucu en uç 
noktadan kesilir.  
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Şekil 8.4.  (a) Bir çavdar başakçığı, (b) erkek organlar (androecium) ve dişi organ 
(gynoecium). 

 

Ok uçlu iğne yardımı ile çiçek tozu kesesi sıvazlanarak içindeki çiçek 
tozu ana hücreleri keseden boşaltılır. Boş çiçek tozu kesesi atılır. Küçük 
damla içine boşaltılan çiçek tozu ana hücreleri lamın bir tarafında bekletilen 
asetokarmin ile karıştırılır. Karışım üzerine lamel kapatılır. Asetokarmin 
damlasının çok büyük olması, çiçek tozu ana hücrelerinin lamel dışına 
taşmasına neden olur. Damla çok küçük olursa, bu durumda da lamelin bir 
kısmı boş kalır; düzenli bir preparat yapılmaz. Birkaç preparat yapıldıktan 
sonra lamelin altını kaplayacak yeter büyüklükteki asetokarmin miktarı be-
lirlenmiş olur. 

Preparat yapıldıktan sonra, ispirto ocağı alevinde kaynatılmadan üç, 
dört kere ısıtılır. Preparat masa üzerindeki kurutma kâğıdının üstüne konulur. 
Bir kurutma kâğıdı da lamel üzerine yerleştirilir. Baş parmak ile preparat 
soğumadan lamele kuvvetle bastırılır. Lamelde hava kabarcıkları oluşabilir. 
Lamelin kenarından küçük bir damla asetokarmin konularak diğer kenarın-
dan küçük kurutma kâğıdı parçası ile boya emilir. Bu sırada hava kabarcıkla-
rı giderilmeye çalışılır. Tekrar preparat kaynatılmadan ispirto ocağı alevinde 
3-4 defa ısıtılır. Preparat mikroskopta seyredilir. 
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Kromozomların koyu bir şekilde boyanması için şu işlemler yapılır: 

1.  Asetokarmin damlasının çivi üzerinde bekletilme süresi önemlidir. 
Çok uzun zaman bekletilen damlalar çok koyu renk alırlar. Kromo-
zomlar bu boya ile yeterince boyanmaz. Beyaz kâğıt üzerine lam 
konulur. Lamın üzerine çivide belli süre bekletilmiş asetokarmin 
damlatılır. Damla içinde koyu siyah renkte iz halinde boyanmış 
asetokarmin görülmesi yeterlidir. 

2.  Preparatı ispirto lambasında 3-4 defa ısıtmalı, bu ısıtmada preparatı 
kaynatmamalı, preparat elin üst derisine dokundurulduğu zaman 
deriyi yakmayacak kadar ısıtılmış olmalıdır. 

3.  Kurutma kâğıtları arasına konulan preparat soğumadan baş parmak 
ile kuvvetlice bastırılarak çiçek tozu ana hücreleri içindeki kromo-
zomların birbirinden ayrı durması sağlanır. 

4.  Preparat baş parmak ile bastırıldıktan sonra lamelin kenarından 
asetokarmin konulmalı, tekrar aynı şekilde dikkatli olarak ısıtılma-
lıdır. Böylece, kromozomlar saydam çiçek tozu ana hücresi içinde 
koyu renkli boyanmış olarak görülürler. Isıtma süresi uzadıkça 
kromozomların boyanması da artar, renkleri koyulaşır. Sitoplazma 
daha açık renkli hal alır. Bu durumda, kromozomlar kontrast or-
tamda daha net bir şekilde görülür. 

5.  Eğer, preparatta sitoplazmanın koyu renkte boyandığı görülürse % 
45'lik asetik asit ile koyuluk biraz olsun giderilebilir. Lamelin ke-
narından bir damla % 45'lik asetik asit verilerek bu uygulama yapı-
labilir. 

 
8.3.1.1. Feulgen ile meiosis kromozomlarının boyanması 

1.  Çiçek tozu keselerini deney tüpünde, farmer içinde en az yarım sa-
at bekletiniz. 

2.  Çözeltiyi süzünüz % 70'lik alkol koyunuz. 
3.  Beş dakika sonra alkolü süzünüz, damıtık su ilâve ediniz. 
4.  Beş dakika veya çiçek tozu keseleri çökelinceye kadar bekleyiniz. 

Suyu süzünüz. 
5.  Normal HCl'de, 10 dakika, 60°C'da (tüpün ağzı açık olarak) hidro-

liz yapınız. 
6.  Asidi süzüp Feulgen ile en az bir saat boyayınız. 
7.  Lam üzerine çiçek tozu kesesini ve üstüne bir damla % 45'lik ase-

tik asit veya propiyonik asit koyunuz. 
8.  Lameli kapatınız, lamele vurarak materyali yayınız.  
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9. Kurutma kâğıdı arasına konulan preparata masa üzerinde bastırınız. 
Hafif ısıtınız. 

 
8.3.2. Embriyo (Embryo) kesesi ana hücrelerinde kromozomların 

gözlemi 

8.3.2.1. Embriyo kesesi ana hücreleri 

1.  Yumurtalar (ovules) veya yumurtalık (ovarium) etraf dokulardan 
temizlenir, ayrılır. 

2.  Bir gün Carnoy'da bekletilir (1 ölçek glasial asetik asit- 3 ölçek 
kloroform- 6 ölçek absolü etil alkol). 

3.  % 95'lik alkolde 1 veya 2 gün sertleştirilir (hardened). 
4.  Yavaş yavaş azalan alkol serilerinde suyu alınır (hydrated). 
5.  Hidroliz yapılır. 
6.  Asetik lacmoid veya Feulgen'de boyanır. 

 
8.3.2.2. Olgun Embriyo keseleri (Embryo-sacs) 

Yumurtalıklar (ovaries) 

1.  Carnoy'da en az 2 gün tespit yapılır. 
2.  Tespit sıvısı boşaltılır yerine (10 cm3 demir alüminyum alınır üze-

rine 10 damla asetatın doymuş çözeltisi damlatılır) bu çözelti ko-
nur. 
% 45'lik asetik asitte demir asetatın doymuş çözeltisi hazırlanır. 
% 4 demir alüminyum alınır, demir alüminyum çözeltisi yapılır. 

3.  Tüpler su banyosunda 75 °C'de 3 dakika bekletilir. 
4.  İki defa ılık su bir defa soğuk suda herbiri 2-3 dakika olmak üzere 

bekletilir. 
5.  % 50 HCl de 10 dakika bekletilir. 
6.  Suda birkaç defa yıkanır en az süre 20 dakikadır. 
7.  Boyama Ferrik-aseto-karmin veya aseto-orsein ile yapılır. 
8.  Yumurtalar plasentadan ayrılır, kalıntılar temizlenir, yumurtalara 

(ovules) ok uçlu iğne ile veya kurşun kalemin arkası ile hafif vuru-
lur, hücrelerin ayrılması sağlanır, lamel kapatılır, hafif ısıtılır ve 
bastırılır. 

Asetokarmin, Drosphila testislerindeki kromozom çalışmalarında, 
Diptera'ların tükürük bezleri (Salivary glands)'nde kromozomların boyan-
masında, böceklerin embriyonik dokularında kuşların, memelilerin ve  
Neurospora crassa embriyonik dokularında kullanılmıştır. 
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9. MEİOSİS 
 

9.1. Birinci Meiotik Bölünme 
Meiosis, nukleusun iki defa bölünmesi ve bu devrede kromozomların 

yalnız bir defa bölünmesi şeklinde belirlenebilir. Aslında, bütün işlem, iki 
mitotik bölünmenin modifikasyonu ile ortaya çıkmış olarak görülebilir. 
Yüksek bitkilerin ve hayvanların büyük bir kısmında normal meiosis işle-
minin inceliklerinde bile nasıl değişiklik olmadığının bilinmesi dikkate 
değer.  

Meiosis (bazı araştırıcılar bu devreyi mayoz diye de adlandırmak-
tadırlar)'in önemli devreleri şöylece özetlenebilir (Şekil 9.1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.1.  Bir kromozom çiftini içeren, meiosis bölünme devrelerinin diagramı (Rhoades, 
1950'den). 
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9.1.1. Leptoten  

Leptoten devresinde kromozomlar çok uzundur ve yapıları bakımın-
dan ince görünümlü olan iplikler halindedir. Bu iplikler biraz spiralleşmiştir. 
Uçları çekirdeğin bir tarafındaki küçük alana yönelik durumda polarize 
olmuştur. Bu duruma Sharp (1943), buket adı verildiğini bildirmektedir.  

Leptoten ipliklerinin optik bakımdan tek bir iplik halinde mi olduğu 
yoksa, çift ipliklerden mi oluştuğu hakkında değişik görüşler vardır. Yani, bu 
ipliklerin ortalarından uzunluğuna bölünmüş veya bölünmemiş oldukları 
hakkında farklı bilgiler verilmektedir. Bazıları leptoten ipliklerinin bölünmüş 
olduğunu, diğerleri bölünmenin görülmediğini kaydetmektedir.  

 
9.1.2. Zigoten  

Leptoten devresindeki iplikler genellikle kısa bir süre sonra eşleşir. 
Böylece, "Zigoten" devresi başlamış olur. Buna "birleşen iplik" devresi de 
denilir. Homolog kromozomlar bu sırada çiftler halinde bir araya gelirler; 
boylu boyunca birbirlerine yakın durum alırlar. Bu eşleşme veya sinapsis 
işleminin genel olarak, kromozomların bir ucundan başladığı ve sonuna 
kadar devam ettiği bilinmektedir. Her kromozom çiftinin uzunluğu boyunca 
fermuar gibi bir görünüm ortaya çıkar. Eşleşmemiş hiçbir kısmı kalmayacak 
şekilde bu durum devam eder. Zigoten devresinde oluşan eşleşmeler sadece 
homolog olan bölgeler arasında meydana gelir.  

 
9.1.3. Pakiten 

Sinapsis tamamlandıktan sonra pakiten devresi başlar. Bu devrede eş-
leşme çok belirgindir, karşılıklı kromomerler tam anlamı ile ikişer ikişer 
eşleşirler. Genel olarak, bu, kromozomların birbirine uyma devresidir. Erken 
ve geç pakiten çekirdeklerinde görünüş bakımından farklar bulunabilir. 
Pakiten devresinde, kromozomlarda yoğunlaşma artar. Böylece, pakitenin 
geç devresinde kromozomlar oldukça kalın iplikler halini alır. Kenarların 
yün gibi görünüşü henüz devam etmektedir (Şekil 9.1, 9.2 a).  

Pakiten devresindeki sinapsis nedeniyle kromozomların sayısı (diploid 
bir organizmada) yarıya inmiştir. Eğer, leptotende 2n kromozom varsa, 
pakiten başlangıcında n tane birleşmiş iki kromozom görülür. Kro-
mozomların böyle çiftler halinde birleşmesine "bivalan" denilir. Bivalanların 
mikroskopta iki iplikten yapıldığı ve bunların birbirinden ayrı durduğu bu 
devrede gözlenebilir. Geç pakiten devresinde her bivalanı oluşturan iki 
kromozomun iki iplikten oluştuğu görülmektedir. Bu durumun sonucu 
olarak, bivalan bir kromozomda bütün yapıyı belirlemek istersek, dört iplikli 
oluşumun bulunduğu dikkati çeker.  
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Şekil 9.2. Meiosis bölünmenin çeşitli devreleri (a) pakiten, (b) diakinez, (c) metafaz-I,                
(d) anafaz-I, (e) telofaz-I, (f) profaz-II, 
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Şekil 9.2 devamı.  (f1) metafaz-II, (g) anafaz-II, (h) telofaz-II, (i) tetrad (kuarted-quarted). 

 
9.1.4. Diploten 

Pakiten devresi sona erdiği zaman homolog kromozomlar arasındaki 
sinaptik bağlılığın da hemen son bulduğu görülür. Böylece, kromozomların 
birbirlerinden tamamı ile ayrıldığı gözlenebilir. Ancak, bu ayrılma bir 
bivalanda bazı noktalarda dört iplikten yalnız ikisinin ayrılması diğer iki 
ipliğin ise, bir (X) oluşturması şeklinde olur. Bu noktaların her birine bir 
"kiazma" (çoğul olduğu zaman "kiazmata") adı verilmektedir. Eğer, bivalan-
lar kısa olursa, bunlarda, yalnız bir kiazma görülebilir. Bu durumda biva-
lanın görünümü bir (X) veya (+) şeklinde olur. Bivalanlarda birkaç kiaz-
matanın bulunduğu görülebilir. Bir bivalanda böyle bir kaç kiazmata olursa 
bivalanın görünümü zincire benzer. Kiazmatanın sayısı türlerde değişik 
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olabilir. Pek çok türde 2-4 kiazma bulunabilir. Fakat, 4'den fazla kiazmanın 
bulunduğu türlerin sayısı çok değildir. White'a (1963) göre, en çok 
kiazmanın bulunduğu bir tür olarak bakla (Vicia faba L.) gösterilebilir. Bu 
bitkide 12 kiazma bulunduğu bildirilmektedir. Ortalama kiazma sayısına 
"kiazma frekansı" denilmektedir.  

Belli bir kromozomun veya bütün bir karyotipin kiazma frekansı belir-
lidir. Bu şekilde kromozomlar veya karyotipler birbirleri ile karşılaştırılabi-
lir. Her kromozomun kendine öz bir kiazma sayısı olduğu ve bunun da 
kalıtsal olarak değiştiği kabul edilmektedir. 

Pakiten devresinde kromozomun 4 ipliğinden ikisi kırılır ve bir (X) 
şekli oluşturarak diagonal biçimde yeniden birleşir. Böylece, bir genetik 
kırılma ve karşılıklı yeniden birleşme (Crossing-over=krossing-over) kiazma 
görünüşünün ortaya çıkmasına sebep olur. 4 iplikten yalnız ikisi krossing-
over'e girmiş bulunur. Diğer taraftan, kromatidin ikisi ise, krossing-over'e 
girmemiştir. Bu duruma göre, bir kiazma ileriki dölün yarısı kadar krossing-
over'e denktir. Kiazmatayı açıklamak için, önceleri iki yol görülüyordu. 
Birinci veya klasik varsayımda, kiazmatanın oluşma zamanından evvel 
kırılmanın olmadığı ve sonuç olarak 4 ipliğin değişmediği kabul edilirdi. 
White (1963), doğru olan durumun Janssens ve Darlington tarafından yapı-
lan çalışma ile aydınlatıldığını bildirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Şekil 9.3.  Kiazmatanın klasik ve kiazma tipi varsayımı arasındaki farkın diagram ile gösterilişi 

(White, 1963'den). 

Bu varsayımda, babadan gelen bir kromatid anadan gelen ile haç şek-
linde çapraz olur (Cross over yapar, Şekil 9.3). Böylece, kiazmanın bir 
yanında babadan gelen kromatid, yine bir babadan gelen kromatid ile eşleşir. 
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Anadan gelen de yine anadan gelenle eş olur. Buna karşılık, kiazmanın öteki 
yanında bir babadan gelen kromatid anadan gelenle ve anadan gelen de bir 
babadan gelenle eşleşir.  

İkinci veya kiazma tipi varsayımında ise, dört kromatid ipliğinden iki-
si pakiten devresinde kırılır. Bunlar X şeklini oluşturacak görünümde diago-
nal olarak yeniden birleşirler. Bu ikinci varsayımda genetik krossing-over 
(yani kırılma ve resiprok (babadan gelen ana ile, anadan gelen baba ile= 
karşılıklı) yeniden birleşme) kiazma görünümüne ve onun oluşumuna neden 
olur.  

İşaretli (marker) genler arasında yeniden kombinasyon durumunu kul-
lanarak genetik araştırmalarda krossing-over’in tahmini ile sayılan kiazmaya 
dayanan sitolojik analizlerde önemli farklar vardır. Birçok organizmada 
kiazma metafaz devresinde tamamı ile sonlanmayabilir.  

 
9.1.5. Diakinez 

Diakinez ile geç diploten devresi birbirine yakındır. Fakat, diakinezde 
kromozomlar daha kısalır, kalınlaşır ve daha koyu renkte boyanır. 
Diakinezin başlangıcına kadar "rotasyon" genellikle tamamlanır. Böylece, 
kiazmalar arasındaki luplar birbirlerine dik açılar halinde bulunurlar. Ter-
minalizasyon metafaz I'e kadar devam eder. Bazen bivalanların çekirdek 
zarının iç yüzüne doğru hareket etme eğilimleri bulunur. Bu devrede 
"nukleolus" net olarak bir küre şeklinde görülür. Bir kromozomun buna bağlı 
olduğu dikkati çeker. Buna "nukleolar organizer" kromozom denilir. 
Diakinez devresi normal olarak meydana geldiği zaman bir bitkide nukleolus 
ve bivalan kromozomlar bulunur. Ancak, bivalanları oluşturan kromozomlar 
yalnız bir uçlarından birbirine bağlı olursa o zaman çomak şeklinde bivalan 
kromozomlar oluşur. Bazen bivalan kromozomlar her iki uçta da birbirine 
bağlanır. Böylece, kromozomlar bir halka şeklini alırsa, bunlara halka şek-
linde bivalan denilir. Burada bivalanı meydana getiren iki kromozom arasın-
daki homolog durumun daha kuvvetli olduğu anlaşılır (Şekil 9.1, 9.2b) 
Dewey (1963 ve 1964). Diakinez devresinde halka bivalanların meydana 
geldiği ve nukleolusun küre şeklinde bulunduğu düzenli bir materyal olarak 
çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) gösterilebilir (Şekil 9.4). Araş-
tırmalarımız sırasında (Elçi, 1966a) çokyıllık çavdarda 406 hücrede 7 
bivalanı bulunan düzenli bir diakinez devresi gözlenmiştir. 

 
9.1.5.1. Kolkisin etkisi ile oluşan trisomiklerde diakinez 

Çokyıllık çavdarda kolkisin ile yaptığımız poliploidi araştırmalarında 
bu devrede kadrivalanlar oluşmuştur (Şekil 9.5). Böylece, autopoliploid bir 
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hücrenin oluştuğu belirlenmiştir. Kolkisin etkisi ile trisomik çavdar 
(2n=14+1) elde edilmiştir (Şekil 9.25a). Bu bitkide diakinez devresinde 
önemli düzensizlikler görülmüştür. Burnham (1964) bir ekstra kromozomu 
bulunan (2n+1) trisomikleri beş grup içinde incelemiştir. Khush (1973), beş 
gruba ilâve olarak dokuz ayrı trisomik ile bu sayıyı 14'e çıkarmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.4.  Secale montanum Guss. 'da çiçek tozu ana hücreleri diakinez devresinde halka 
şeklinde 7 bivalan (7II, O) ile, asetokarmin de oldukça koyu boyanmış nukleolusa 
dikkat ediniz (2n=14), x 1300 (Orijinal, 1966). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.5.  Çokyıllık çavdarda (Secale montanum Guss.) tetraploid hücrede diakinez devre-
sinde kadrivalanlar, x 1460 (Orijinal, 1966). 
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Burada iki araştırıcının belirttiği yalnız ilk önemli beş grubu dikkate 
alacağız: 

1. Primer trisomik: Bu tirsomikte ekstra kromozom bireyin normal 
kromozomlarından bir tanesidir. 

2. Sekonder trisomik: Ekstra kromozom bireyin kromozomlarından 
birinin kollarının oluşturduğu (iki kolu birbirinin aynı) izokromo-
zomdur. 

3. Tersiyer trisomik: Burada ekstra kromozom iki homolog olmayan 
kromozomun kollarından oluşmuştur. 

4. Telotrisomik: Ekstra kromozom, bir telosentrik kromozomdur. 
5. Yerini alan trisomik (Compensating trisomic): Bir kromozom 

eksilmiş; fakat, yerini iki değişmiş kromozom almıştır. 

Diğer 9 tip hakkında burada daha fazla bilgi verilmemiştir. Khush 
(1973), bu konuda ayrıntılı bilgi vermektedir. 

Trisomik bitkilerin çok çeşitli karakterler gösterdiği bilinmektedir. 
Özellikle, ekstra kromozomun bitki fenotipinde oluşturduğu değişiklikler 
dikkati çekmektedir. Bunun yanında meiotik bölünme sırasında gözlenen 
kromozom konfigürasyonları da büyük farklılıklar göstermektedir. Araştır-
malarımız sırasında kolkisin etkisinden sonra elde ettiğimiz çokyıllık çavdar 
(Secale montanum Guss.)'ın trisomik (2n+1= 14+1 kromozomlu) bitkisinin 
kök ucu meristem hücrelerinde (Şekil 9.25a) kromozom sayıları belirlenmiş 
ve meiotik bölünmede büyük konfigürasyon değişikliği gözlenmiştir (Şekil 9.6). 

Kolkisin etkisi ile poliploid yapmak için, çokyıllık çavdar (Secale 
montanum Guss.)’ın çimlenmiş tohumlarından elde edilen genç fideler 
kolkisinin damıtık su ile hazırlanan % 0.1'lik çözeltisinde 3 saat, 27 °C'de 
bekletilmiştir. Buradan alınıp damıtık su ile yıkanan fidelerin birkaç gün 
sonra gelişen kök uçlarında ilk önce kromozom sayısı (2n=28) olmuştur. Bu 
fidelerden elde edilen bitkilerin birinde çiçek tozu ana hücrelerinde kromo-
zom sayısı tekrar 2n=14'e dönüşmüştür. Fakat, bitkide bir mutasyon meyda-
na gelmiştir. Bu mutant materyalde diakinez devresinde 4 halka bivalan ve 1 
açık hekzavalan içeren hücreler gözlenmiştir (Şekil 9.8). Mutant materyalin 
ileriki döllerinden birisinde (2n=14+1) kromozomu olan bir bitki bu-
lunmuştur. Bu ilk trisomik bitkide diakinez devresinde Şekil 9.6'da görüldü-
ğü gibi, 6 halka bivalan, bir (8) şeklinde trivalan elde edilmiştir. 

1. Trisomikte trivalan yapılar: İlk trisomik bitkide diakinez devre-
sinde: 6 halka bivalan ve 1 tane (8) şeklinde trivalan görülmüştür (Şekil 9.6). 

Bu trisomik bitkinin ikinci dölünde (2n= 14+1) diakinez devresinde: 

6 halka bivalan ve 1 tane zincir şeklinde trivalan (Şekil 9.7), 
6 halka bivalan ve 1 halka şeklinde trivalan (Şekil 9.9), 
6 bivalan ve tava şeklinde 1 trivalan (Şekil 9.10), 
6 halka bivalan ve U şeklinde 1 trivalan (Şekil 9.11) gözlenmiştir. 
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 2. Trisomikte pentavalan yapılar:  

Trisomik bitkilerde diakinez devresinde: 
5 bivalan ve halka şeklinde 1 pentavalan (Şekil 9.12), 
5 bivalan ve çubuk şeklinde 1 pentavalan (Şekil 9.13), 
5 bivalan ve tava şeklinde 1 pentavalan (Şekli 9.14) içeren hücreler 

belirlenmiştir.  
 
3. Trisomikte heptavalan yapılar:  

Araştırmalarımız sırasında trisomik bitkilerde diakinez devresinde: 
4 bivalan ve 1 tane tava şeklinde heptavalan (Şekil 9.15), 
4 bivalan ve 1 tane (8) şeklinde heptavalan (Şekil 9.16), 
4 bivalan ve 1 tane halka şeklinde heptavalan (Şekil 9.17), 
4 bivalan ve 1 tane gözlük şeklinde heptavalan (Şekil 9.18) içeren 

hücreler bulunmuştur. 

Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz trisomikde gözlediğimiz bu hepta-
valan yapılar orijinal bir durum göstermektedir. Elimizde bulunan literatüre 
(Örneğin Khush, 1973; Burnham, 1964) bakıldığında böyle bir trisomikten 
bahsedilmediği görülüyor. 

Diakinez devresinde doğal mutant diploid (2n=14) çavdarda (Şekil 
9.19) + görünümünde ve (Şekil 9.20) ◊ şeklinde kadrivalan ve 5 bivalandan 
meydana gelmiş hücreler bulunmuştur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.6.  İlk trisomik diploid (2n=14+1) M2 dölünde diakinez devresinde 6 bivalan ve (8) 
şeklinde trivalan (6II+1III), x 1710 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 9.7.  Trisomik diploid (2n=14+1) ikinci dölünde M3 diakinez devresinde 6 bivalan ve 
zincir şeklinde bir trivalan (6II+1III), x 1350 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.8.  Mutant çavdarda diakinez devresinde halka şeklinde 4 bivalan ve açık halka 
şeklinde 1 hekzavalan (4II, 1VI), x 2080 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 9.9. Trisomik diploid (2n=14+1) ikinci dölünde M3 diakiznez devresinde 6 bivalan halka 
şeklinde ve yine halka şeklinde bir trivalan (6II+1III), x 1440 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.10.  Trisomik diploid (2n=14+1) ikinci dölünde M3 diakinez devresinde 6 bivalan ve 
bir tava şeklinde trivalan (6II+1III), x 1110 (Orijinal, 1973).  
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Şekil 9.11.  M3 bitkisinde diakinezde altı halka bivalan, bir U şeklinde trivalan (6II+1III), x 
1400 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.12.  Trisomik M3 bitkisinde diakinezde 5 halka bivalan, 1 halka pentavalan (5II+1V), 
x 1280 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 9.13.  Trisomik M3 dölünde diakinez devresinde beş halka bivalan, bir çubuk pentavalan 
(5II+1V), x 1230 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.14.  M3 bitkisinde diakinez devresinde beş halka bivalan, bir kızartma tavası şeklinde 
pentavalan (5II+1V), x 1360 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 9.15.  Trisomik diploid M3 bitkisinde diakinez devresinde dört halka bivalan, bir tava 
şeklinde heptavalan (4II+1VII), x 1290 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.16.  Trisomik M3 bitkisinde diakinez devresinde dört halka bivalan, (8) şeklinde bir 
heptavalan (4II+1VII), x 1030 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 9.17.  Trisomik M3 bitkisinde diakinezde dört bivalan, bir halka şeklinde heptavalan 
(4II+1VII), x 1000 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.18.  Trisomik M3 bitkisinde diakinezde dört halka bivalan ve bir gözlük şeklinde 
heptavalan (4II+1VII), x 1000 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 9.19. Doğal mutant diploid çavdarda (2n=14) diakinez devresinde + şeklinde 1 
kadrivalan ve 5 bivalan   x 1390 (Orijinal, 1975). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.20. Doğal mutant diploid çavdarda (2n=14) diakinez devresinde ◊ şeklinde 1 
kadrivalan ve 5 bivalan görülüyor, x 1390 (Orijinal, 1975). 
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9.1.6. Premetafaz 

İlk meiotik bölünmenin premetafazında, süratli bir şekilde çekirdek 
kaybolur ve iğ iplikleri oluşur. Aynı zamanda, bivalanlar bunlara bağlanır. 
Her bivalanın iki sentromeri ekvatoryal düzlemin karşılıklı iki tarafında yer 
alır. Birisi " yukarıda" diğeri "aşağıda" bulunur. Bu durum birinci meiotik 
bölünme ile normal somatik mitoz arasında önemli bir farktır. Çünkü, nor-
mal somatik mitozda sentromerler tam anlamı ile ekvatorda bulunurlar. Bu 
fark, kromozomların bivalanlar halinde bağlanmasından ileri gelmez. Fakat, 
daha çok sentromerlerin hakiki durumunun bir sonucu olmaktadır. Premeta-
faz genel olarak, metafazdan iğ ipliklerinin (spindle) henüz şekil bakımından 
biraz belirgin olmayışı ile ayrılır. Bivalanların sentromerlerinin ekvator 
düzleminden üniform bir şekilde eşit uzaklıkta bulunmayışları da bu iki 
devreyi birbirinden ayırmaktadır (White 1963).  

 
9.1.7. Metafaz-I 

Metafaz I de oldukça statik bir devredir. Bu nedenle, bir hücrenin "er-
ken" veya "geç" metafazdan hangisinde olduğunu belirlemek kolay değildir. 
Hatta, bazen buna hiç imkân yoktur. Kromozomlar metafazda son derece 
sıkı yapılı bir şekil alırlar. Kenarları genel olarak düz durum gösterir. Bunun-
la birlikte, özel teknikler kullanılarak, her kromatidin kromonemasının 
sonsuz bir vida şeklinde kıvrılmış olduğunu göstermek mümkündür. Her 
bivalanın 2 sentromeri arasındaki mesafe metafaz I'de en uçta bulunan 
kiazmanın durumuna bağlıdır. Eğer, kiazmalar sentromerlere çok yakın 
bulunuyorlarsa, sentromerler birbirlerine yakın dururlar. Ancak, birisi ekva-
torun biraz üzerinde, diğeri biraz altında bulunur. Diğer yandan, eğer 
kiazmalar ve sentromerler arasında çok büyük bir aralık varsa, sentromerler, 
kutuplar ile ekvator arasında hemen hemen orta mesafede iğ ipliklerine 
bağlanmıştır. Bir bivalanda birkaç kiazma bulunabilir. Bunların bir kısmı 
semtromerin bir tarafında, diğeri de öteki tarafında yer almış olabilir. Burada 
gerilme sonucu sentromerlerin düşey durumda bulunduğu yani, iğ iplikleri 
ekseninin teşkil ettiği düzlem içinde yer aldıkları görülür. Bazı organizma-
larda çok yoğun durum almış olan kromozomlar varsa, lupları veya 
kiazmaları metafaz I'de saymak mümkün olmayabilir. Bir kısım organizma-
larda ise, bütün kiazmalar bu devreye kadar tam anlamı ile sonuca ulaşmış 
bulunabilir.  

Düzenli bir metafazda kromozomlar (Şekil 9.21), ekvatorda bulunur. 
Halka veya çomak şeklinde bivalan kromozomların bazı özel durumlarda 
çeşitli konfigürasyonlar gösterdiği olur. Poliploidlerde polivalan durum 
görülebilir. Örneğin, Şekil 9.22'de çokyıllık çavdar (Secale montanum 
Guss.)'da kolkisin etkisinden sonra oluşan suni autotetraploid hücrede 
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metafaz I'de halka şeklinde 2 kadrivalan görülmektedir. Çokyıllık tabii 
mutant çavdarda metafaz I'de 1 univalan, halka şeklinde 4 bivalan ve M 
şeklinde 1 pentavalan bulunmuştur (Şekil 9.23). Kolkisin etkisinden sonra 
meydana gelen mutant çokyıllık çavdarda da diploid hücrede MI'de (Şekil 
9.24), 4 halka bivalan ile M şeklinde 1 hekzavalan görülmüştür. Bu mater-
yalde bazı hücrelerde, MI'de Şekil 9.25 olduğu gibi 5 bivalan ve 1 
kadrivalanın meydana geldiği de gözlenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.21.  Çavdarda (Secale cereale L.) düzenli bir metafaz-I hücresinde kromozomlar 
ekvatorda, x 1490 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.22.  Çokyıllık çavdarda (Secale montanum Guss.) kolkisin etkisinden sonra oluşan 
tetraploid hücrede metafaz-I'de halka şeklinde iki kadrivalan, x 1290 (Orijinal, 
1973). 
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Şekil 9.23.  Çokyıllık tabii mutant çavdar (Secale montanum Guss.) da metafaz-I'de 1 

ünivalan, halka şeklinde 4 bivalan ve M şeklinde bir pentavalan, x 1570 (Orijinal, 
1975). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9.24. Kolkisin etkisinden sonra meydana gelen mutant çokyıllık çavdarda diploid 

(2n=14) hücrede metafaz-I'de 2 halka (o) ve 2 çomak (-) şeklinde bivalan ile M 
şeklinde bir hekzavalan, x 1520 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 9.25.  Mutant çavdarda metafaz-I'de 5 bivalan ve 1 kadrivalan (5II+1IV), x 1890 
(Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9.25a.  Trisomik çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) 'ın (2n+1=14+1) kromo-
zomlu bitkisinin kök ucu meristem hücresi, x 1680 (Orijinal, 1973). 
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Metafaz I'de görülen bu çeşitli düzensizlikler, tabii veya suni mu-
tasyonlarda ortaya çıkan translokasyonları belirlemektedir. Bu çeşitli durum-
ların çiçek tozu ana hücrelerindeki oranları bulunarak meiosisdeki kromo-
zom şekillerinin (konfigürasyon) önem derecesi belirlenir.  

 
9.1.8. Anafaz-I 

Birinci meiosis bölünmenin anafazının karakteristik özelliği bu devre-
de sentromerlerin bölünmemiş olmasıdır. Bunun yerine, bütün bir sentromer 
en yakın kutubun doğrultusunda hareket eder. Bu durumları ile normal mitoz 
bölünmenin kardeş sentromerlerine benzerler.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9.26.  Çokyıllık çavdarda (Secale montanum Guss.) kromozomların Anafaz-I'de 

kutuplara 7-7 şeklinde ayrılması, x 1070 (Orijinal, 1966). 
 
Kromozomların yarıları bir kutba diğer yarıları da öteki kutba doğru 

çekilirler. Normal olarak anafaz I'de eşit sayıda kromozomlar, hücrenin iki 
kutbuna doğru giderler. Örneğin, 2n=14 diploid kromozomu olan normal bir 
bitkide kromozomların Şekil 9.26  7-7 olarak kutuplara ayrıldığı görülmek-
tedir.  

Buna karşılık, AI'de konfigürasyon düzensizliğinin meydana geldiği 
durumlarda, kromozomların bir kısmının bir kutba, diğer kısmının da öteki 
kutba gittiği ve 7-7 yerine kromozomlarda 6-8 şeklinde ayrılma olduğu 
(Şekil 9.27) görülebilir.  
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Şekil 9.27.  Çokyıllık çavdarda (Secale montanum Guss.) Anafaz-I'de kromozomların 6-8 
olarak ayrılması, x 1040 (Orijinal, 1966). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Şekil 9.28.  Trisomik M3 bitkisinde 
Anafaz-I'de (7-8) şeklinde 
kutuplara ayrılan kromo-
zomlar, x 1400 

 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 9.29.  Trisomik M3 bitkisinde Anafaz-I'de (7-8) şeklinde kutuplara ayrılan kromozom-
lar, bir çift kromozom köprü oluşturuyor, x 1400 (Orijinal, 1973). 

 

Anafaz I'de bazı kromozomların kutuplara doğru gidemediği, ekvator-
da kaldığı olur (Şekil 9.30, 9.31). Böyle geri kalmış kromozomların sayısı 
bir veya birkaç tane olabilir. Bu devrede bazı kromozomların birbiri ile bağlı 
olarak kaldığı iki kutup arasında 1-2 köprü teşkil ettiği de (Şekil 9.29, 9.32) 
gözlenebilir. Trisomik çavdarda (2n=14+1) ise, AI'de kromozomların bir 
kutupta 7 diğer kutupta da 8 tane olduğu gözlenmiştir (Şekil 9.28).  

Bu devrede mitozda olduğu gibi kromozomların ortadan yarılarak ya-
rılarının kutuplara doğru yönelmesi yerine bütün bir kromozomun kutuplara 
doğru ayrılması söz konusudur. 

 
 
9.1.9. Telofaz-I  

Birinci meiosis bölünmenin bu devresi aslında normal somatik mitoz-
dan farksızdır. İğ iplikleri tefofaz I de son derece uzanarak ince bir yapı 
oluşturur ve iki telofaz çekirdeğinin arasında yer alır. Bazı organizmalarda 
iki meiotik bölünme arasında iki telofaz çekirdeği hemen hemen tam anlamı 
ile durgunluk devresine ulaşır. Bu durumda kromozomlar somatik interfazda 
olduğu gibi tespit olunamazlar.  
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Şekil 9.30.                  Şekil 9.31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Şekil 9.32. 
 

Şekil 9.30, 31.32.  Tetraploid çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) anafaz-I'de (9.30), 
10 ünivalan, (9.31), geri kalmış 2 bivalan, (9.32), iki köprü 9.30: x 1100, 
9.31: x 950 ve 9.32: x 990 (Orijinal, 1973). 
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9.2. İkinci Meiotik Bölünme  
İkinci meiotik bölünmenin profazı genellikle kısa bir devredir. 

 
9.2.1. Profaz-II 

Profaz II, profaz I'den daha kolay belirlenebilir. Birinci telofazdan 
sonra, interkinesis gelir. İnterkinesisi de ikinci meiosis bölünmenin profazı 
takip eder. İkinci profazda kromozomlar çiftler halinde bir yapı gösterirler. 
Bu duruma kromatidlerin birbirinden ayrılması neden olur. Ancak, kro-
mozomun ayrılan kromatidleri sentromer tarafından bir arada tutulurlar. İki 
kromatidin birbirine bağlı olması nedeniyle buna "dyad" denilmektedir. Bu 
profaz II için çok belirgin bir yapıdır. Mitozda olduğu gibi ayrılan kromo-
zomların birbirine yakın, paralel görünüşü yerine kromatidlerin kolları ayrı 
ayrı yönlerde bulunurlar. Bu şekildeki düzenlenme somatik mitozdaki profaz 
kromozomlarından çok farklı bir görünüm verir. Çünkü, somatik profazda 
uzunluğuna ayrılan kromatidler birbirine paralel iplikler halinde görülürler. 
Halbuki, ikinci profazda kromatidler Şekil 9.1, 9.2f'de görüldüğü gibi 
sentromere bağlı ve X şeklinde bir görünüme sahiptir. Böylece, ikinci profaz 
ile mitoz profazı arasındaki fark belirgin bir şekilde ortaya konulmuş bulu-
nuyor. İkinci profazda sadece haploid sayıda kromozom bulunduğu halde, 
bir somatik mitoz profazında 2n sayısında kromozom bulunur. İkinci 
profazda nukleolus açık olarak görülür ve sonunda tekrar kaybolur.  

İkinci meiotik bölünmenin iğ iplikleri süratle oluşur. Böylece, 
premetafaza ulaşılır. Burada normal somatik bölünmeden tam anlamı ile 
ayrılan iki önemli durum vardır:  

1.  Kromozom sayıları somatik sayının yarısı kadardır.  
2.  Kromatidler birbirlerinden ayrı dururlar. Mitozda olduğu gibi 

uzunlukları boyunca birarada bulunmak yerine sadece sentromerde 
birbirinin yanında tutulurlar. 

 
9.2.2. Metafaz-II 

Bu devrede anafaz I'de kutuplarda görülen kromozom sayısı kadar 
kromozom ekvatorda yer alır.  

Bazı trisomik (2n+1) bitkilerde örneğin, 2n+1=15 ise, anafaz I'de ku-
tuplara 7-8 şeklinde ayrılan kromozomlardan 7 kromozomu bulunan 
kutupdan oluşan metafaz II'de ekvatorda 7 (Şekil 9.1, 9.2f1) ve diğerinde ise 
(Şekil 9.33) 8 kromozom görülür. Bazı bitkilerde metafaz II'de kromozomlar 
birbirine çok yakın durduğu için kromozomların ayrı ayrı gözlemi oldukça 
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zordur. Çokyıllık çavdarın çeşitli materyalinde MII'deki kromozom 
konfigürasyonlarını analiz etmek kolaylıkla mümkün olmamaktadır. Bu 
devrede birçok MII hücresinden pek azı analiz edilebilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9.33.  Trisomik diploid M3 bitkisinde 8 kromozomdan oluşan metafaz-II devresi 

(Anafaz-I'de 7-8 olarak kutuplara ayrılan kromozomlardan 7 veya 8 kromozomlu 
metafaz II plakları oluşuyor), x 950 (Orijinal, 1973). 

 
9.2.3. Anafaz-II 

Bu devrede kromozomların kutuplarda ayrı ayrı durdukları görül-
mektedir. Çünkü, başlangıçta sentromerler bölünmüş ve kutuplara doğru 
hareket etmiştir. Bazı materyalde çiçek tozu ana hücresinde anafaz II'yi çok 
iyi incelemek mümkün olabilir. Kromozomların kutuplara doğru çekilmesi 
ve bilhassa, MII'den sonra Anafaz II'nin oluşumunda köprü, geri kalmış 
kromozom gibi durumlar AI'de olduğu gibi görülebilir. 

 
9.2.4. Telofaz-II 

Aslında telofaz devresinde kromozomlar somatik bölünmenin du-
rumundan farksızdır. AII'de görülen geri kalmış kromozomları bu devrede 
de aynı şekilde izlemek mümkün olabilir.  

 
9.2.5. Tetrad 

Bu devreye bazı araştırıcılar "Kuarted" (Quarted) adını vermekte-
dirler. Burada 4 ayrı çiçek tozunu oluşturacak 4 hücrenin birarada bulunduğu 
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(Şekil 9.1, 9.2i) dikkati çeker. Her hücrenin çekirdeği belirgin bir hal almış-
tır. Bazı materyalde çekirdeklerin yanında çekirdekçik (mikronukleus çoğul 
olursa, mikronuklei) görülmektedir. Çekirdekçiklerin bir quarteddeki oranı 
yüksek olursa o materyaldeki kromozom konfigürasyonlarında oldukça ileri 
derecede değişiklikler olduğu kabul edilebilir (Şekil 9.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9.34.  Çokyıllık çavdarda (Secale montanum Guss.) tetrad devresinde 2 mikronüklei, x 

1290 (Orijinal, 1966). 

 
Meiosisin buraya kadar incelediğimiz çeşitli devrelerinde görülen geri 

kalmış kromozomların, köprü veya diğer düzensiz kromozom eşleşmelerinin 
bu devrede kendini "mikronuklei" halinde gösterdiğini görüyoruz. Bir çok 
araştırıcılar, bir tetradda görülen mikronuklei sayısının tetrada (quartede) 
oranını (M/Q) bularak daha önceki devrelerde görülen kromozom düzensiz-
likleri ile ilişkisini ortaya koyarlar. Tetrad devresinde görülen mikronuklei 
bu bakımdan önemlidir.  
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10. MEİOSİS ANALİZİ 
 

10.1. Normal Çokyıllık Çavdarda Meiosis Analizi 
Bu amaçla, çokyıllık çavdar üzerinde yaptığımız araştırmalarda çiçek 

tozu ana hücrelerindeki çeşitli meiotik bölünme safhalarını görmemiz faydalı 
olacaktır. 

 
10.1.1. Diakinez 

Çokyıllık çavdarın diakinez devresinde, 406 hücrede yedi bivalanın 
(7II) oluştuğu belirlenmiştir. Bu devrenin bitkinin meiotik özelliğini kolayca 
belirtmeye uygun bir devre olduğu görülmüştür. Buna ait mikrofotoğrafi 
Şekil 10.1'de görülmektedir. Diakinezde % 95'in üstünde iki ucu kapalı halka 
(ring) bivalanlar görülmüştür. Burada 7 bivalanın halka şeklinde olduğu (7II 
O) yazılarak açıklanıyor. Bu özellik bivalanı oluşturan kromozomlar arasın-
da yakın bir homolog durumun bulunduğunu göstermektedir (Çizelge 10.1). 
Araştırmalarımız sırasında çokyıllık çavdarda diakinez devresinde hiç 
ünivalana rastlanmamıştır. Aynı şekilde, multivalan birleşmeler de görül-
memiştir. Bu devrede kromozom çiftinin oluşumunun kolay olduğu anlaşıl-
maktadır. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.1.  Çokyıllık Çavdar (Secale montanum Guss.) 'ın diakinez devresinde yedi bivalan 
halka (ring) şeklinde (7 II O), x 1600 (Orijinal, 1966). 
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Çizelge 10.1. Çokyıllık Çavdarda Diakinez Devresinin Analizi. 

 
Bitki No 

 
Hücre Sayısı 

Halka 
Şeklinde bivalan 

II O 

Çomak 
şeklinde bivalan 

II _ 

 
Oran (%) 

1-1 385 
21 

7 
- 

- 
7 

95 
5 

Toplam 406   100 

 
10.1.2. Metafaz-I 

Metafaz-I'de, yedi bivalan düzenli bir şekilde oluşmuştur. Bunlar hep 
halka (ring) şeklinde bivalanlar halinde görülmüştür (7II O)(Şekil 10.2). 
Araştırmamız sırasında 99 hücrede yalnız bir hücrede kadrivalan ve bir 
hücrede hekzavalan bulunmuştur (Çizelge 10.2). Kromozomlarda belirlenen 
pek az orandaki ünivalanlar ve multivalan kromozom birleşmelerine karşılık 
metafazda daima halka şeklinde bivalanlar görülmüştür. Bu, bize kromo-
zomlarda yüksek orandaki homolog durumu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Şekil 10.2.  Çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) 'da metafaz-I'de 7 bivalan halka 

şeklinde (7 II O), x 1600 (Orijinal, 1966). 

 
Çizelge 10.2. Çokyıllık Çavdarda Metafaz-I'in Analizi. 

Bitki No Hücre 
Sayısı 

Halka (ring) 
bivalan II O 

Çomak (rod) 
bivalan II_ 

Kadrivalan 
IV 

Hekzavalan 
VI 

Oran 
( %) 

1-1 97 
1 
1 

7 
5 
4 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

- 
- 
1 

97.97 
1.01 
1.01 

Toplam 99 - - - - 99.99 
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Bazen metafaz-I'de görülen 2 ünivalan, herhalde birbirine az bağlı 
olan bivalanların birbirinden erken ayrılması nedeni ile ortaya çıkmıştır. 
Diakinez devresinde böyle ünivalanlar görülmemiştir. 

 
10.1.3. Anafaz-I 

Çokyıllık çavdarda anafaz-I'de kromozomların kutuplara ayrılması as-
lında düzenlidir. Genel olarak, bu devrede normal 7-7 ayrılma gözlenmiştir 
(Şekil 10.3). Bununla beraber, bu düzenin en sık bozulduğu durum kromo-
zom köprüleridir (bridge). Bunlar iki merkezli (dicentric) köprülerdir (Şekil 
10.4). Bu gibi şekiller, genellikle, heterozigot inversiyonlarda krossing-
overden meydana gelir ve yabancı tozlarla tozlanan çokyıllık buğdaygil 
türlerinde çoğu kez görülür. 

Çokyıllık çavdarda, anafaz-I'de 675 hücrede sadece 27 köprü görül-
müştür. Bu devrede % 1.5 oranında geri kalmış (lagging) kromozomlar 
bulunmuştur. Çoğu kez anafaz-I'de bu (lagging) kromozomların kardeş 
kromatidlerinin ayrıldığı belirlenmiştir (Çizelge 10.3). Meiosisin daha ileri 
devrelerinin çokyıllık çavdarda genel olarak düzenli olduğu bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 10.3.  Çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.)'da anafaz-I'de kromozomların 

kutuplara düzenli olarak 7-7 ayrılması, x 2070 (Orijinal, 1966). 
 



 134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 10.4. Çokyıllık çavdar (Secale 
montanum Guss.) 'da A-I'de köprü, x 
2070 (Orijinal, 1966). 

 
 

Çizelge 10.3. Çokyıllık Çavdarda Anafaz-I'in Analizi 

Bitki No Hücre sayısı  Kromozom Durumu Oran (%) 
1-1 638 

27 
10 

 Normal 7-7 ayrılan kromozomlar 
 Köprü oluşturan hücreler 
 Geri kalmış kromozomlar  

94.5 
4 

1.5 
 Toplam 675  100 

 
10.1.4. Metafaz-II  

Metafaz-II'de 7 bivalan bulunmuş, ünivalanlara hiç rastlanmamıştır 
(Şekil 10.5). 

 
10.1.5. Anafaz-II  

Bu devre, çokyıllık çavdarda genel olarak düzenlidir. 498 hücrede 4 
köprü görülmüştür.  
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Şekil 10.5.  Çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) 'da metafaz-II'de 7 bivalan bulunmuş, 
ünivalanlara hiç rastlanmamıştır, x 1460 (Orijinal, 1966). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Şekil 10.6.  Çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) 'da tetradda mikronüklei genel olarak 

bulunmamıştır, x 2080 (Orijinal, 1966). 
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Şekil 10.7.  Çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) 'da çiçek tozları safranin-gliserinde 
normal olarak boyanmıştır, x 1130 (Orijinal, 1966). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.7a.  Buğdaygil çiçeğinde çiçek tozu keseleri. Bu durumdan çok daha genç, açık yeşil 
renkli ve saydam görünümlü çiçek tozu keselerinde meiosis bölünme devreleri 
gözlenebilir (Orijinal, 1980). 
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10.1.6. Tetrad 

Çokyıllık çavdarda tetradlarda mikronüklei bulunmamıştır (Şekil 
10.6). Yüksek orandaki düzenli meiosis ve buna uygun olarak da çiçek 
tozlarının safranin gliserinde normal boyandıkları bulunmuştur (Şekil 10.7). 
Bitkide çiçek tozlarının % 87'sinin normal, % 3'ünün küçük ve % 10'unun 
boyanmamış olduğu belirlenmiştir. Çizelge 10.4'de bu sonuçlar görülmekte-
dir.  

 
Çizelge 10.4. Çokyıllık Çavdarda Çiçek Tozu Analizi 

Bitki No Çiçek tozu sayısı  Boyanma Durumu Oran (%) 
1-1 348 

12 
40 

 Normal boyanmış çiçek tozu  
 Küçük çiçek tozu 
 Boyanmamış çiçek tozu 

87.0 
3.0 
10.0 

Toplam 400  100 
 

 
10.2. Mutant Tip Çokyıllık Çavdarda (4270/18 Erzurum-

Çat-Kayşanlı) Meiosis Analizi  
10.2.1. Diakinez 

Bu şeçilen materyalin çiçek tozu ana hücrelerinde yaptığımız ilk belir-
lemeler bitkide meiosisin normal olarak oluşmadığını ortaya koymuştur. 
Çünkü, Şekil 10.1'de normal bir çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) 
bitkisinde diakinezde görülen halka (ring) şeklinde 7 bivalan kromozom bu 
seçilen bitkide görülmemiştir. Daha önce yaptığımız bir araştırmada 
çokyıllık çavdarda diakinezde % 95'in üstünde iki ucu kapalı halka (ring) 
şeklinde bivalan bulunmuştur. Bu araştırmada diakinezde hiç ünivalana 
rastlanmamıştır. Aynı şekilde, bu devrede multivalanlar da görülmemiştir; 
kromozom çiftinin teşekkülünün daha kolay olduğu anlaşılmaktadır. 

Bizim seleksiyon sonucu elde ettiğimiz doğal mutant (4270/18 nu-
maralı çokyıllık çavdar bitkisinde (Şekil 10.8) ise, diakinezde, durum çok 
daha farklıdır. Nitekim, Sharp'ın (1943) işaret ettiği gibi, Şekil 10.9'da 
sporocyte'de kromozomlar iki ayrı haç meydana getirmiştir. 

Şekilde bu iki haçın uçları ile birbirine birleşmiş olduğu ve homolog 
parçaların synapsisi sayesinde bu haç şeklindeki konfigürasyonun meydana 
geldiği görülmektedir. Nihayet, Şekil 10.9a'da ise, kromozomların açılarak 
iki trivalan teşkil ettiği tespit edilmektedir. Genel olarak, bu materyalde 
diakinez devresinde kromozomların analizi normal çokyıllık çavdara nazaran 
oldukça güç olmuştur. 
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Şekil 10.8.  Seleksiyon sonucunda elde edilen doğal mutant çokyıllık çavdar (4270/18 
Erzurum-Çat-Kayşanlı) bitkisinde başaklar (Orijinal, 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 10.9. Mutant tip çokyıllık çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da daikinezde 6 
kromozom iki ayrı haç şekli oluşturuyorlar, x 1490 (Orijinal, 1975). 
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Şekil 10.9a.  Mutant tip çokyıllık çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.)'da diakinezde 6 
kromozom açılarak iki trivalan oluşturmaktadır, x 1310 (Orijinal, 1975). 

 
Çizelge 10.5. Mutant Tip Çokyıllık Çavdarda (4270/18 ERZURUM-Çat-Kayşanlı) 

Diakinez'de Kromozom Konfigürasyonları 

  
 Bitki No 

Hücre 
Sayısı 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
Poli 

 
% 

4270/18 5 1 4   1    9.80 
 7  5  1     13.72 
 5 2 3    1   9.80 
 1 2 4  1     1.96 
 5  4    1   9.80 
 3 1 3     1  5.88 
 1 2 3 2      1.98 
 1 1 3 1 1     1.98 
 2  3 1  1    3.92 
 1  3  2     1.98 
 2 1 2 1   1   3.92 
 1 3 1  1 1    1.98 
 1 1 4 2      1.98 
 1 2       1X 1.98 
 1 2 2  2     1.98 
 1 2 1      1XII 1.98 
 1 1 2 3      1.98 
 1 2 1 1    1  1.98 
 3 2 2      1XIII 5.88 
 1 1 2      1IX 1.98 
 1  1 1 1 1    1.98 
 1 1 2  1 1    1.98 
 1 2 2 1      1.98 
 1 3 3   1    1.98 
 1 1 5 1      1.98 
 1  4 2      1.98 
  1  3      1XIII 1.98 
Toplam 51 50 163 18 16 11 12 4 7  
Kromozomlar 712 50 326 54 64 55 72 28 63  
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Diakinez devresinde, normal çavdarda Elçi'ye (1966a) göre hiç üni-
valan bulunamamış olduğu halde, bu materyalde Çizelge 10.5'de görüldüğü 
gibi, 51 hücre içinde 31 hücrede yani % 62.74 ünivalan görülmüştür. 
Ünivalan görülmeyen geri kalan hücrelerde ise, polivalan durumda kromo-
zomlar gözlenmiştir. 

Diakinezde görülen kromozom konfigürasyonlarını grupulandırmak 
oldukça zordur. Bununla beraber, analizi yapılan bütün hücrelerde en az bir 
tane trivalan, kadrivalan ve penta veya hekzavalan konfigürasyonunun 
görülmesi önem taşır. Çizelge 10.5'in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 
bu devrede çok çeşitli konfigürasyon tipleri görülmüştür.  

 
10.2.2. Metafaz-I  

Araştırmada kullandığımız materyalin bu devredeki analizinde çok 
güvenilir gözlemler yapılabilmiştir. Uygulanan asetokarmin ile ezme prepa-
rat yapılması ve diğer işlemler çok uygun sonuçlar vermiştir. Böylece, M-
I'de kromozomlar koyu renkte boyanmışlar, sitoplazma ile iyi bir kontrast 
meydana getirmişlerdir. Bu sayede, analiz edilen kromozomların özellikleri-
ni açıkça görmek mümkün olmuştur. 

Metafazda daha çok 6 kromozomun teşkil ettiği hekzavalan W ve N 
şeklinde kromozomlar ve bunun yanında çok kere halka (ring) ve bazen de 
çomak (rod) bivalanlar bulunmuştur. Şekil 10.10'da böyle hekzavalan kro-
mozom konfigürasyonu görülmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 10.10. Mutant tip çokyıllık çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da çiçek tozu 

ana hücrelerinde metafaz-I'de 4 bivalan halka ve N şeklinde 1 hekzavalan 1 (VI), 
x 1500 (Orijinal, 1975). 
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Nitekim, bu araştırmada sunulan fotoğraflar, durumu daha iyi açıkla-
maktadır.  

M-I'de, Çizelge 10.6'da görüldüğü gibi 61 hücre analiz edilmiştir. Bu-
rada, trivalan, kadrivalan, penta ve hekzavalan kromozom konfigüras-
yonlarını veren hücreler bütün analiz edilen hücrelerin % 95.09'udur. Böyle-
ce, materyalde geniş ölçüde polivalan meydana geldiği kolaylıkla anlaşıl-
maktadır. Aslında, 6 kromozomun oluşturduğu bir translokasyonun bulun-
duğu dikkati çekmektedir. 

 
Çizelge 10.6. Mutant Tip Çokyıllık Çavdarda (4270/18 ERZURUM-Çat- Kayşanlı) Metafaz-

I'de Kromozom Konfigürasyonları 

Metafaz-I'de kromozom eşleşmeleri 

Bitki No Hücre Sayısı I II III IV V VI 
Oran 
(%) 

Çokyıllık 
Çavdar 
4270/18 

3 
25 
1 
3 
5 

18 
1 
4 
1 

2 
1 
3 
 

1 
1 
4 
 

2 

6 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 

 
1 
1 
 
 
 
 

2 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

4.91 
40.98 
1.63 
4.91 
8.19 
29.50 
1.63 
6.55 
1.63 

Toplam 61 58 279 34 4 18 5  
Kromozomlar 854 58 558 102 16 90 30  

 

Ancak, 1 pentavalan ve 1 ünivalan veya 1 trivalan ve 1 ünivalanın 
oluşturduğu hücreler, her zaman 6 kromozomun birbirine çok sıkı bağlı 
bulunmadığını anlatmaktadır. 

Bu devrede, N ve W şeklinde hekzavalan ve pentavalan konfigü-
rasyonlarına rastlanmış buna karşılık, halka şeklinde olan konfigürasyonlar 
görülmemiştir. 

Araştırma materyalinde M-I'de daima hekzavalan konfigürasyonun 
meydana gelmediği belirlenmiştir. Bazen Şekil 10.11'de görüldüğü gibi, bir 
pentavalan bir de ünivalanın meydana geldiği de görülmektedir. Bu durumu, 
şekil 10.12 ve 10.13'de görülen hücreler, çok açık şekilde ortaya koymakta-
dır.  
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Şekil 10.11.  Mutant tip çokyıllık çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da metafaz-I'de 
1 ünivalan, 4 bivalan halka ve W şeklinde 1 pentavalan, x 2070 (Orijinal, 1975). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.12.  Mutant tip çokyıllık çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da metafaz-I'de 
1 ünivalan, 4 bivalan halka ve W şeklinde 1 pentavalan, x 2200 (Orijinal, 1975). 
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Şekil 10.13.  Mutant tip çokyıllık çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da metafaz-I'de 
1 ünivalan, 4 bivalan halka ve 1 pentavalan, x 2000 (Orijinal, 1975). 

 
 
10.2.3. Anafaz-I 

A-I'de 7-7 olmak üzere, kutuplara ayrılan kromozomlar bulunduğu gi-
bi (Şekil 10.14), bir kısım hücrelerde yine A-I'de (Şekil 10.15) bir kutba 7 
kromozom gittiği halde, diğer kutba sadece 6 kromozomun ulaşabildiği ve 
bir kromozomun ekvatorda kaldığı görülmüştür. Altmışiki A-I hücresi analiz 
edilmiştir. Normal olarak, 7-7 şeklinde ayrılan 14 hücre bulunmuştur. Buna 
karşılık, geri kalan 48 hücrede ekvatorda geri kalmış (lagging) kromozomlar 
gözlenmiştir. Analiz edilen A-I hücrelerinin durumu Çizelge 10.7'de veril-
miştir. 

 
Çizelge 10.7. Çokyıllık Mutant Tip Çavdarda A-I'in Analizi 

Bitki No Hücre Sayısı  Kromozom Durumu Oran (%) 
Çokyıllık 
Çavdar 
4270/18 

14 
17 
24 
7 

 Normal 7-7 ayrılan kromozomlar 
 1 geri kalmış kromozom 
 2 geri kalmış kromozom 
 6-8 geri kalmış kromozom 

22.58 
27.41 
38.70 
11.29 

Toplam 62    
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Şekil 10.14.  Mutant tip çokyıllık çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da anafaz-I'de 
iki kutba eşit şekilde 7-7 ayrılan kromozomlar, x 1970 (Orijinal, 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Şekil 10.15.  Mutant tip çokyıllık çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da anafaz- I'de 
7-6 ayrılan kromozomlar ve ekvatorda kalan bir kromozom, x 2000 (Orijinal, 
1975). 
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Şekil 10.16.  Çokyıllık mutant çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da telofaz-I'de 
ekvatorda geri kalan (lagging) kromozomlar, x 1400 (Orijinal, 1975). 

 
 

10.2.4. Telofaz-I 

A-I'in daha ileri devresinde telofazda ekvatorda geri kalmış (lagging) 
kromozomlar (Şekil 10.15 ve 16) bulunmuştur. 

 
10.2.5. Anafaz-II 

Anafaz-II'nin 136 hücresinde analiz yapılmıştır. Çizelge 10.8'in ince-
lenmesinden anlaşılacağı gibi, analiz edilen hücrelerin % 58'inde ekvatorda 1 
veya 2 geri kalmış kromozom bulunmuştur. 

 
Çizelge 10.8. Çokyıllık Mutant Çavdarda A-II'de Yapılan Analiz Sonuçları 

Hücre Sayısı  Kromozom Durumu Oran (%) 
57 
72 
7 

 Normal 7-7 ayrılan kromozomlar 
 1 geri kalmış kromozom 
 2 geri kalmış kromozom  

41.91 
52.90 
5.10 

Toplam : 136    
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10.2.6. Kuarted (Tetrad) 

Şekil 10.17'de kuarted devresinde 2 mikronüklei görülmektedir. Bu 
mikronüklei, daha önceki devrelerde mültivalan kromozomlar, kromozom 
parçaları veya geri kalmış kromozomlardan oluşabilir.  

Yüzyirmialtı hücre kuarted devresinde analiz edilmiştir. Hiç mik-
ronüklei bulunmayan 46 kuarted bulunmuştur. Geri kalan 80 kuartedde 1, 2, 
3, 4 mikronüklei gözlenmiştir. Sonuçlar Çizelge 10.9'da görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Şekil 10.17.  Çokyıllık mutant çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da kuarted 

devresinde iki mikronüklei, x 1410 (Orijinal, 1975). 
 
 

Çizelge 10.9. Çokyıllık Mutant Çavdarda Kuarted Analizi Sonuçları 

Hücre Sayısı Kromozom Durumu Oran (%) 
46 
35 
19 
10 
16 

 Mikronükleisiz normal kuarted  
 Kuarted'de 1 mikronükleus 
 Kuarted'de 2 mikronüklei 
 Kuarted'de 3 mikronüklei 
 Kuarted'de 4 mikronüklei 

36.50 
27.77 
15.07 
7.93 
12.69 

Toplam : 126  Ortalama: M/Q= 1.32   
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10.2.7. Çiçek tozu kısırlığı 

Çiçek tozlarının boyanarak incelenmesinde safranin gliserin karışımı 
Essad (1962) ve Elçi'ye (1966a) göre hazırlanmış ve kullanılmıştır (Bak 
Sayfa 172). Şekil 10.18'de boyadan sonra boyanmayan, az boyanan ve 
normal boya kabul eden koyu renkli çiçek tozları görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.18. Çokyıllık mutant çavdar (4270/18) (Secale montanum Guss.) 'da çiçek tozlarının 
safranin-gliserin ile boyandıktan sonraki durumu, x 1100 (Orijinal, 1975). 

 

Mikroskoptan çekilen bu fotoğraflarda safranin gliserin içinde farklı 
ağırlıkta bulunan içi boş ve içi dolu çiçek tozları aynı düzlemde bulunmadık-
ları için bütün çiçek tozları aynı derecede net olarak görülemiyor. Analizi 
yapılan çiçek tozlarında 678 çiçek tozunun ancak 246 tanesi normal boyan-
mıştır. Buna karşılık, 393 çiçek tozunun da içi boştur. Çizelge 10.10'da çiçek 
tozu analiz sonuçları görülmektedir. 

 
Çizelge 10.10. Safranin-gliserin İle Boyanmış Çiçek Tozlarının Analiz Sonuçları 

Hücre sayısı Kromozom Durumu Oran (%) 
246 
393 
93 

 Normal boyanmış  
 İçi boş  
 Küçük  

34.80 
57.96 
5.75 

Toplam : 678   
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 Meiotik analize ayrı bir örnek olarak çokyıllık çavdarda kolkisin ile 
yaptığımız poliploidi araştırmaları sırasında elde edilen çokyıllık mutant 
çavdarda meiosiste görülen değişikler burada açıklanacaktır. Böylece, bu 
analiz hakkında biraz daha fazla bilgi verilecektir. 

 
Diakinez :  

Bu materyalde, diakinez devresinde kromozom konfigürasyonunu be-
lirlemek oldukça güç olmuştur. Çünkü, hücrede meydana gelen hekzavalan 
ve kadrivalanların diğer bivalan kromozomlarla bir arada bulunması analizi 
güçleştirmektedir. İngilizce'de (Stickness) terimi ile ifade edilen bu duruma 
rağmen araştırmalarımız esnasında 22 hücre analiz edilebilmiş ve sonuçlar 
Çizelge 10.11'de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 10.11. Çokyıllık Mutant Çavdarda Diakinez Devresinde Kromozom Eşleşmeleri 

Diakinez devresinde kromozom eşleşmeleri 
Bitki No Hücre Sayısı I II III IV V VI (%) 
Çokyıllık 
Çavdar 
55/3,1968 

14 
1 
6 
1 

 4 
4 
7 
5 

 
2 
 

 
 
 
1 

 1 
 
 
 

63.63 
4.55 
27.27 
4.55 

Toplam 22  20 2 1  1 100.0 
 

Çizelgenin incelenmesinden analizi yapılabilen hücrelerde ortalama % 
27.27 (7) bivalan; % 4.55 (2) trivalan, (4) bivalan; % 4.55 (1) kadrivalan, (5) 
bivalan ve % 63.63 (1) hekzavalan, (4) bivalan bulunmuştur. Bu sonuçlar 
(Şekil 10.19 ve 10.20) bize kolkisin etkisi ile diakinezde kromozomların bir 
değişikliğe uğradığını gösteriyor. Normal çokyıllık çavdarda diakinez ince-
lendiği zaman daima 7 bivalan muntazam bulunmuş ve diakinez devresinin 
analizi çok kolay yapılmıştır. Elçi'nin (1966a) bildirdiğine göre, normal 
çokyıllık çavdarda 406 diakinez hücresi incelenmiş ve 7 bivalan (Şekil 
10.21) tespit edilmiştir. Bu materyalde diakinez devresinde hiç ünivalana 
rastlanmadığı, aynı şekilde multivalan birleşmelerin de görülmediği bildiril-
miştir. 

 
Metafaz-I 

Mutant çavdarın M-I'deki çiçek tozu ana hücreleri çok elverişli görün-
tüler verdiği için yeter derecede analiz edilebilmiştir. Kullandığımız 
asetokarmin boyama tekniği bu devrede kromozomları koyu renkte boyama-
ya olanak vermiştir. Normal çokyıllık çavdarda bu devrede güçlükle seçile-
bilen ve birbirine yakın duran kromozomlar mutant tipte çok iyi görülebil-
miştir. 
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Şekil 10.19.  Kolkisin etkisi ile elde edilen çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.)'da 
daikinezde (4 II, 1 VI) 4 bivalan, bir hekzavalan, x 1640 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.20.  Kolkisin etkili çokyıllık mutant çavdar (Secale montanum Guss.)'da diakinezde 
4 bivalan, 1 hekzavalan, x 2080 (Orijinal, 1973). 
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Şekil 10.21.  Normal çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.)'da diakinezde 7 bivalan 
halka şeklinde 7 II O, x 1290 (Orijinal, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 10.22.  Kolkisin etkili çokyıllık mutant çavdarda metafaz-I'de (4 II, 1 VI) 4 bivalan, 1 

hekzavalan, x 1760 (Orijinal, 1973). 
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Çizelge 10.12'nin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, çokyıllık mutant 
çavdarda M-I'de başlıca 7 tipte kromozom konfigürasyonu tespit edilmiştir. 
Bu tipler içinde (4II+1VI) yani 4 bivalan ve 1 hekzavalan kromozom eşleşme-
si mutasyon sonucu oluşan translokasyonu (Şekil 10.22) anlatmaktadır. 

 
Çizelge 10.12. Çokyıllık Mutant Çavdarda M-I'de Kromozom Eşleşmeleri 

Metafaz-I'de kromozom eşleşmeleri 
Bitki No Hücre Sayısı I II III IV V VI % 
Çokyıllık 
Çavdar 
55 

14 
8 

30 
21 
11 
8 

28 

 
2 
1 
 
1 
 
 

7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 

 
 
1 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

çok geç 
 

çok geç 
 
 
 
 
1 

11.66 
6.66 

25.00 
17.50 
9.16 
6.66 

23.23 
Toplam 120 4 25 3 1 1 1 100.0 

 

120 çiçek tozu ana hücresi içinde 28 hücrede (Şekil 10.23) görülen  
(% 23.23) bu hekzavalan konfigürasyon aslında 3 kromozom çiftinin oluş-
turduğu bir translokasyonu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Şekil 10.23.  Kolkisin etkili mutant çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.)'da metafaz-

I'de halka şeklinde 4 bivalan, 1 hekzavalan, x 1450 (Orijinal, 1973). 
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Metafaz-I'deki diğer bir kromozom eşleşmesi de (4II+2III) yani 4 
bivalan ve 2 trivalan şeklinde görülmüştür. Burada 4 normal bivalan kro-
mozomun çiçek tozu ana hücrelerinde görüldüğü buna karşılık, 2 trivalan 
kromozomun oluştuğu dikkati çekmektedir. Buradaki 2 trivalanın aslında 1 
hekzavalanın bölünmenin ilerlemesi suretiyle ayrılmasından sonra meydana 
gelmesi düşünülebilir. Analizi yapılan M-I'deki 120 çiçek tozu ana hücresi 
içinde bu tip kromozom eşleşmesi gösteren hücrelerin sayısı 8 (% 6.66) 
olmuştur.  

Bu devredeki kromozom eşleşmesinde (5II+1IV) yani 5 bivalan ve 1 
kadrivalan şeklinde görülen hücrelerde aslında kadrivalanların tetraploid-
lerde meydana getirdiği (8, Z, +) diğer formlardan daha farklıdır. Buradaki 
kadrivalanlar, orijini yukarıda belirtilen hekzavalana yaklaşan ve sanki bu 
hekzavalanın kopması veya bölünmenin ilerlemesi ile hekzavalandan ayrıl-
ması sonucunda (Şekil 10.24 ve 10.25) oluşmuş görünüyor. Yirmibir hücre-
de (% 17.5) bu eşleşme bulunmuştur. 

M-I'de (1I+4II+1V) yani, 1 ünivalan, 4 bivalan ve 1 pentavalan 
konfigürasyonu da bu materyalin 120 çiçek tozu ana hücresinden 11 tane-
sinde) (% 9.16 oranında) görülmüştür (Şekil 10.26). Bu tipteki kromozom 
eşleşmelerinde ünivalanın meydana gelişi, birbirine daha az bağlı olan ve 
hekzavalanı oluşturan bir kromozomun hekzavalandan erken ayrılması se-
bebi ile ortaya çıkabilir. Çünkü, bu ünivalan daha önce incelediğimiz 
diakinez devresinde görülmemiştir.  

M-I'de oldukça yüksek oranda görülen kromozom eşleşmesinden biri-
si de (1I+5II+1III) yani, 1 ünivalan, 5 bivalan ve 1 trivalan şeklinde olanıdır. 
120 çiçek tozu ana hücresinden 30 tanesinde (% 25.00) görülen bu 
konfigürasyon mikroskopta yaptığımız gözlemlere göre, aslında ilerlemiş M-
I ve burada evvelce izlediğimiz 4 temel bivalan ile hekzavalanın ayrılmış 
parçaları durumunda bulunan bir tip olarak nitelendirilebilir.  

M-I'deki çiçek tozu ana hücrelerinin incelenmesi sırasında (7II) ve 
(2I+6II) yani, 7 bivalan ve 2 ünivalan, 6 bivalan halinde görülen kromozom-
lar, daha çok M-I'in fazla ilerlemiş, hatta A-I'e geçiş durumunda olan kro-
mozomlarında oluşan eşleşmeler olarak kabul edilebilir. Bunlar, 22 hücrede 
yani (% 18.32) oranında bulunmuştur.  

Sonuç olarak; Şekil 10.27 ve 10.22'de görülen M-I kromozomlarında 
hekzavalanı meydana getiren 3 bivalanın birbirlerine olan bağlantısının ne 
kadar azaldığı ve bu 3 bivalanın hemen hemen birbirlerinden ayrılmak 
durumunda oldukları dikkate alınırsa, yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız 
kromozom konfigürasyonlarının orijini daha iyi anlaşılmış olur.  

 



 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 10.24.  Kolkisin etkili mutant çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.)'da metafaz-
I'de 3 bivalan halka şeklinde, 2 bivalan çomak şeklinde ve 1 kadrivalan N şek-
linde, x 1410 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.25. Kolkisin etkili mutant çokyıllık çavdarda (Secale montanum Guss.)'da metafaz-
I'de 3 bivalan halka şeklinde, 2 bivalan çomak şeklinde ve 1 kadrivalan, x 1580 
(Orijinal, 1973). 
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Şekil 10.26.  Kolkisin etkili mutant çokyıllık çavdarda (Secale montanum Guss.)'da metafaz-
I'de 1 ünivalan, 3 halka şeklinde bivalan, 1 çomak şeklinde bivalan, 1 M şeklinde 
pentavalan, x 1480 (Orijinal, 1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.27.  Kolkisin etkili mutant çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.)'da metafaz-
I'de 4 halka bivalan ve 1 W şeklinde hekzavalan, x 1510 (Orijinal, 1973). 
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Anafaz-I  

Bu devrede, 174 hücre incelenmiştir. Yüzyirmibir hücrede kromo-
zomların normal olarak 7-7 şeklinde kutuplara ayrıldıkları görülmüştür. 
Buna karşılık, 29 hücrede kromozomların 6-8 yani 6 tanesinin bir kutba 8 
tanesinin de bir kutba gittiği görülmüştür. Diğer taraftan 24 hücrede 6-6 
ayrılma ve bir köprü, 6-7 ayrılma ve bir veya iki tane geri kalmış kromozom 
6-7 ayrılma iki geri kalmış kromozom gibi bazı düzensiz ayrılmalar bulun-
muştur (Çizelge 10.13). 

 
Çizelge 10.13. Çokyıllık Mutant Çavdarda Anafaz-I'in Analizi. 

Bitki No Hücre Sayısı  Kromozom Durumu % 
Çokyıllık 
Çavdar 
 55 

121 
29 
24 

 Normal 7-7 ayrılan kromozomlar 
 6-8 şeklinde ayrılan kromozomlar 
 6-6 ayrılma, bir köprü veya 6-7  
 ayrılma 1-2 geri kalmış kromozom 

69.5 
16.77 
13.8 

 
Toplam 174  100.0 

  
Metafaz-II 

Bu devrede 72 M-II hücresi incelenmiştir. Genel olarak, M-II hücrele-
rinin analizinde, kromozomların birbirlerine yakın durmaları sonucu, olduk-
ça güçlük meydana gelmiştir. Analizi yapılabilen 72 hücre içinde 64 hücre 
normal (7II) 7 bivalan göstermiştir. Buna karşılık, bazı hücrelerde 
polivalanlar bulunmuştur.  

 
Anafaz-II  

Anafaz-II'de normal 7-7 şeklinde kutuplara ayrılan çok net durumlar 
ve oldukça ileri bir düzensizlik görülmüştür. İncelenen 151 hücreden 
24'ünde geri kalmış kromozom, 1'inde köprü belirlenmiştir. Ekstra bir kro-
mozomun ekvatorda kaldığı, bununla birlikte diğer kromozomların 7-7 
şeklinde kutuplara ayrıldığı bulunmuştur. 

 
Telofaz-II 

Telofaz-II'de geri kalmış kromozomlar çok belirgin bir şekilde görüle-
bilmiştir. İncelenen 83 hücrede geri kalmış kromozomlu 20 hücre bulunmuş-
tur (Şekil 10.28). 

 
Tetrad  

Tetrad devresinde mikronüklei sayılarının oldukça yüksek olduğu dik-
kati çekmiştir. Nitekim, 31 tetradda 49 mikronüklei görülmüştür. Burada her 
tetradda belirlenen ortalama 1.6 mikronüklei daha evvelki devrelerde görü-
len kromozom bölünmelerindeki düzensizliğin bir sonucu olarak ortaya 
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çıkmıştır. Çeşitli devrelerdeki ünivalanlar, ekstra kromozomlar, geri kalmış 
kromozomlar bu devrede görülen mikronüklei ile yakından ilgili bulunmuş-
tur. Bir tetradda 4 mikronüklei görüldüğü gibi 2 mikronüklei bulunan 
tetradlar da gözlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 10.28.  Kolkisin etkili mutant çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) 'da telofaz-

II'de 2 hücrede birer geri kalmış kromozom, x 1390 (Orijinal, 1973). 

 
Çiçek tozu kısırlığı 

Safranin-gliserinde çiçek tozlarının boyanan ve boyanmayanları belir-
lenmiştir. Toplam olarak 3078 çiçek tozu içinde 2311 tanesi boyanmış yani, 
% 75.1 çiçek tozunun canlı olduğu bulunmuştur (Şekil 11.7). Buna karşılık, 
767 çiçek tozu boyanmamış, bunlar da bütün çiçek tozunun % 24.9'unu 
oluşturmuştur (Çizelge 10.14). 

 
Çizelge 10.14. Çokyıllık Mutant Çavdarda Çiçek Tozu Analizi. 

Bitki No Çiçek tozu sayısı  Boyanma Durumu % 
 55  2311 

767 
 Normal boyanmış çiçek tozu  
 Boyanmamış çiçek tozu 

75.1 
24.9 

Toplam 3078  100 
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11. ÇİÇEK TOZU MİTOZU (HAPLOİD MİTOZ) 
 

Phanerogamae'larda, çiçek tozları oluşurken meiosis bölünmenin son 
devresi tetradın tamamlanmasından sonra, çiçek tozu çekirdeği birinci mitoz 
bölünme ile, iki çekirdek meydana getirir. Bu bölünmeye meiosisten sonraki 
bölünme veya somatik bölünme de denilmektedir. 

Bölünme sonucunda: 

1. Generatif çekirdek (generatif hücre) 
2. Vejetatif çekirdek (vejetatif hücre veya boru hücresi) oluşur. 

Bu çekirdekler, mikroskop altında birbirlerinden farklı bir yapı göste-
rirler. Generatif çekirdek, tekrar ikinci mitoz bölünme sonucunda iki erkek 
gamet veya sperm çekirdeğini oluşturur. Bu ikinci mitoz bölünme oluşurken 
Angiosperm bitkilerde birbirinden ayrı, iki önemli durum görülmektedir. 
Sonuç olarak çiçek tozlarının oluşumunu iki ayrı grupta toplamak gerekir: 

Birinci grupta her çiçek tozunda tekrar ikinci bir mitoz oluşur. Yani, 
çiçek tozunun tam olgunlaşmasından önce ve çiçek tozu içinde (çiçek tozu 
borusunda değil) ikinci bir mitoz bölünme görülür. Böylece, üç çekirdekli 
(trinucleate) olgun çiçek tozu (erkek gametofit) meydana gelir. 

Birinci grup bitkiler içinde buğdaygiller (Gramineae) örnek olarak ar-
pa (Hordeum), buğday (Triticum), mısır (Zea mays), çavdar (Secale) vardır. 
Leopold ve Kriedemann (1975), bu üç çekirdekli çiçek tozlarının daha 
gelişmiş ordo ve familyalarda buğdaygillerden başka Juncaceae, 
Compositae, Rubiales, Caryophyllales ve Polygonales'lerde bulunduğunu 
bildiriyorlar. Maheswari (1963), çiçek tozunda generatif hücrenin bölünmesi 
ile oluşan bu üç çekirdekli durumu Portulaca oleracea’de göstermektedir. 

Genel olarak, yüksek bitkilerin üçte birine ait cinslerde bu üç çekir-
dekli çiçek tozu tipi görülmektedir. Esau (1977), incelenen angiospermler 
arasında 115 familyada çiçek tozunun üç çekirdekli yani üç hücreli olarak 
olgunlaştığını ve 192 familyada ise, iki çekirdekli yani iki hücreli çiçek 
tozunun meydana geldiğini bildirmektedir. 

İkinci gruptaki bitkilerde ise, yalnız vejetatif ve generatif çekirdek ol-
mak üzere iki çekirdek vardır. Bu iki çekirdekten generatif çekirdeğin bölün-
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mesi ve iki sperm çekirdeğinin (iki çekirdek gametinin) oluşması çiçek tozu 
çimlendikten sonra çiçek tozu borusu içinde görülür. 

Büyük bir bitki grubunda çiçek tozu iki çekirdeklidir. Leopold ve 
Kriedemann (1975), nisbeten ilkel ordolarda örneğin, Magnoliales, Ranales 
ve Liliales yaygın ağaç familyalarında Juglandaceae, Betulaceae, 
Fagaceae, Urticaceae ve oldukça ileri taxonların iki çekirdekli çiçek tozuna 
sahip olduklarını bildirmektedir. 

Ceratophyllum, Najas ve Zostera gibi bazı su bitkileri dışındaki bitki-
lerde çiçek tozu olgunlaştığı zaman, iki zar veya duvar (çeper) ile kaplanır 
Löve ve Löve (1975). Bunlardan birine intin "intine" diğerine de ekzin 
"exine" denilmektedir. Ekzin, çok özel olarak şekillidir. Üzerinde çeşitli 
sayıda porlar vardır. Böylece, bitki sistematiğinde çiçek tozlarının bu yapı 
özelliğinden faydalanılmaktadır. Bir bitki cinsini, hatta, bazen türünü, sadece 
çiçek tozlarının yapılarına göre belirlemek mümkün olmaktadır. 

Çiçek tozu içinde oluşan mitotik bölünmenin mikroskop altında göz-
lemi sırasında çiçek tozu duvarının ekzin ve intin kısımlarını oluşturacak 
gelişmeler kromozomların incelenmesini zorlaştırmaktadır. Çiçek tozu 
duvarının olgunlaşması sırasında, Fahn'ın (1977) bildirdiğine göre, henüz 
tetrad devresinde iken yeni bir hücre duvarı yani primekzin, kallos duvarı 
içinde, mikrospor protoplastının etrafında oluşur. Primekzin (Primexine)'in 
sellüloz mikrofibrilleri içerdiği anlaşılmaktadır. 

İşlemeli görünümlü çeperin rengini gidermek veya yapısını bozmak ve 
böylece mitoz bölünmedeki kromozomları daha iyi görmek ve incelemek 
için çaba harcanması yerinde olur. Çiçek tozu çeperinin patlatılması yolu ile 
çiçek tozu içindeki kromozomların serbest kalması için yapılan çalışmalar, 
üzerinde çiçek tozu mitozu araştırmaları yaptığımız kum zambağında (Pan-
cratium maritimum L.) bir sonuç vermemiştir. Bernardo (1965), kalın çiçek 
tozu duvarı olan pamuk (Gossypium) mikrosporlarının kromozomlarında 
birinci bölünmeyi gözlemek için bir yöntem uygulamıştır. Bu yöntemde, % 
15 (CrO3) kromik asit anhidridi, % 10 (HNO3) nitrik asit ve % 5 (HCl) 
hidroklorik asitin sıra ile 2:1:1 oranındaki karışımı çiçek tozu dış çeperini 
(ekzin) eritmek için kullanılmıştır. Araştırıcı, böylece 5-7 dakikada pamuk 
çiçek tozunun dış çeperini eritmiş ve çiçek tozu birinci mitozunda kromo-
zomları gözleyebilmiştir. Aynı yöntemi kullandığımız zaman Pancratium 
maritimum L. da çiçek tozu dış çeperinin yumuşatılması mümkün olmamış-
tır. Geitler (1949), dayanıklı çiçek tozu hücre duvarı olan materyalde bir kaç 
saniyelik amonyak buharının etkili olacağını veya 2-4 dakika amonyak-
alkolün (100 cm3 % 20'lik alkol, iki damla amonyak, NH3) yeterli olduğunu 
belirtmektedir.  
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 11.1. Çiçek Tozu Mitozunun Gözlemi 
Pancratium maritimum L. bitkisinin olgunlaşmakta olan çiçek tozları 

alınmış, demir çivi katalizörlüğü ile bir damla % 1'lik asetokarmin içinde 
ezilmiştir. Damla içinde çiçek tozları düzenli olarak dağıtılmıştır. Bu damla 
üzerine lamel kapatılmış ve ispirto ocağı alevinde preparat kaynatılmadan 
ısıtılmıştır. Masa üzerinde iki kurutma kâğıdı arasına konulan preparata baş 
parmakla, çok kuvvetle bastırılmış; ancak çiçek tozlarının patlatılması içle-
rinden kromozomların çıkarılması başarılamamıştır. 

Bazı çiçek tozlarının hafifçe patlaması sonucu birkaç kromozom ser-
best kalmış bunların asetokarmin ile çok iyi bir şekilde boyandığı gözlenmiş-
tir. Bu durumdan eğer, çiçek tozlarının patlatılması ve içlerinin boşaltılması 
mümkün olursa, kromozomların gözleminin çok net olarak yapılabileceği 
anlaşılmıştır. Çiçek tozları patlatılmadan doğrudan doğruya yapılan gözlem-
lerde mitoz bölünmeyi rahatlıkla görmek mümkün oluyor. Ancak, kromo-
zomların morfolojisi açıkça görülemiyor. Çiçek tozu çeperinin işlemeli ekzin 
zarını oluşturan primekzin, gözlemin daha iyi ve net yapılmasını engelle-
mektedir. Bununla birlikte, yeter sayıda çiçek tozunda mitoz bölünme gözle-
nebilmiş ve materyalde haploid kromozom sayısının (n=11) olduğu bulun-
muştur (Şekil 11.1). İncelediğimiz bu materyalde çiçek tozu mitozunun 
çeşitli devreleri çok iyi görülebilmiş ve izlenebilmiştir.  

Şekil 11.1'de çiçek tozu mitozunda metafazda (n=11) çiçek tozu çepe-
rinin işlemeli ve hafif boyalı durumu nedeni ile kromozomlarda morfolojik 
yapıyı istenildiği kadar açık ve net incelemek mümkün olmuyor. Ancak, 
birbirinden ayrı durdukları için sayılmaları kolaydır. Metafazın sonunda 
diğer somatik hücrelerde görüldüğü gibi kromozomların uzunlukları boyun-
ca ayrılarak iki ayrı kromozomu oluşturdukları açıkça görülmüştür. Henüz 
birbirinden ayrılmamış, fakat, birbirinin yanında duran kromozomlar daha 
sonra metafaz sonunda kutuplara çekileceklerdir. Anafaz devresinde kardeş 
kromozomların kutuplara doğru çekilmeleri Şekil 11.3'de görülmektedir. 
Burada metafazda (n=11) olan kromozomların uzunlukları boyunca bölün-
meleri sonucunda 22 kromozom oluşmaktadır. Anafaz devresinde kromo-
zomlar iki ayrı kutupta toplanıyorlar. Şekil 11.3.'de kromozomların kutup-
larda toplanmış durumu görülmektedir.  

Çiçek tozunda bu gözlemin yapılması bazı faydalar sağlamaktadır:  

1. Kromozom sayısı çiçek tozunda yarıya indiği için, çok sayıda kro-
mozomu bulunan bitkilerde bu arada özellikle, poliploid bitkilerde sayım 
daha kolay olmaktadır. Ayrıca, kromozomları küçük veya çok uzun olan 
türlerde bu yöntemle kromozom sayımı daha uygun olur.  
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Şekil 11.1. Kumzambağı'nda (Pancratium maritimum L.) çiçek tozu mitozunda metafaz 
(n=11), x 1660 (Orijinal, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 11.2. Kumzambağında çiçek tozu mitozunda anafaz başlangıcı, x 1400 (Orijinal, 1982). 
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Şekil 11.3. Kumzambağında çiçek tozu mitozunda anafaz, x 1570 (Orijinal, 1982). 
 

2. Ayrı ayrı duran çiçek tozlarında diğer hücreler ile birleşme veya ka-
rışma olmadığı için kromozom sayımı emniyetle başarılmaktadır.  

3. Bizim çalıştığımız kum zambağı materyalinde olduğu gibi, kök uç-
larından alınan örneklerde, kök ucu somatik hücrelerinde mitoz kromo-
zomlar metafazda genellikle, birbirlerinin çok yakınında durdukları için 
kromozom sayımı hemen hemen imkânsız olmaktadır. Nitekim, bu materyal 
üzerinde yaptığımız birçok kök ucu preparatlarında, Feulgen yöntemi ile 
kromozomlar çok iyi boyanmıştır. Ancak, ingilizce'de "stickness" denilen 
kromozomların somatik metafaz hücrelerinde bir arada durması bazen sayı-
ma imkân vermemiştir.  

4. Kromozomlar metafazda daha iyi dağıldıkları için sayılmaları ko-
laydır. Aynı zamanda yapılarının daha dolgun (matriksin daha koyu görül-
mesi) olması nedeniyle, onların morfolojik olarak incelenmelerinde daha 
elverişli görünümler elde edilmektedir (Te-Hsiu Ma 1967).  

Bu gözlem için uygun bitkiler arasında: 
Çavdar (Secale cereale L.) (n=7) 
Mısır (Zea mays L.) (n=5)  
Mührü süleyman (Polygonatum vulgare Desf.) (n=10) 
Aloe succotrina (n=7), Aloe ciliaris (n=21),  
Leucojum vernum (n=11), Trillium, Gasteria ve üzerinde araştırma-

lar yaptığımız Pancratium maritimum L. sayılabilir.  
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Çiçek tozu mitozunun gözlemi için uygulanacak yöntem: 

1.  Saksıdaki yeni başaklanmış çavdar bitkileri -10 °C'da 24 saat bıra-
kılır.  

2. 24-28 °C'da ışıklandırılmış, rutubetlendirilmiş odada saat 9.00'dan 
12.00'ye kadar bekletilir.  

3.  Çiçek tozu keseleri asetokarminde ezilir.  
4.  Mikroskopta mitoz bölünme safhaları görülür.  
5.  Bir çiçeğin 3 çiçek tozu kesesinden birisi böylece incelenir.  
6.  Elverişli devreler görülünce, geri kalan iki çiçek tozu kesesi alkol-

asetik asit (3:1) karışımında tespit edilir. Gerektiğinde preparat ya-
pılır.  

Çiçek tozu mitozunu incelemek üzere doku kültürlerinde geliştirilen 
genç çiçek tozu ana hücrelerinin meiosisden sonra oluşan birinci ve ikinci 
çiçek tozu mitozları gözlenebilir:  

1.  Lima-De-Faria (1950) çavdar (Secale cereale L.) çiçek tozu kese-
lerini meiosis bölünme başlamadan önce, steril bir odada steril alet-
ler kullanarak ve sapçıklarından kopararak özel çimlendirme besi 
ortamıyla doldurulmuş steril petri kutularına koymuştur.  

2.  Bu ortamlara % 5 sakkaroz (çay şekeri) ilâve olunmuştur. 
3.  Ortam steril yapılmadan önce pH ayarlanmıştır. Çavdar ile çalışı-

lırken araştırıcı pH: 6.6±0.05 tavsiye etmektedir.  
4.  Böylece, petri kutuları, 25 °C'da bir termostatta ışıklandırma ya-

pılmadan meiosisin incelenmesi için kullanılıyor.  

 
11.1.1. Çiçek tozu mitozu 

Buğdaygillerde birinci ve ikinci çiçek tozu mitozu, çiçek tozunun 
içinde oluşur. Lima-De-Faria (1950), bu her iki mitoz bölünmenin çiçek 
tozları henüz çiçek tozu kesesi (anter) içinde iken meydana geldiğini belirti-
yor. Çiçek tozu mitozunun incelenmesi için yukarıda meiosisin incelenme-
sinde kullanılan çiçek tozu kesesi kültürü aynı şekilde kullanılmaktadır. 
Ancak, burada termostattaki petri kutuları bir sodyum lambası ile aydınla-
tılmıştır. Lima-De-Faria'nın (1950) uyguladığı bu yöntem ile çavdarda 
birinci ve ikinci mitoz incelenmiştir. Araştırıcı, çavdarda birinci çiçek tozu 
mitozunun hücre duvarına yakın bir yerde oluştuğunu ve iğ iplikleri ekseni-
nin çiçek tozu mitozunun uzunluğuna olan ekseni ile paralel durumda bulun-
duğunu bildirmektedir. Bu birinci mitoz sayesinde hücre içinde şekil ve 
görünümleri birbirinden farklı olan iki çekirdek oluşmuştur. Birisi, elipsoidal 
yapıda koyu bir şekilde boyanan hücre duvarına yakın generatif çekirdek. 
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Diğeri, daha büyük küresel yapıda, açık renk boyalı ve hücre ortasında yer 
alan vejetatif çekirdektir. 

Vejetatif çekirdek olduğu gibi duran bir çekirdek durumunda iken, 
generatif çekirdek bir kere daha bölünerek iki sperm çekirdeğinin meydana 
gelmesinde rol oynamaktadır. Lima-De-Faria (1950), bir çekirdekli çavdar 
çiçek tozu keselerini kültüre koyduktan 44 saat sonra çekirdekte birinci çiçek 
tozu mitozunun oluştuğunu bildirmektedir. Kromozomların metafaz düzle-
minde muntazam bir görünüm aldıkları kaydedilmektedir. Kültürün başlan-
gıcından dört gün sonra, aynı çiçek tozu grubunu oluşturan keselerin ikinci 
çiçek tozu mitozuna ulaştığı belirtilmektedir. Burada da birinci mitozda 
olduğu gibi, bölünmenin tam anlamı ile normal olduğu gözlenmiştir. Bu 
ikinci mitozun sonunda iki sperm çekirdeği meydana gelmiştir. 

 
11.1.2. Çiçek tozu boruları içinde kromozomların gözlemi 

Çiçek tozlarının çimlendirilmesi genel olarak, bitkinin döllenme bi-
yolojisi, çiçek tozlarının canlılığı, bunların melezlemede kullanılma olanak-
ları bakımından önemlidir. Özellikle, meiosiste gözlenen bölünme devreleri 
ile kromozom konfigürasyonlarındaki düzenli ve düzensiz oluşumların 
sonucunu; kromozomun yapısı, şekli ve kırılmalarının bitkinin döllenme 
gücüne olan etkisini irdelemek bakımından çok önemli bir işlemdir. 

 
11.1.3. Tozlanma ve döllenme 

Bitkinin çiçeklenme devresinde, çiçek tozları olgunlaştığı zaman çiçek 
tozu keselerinin uzunluğuna yarılması ile keselerden dışarıya dökülürler. Bir 
çiçek tozunun kendi çiçeğinin veya bir başka çiçeğin dişicik başı (stigma) 
üzerine konması, düşmesi olayına tozlanma denilmektedir.  

Dişicik başı üzerinde bulunan sıvının etkisi altında çiçek tozları çim-
lenir. Bu tozların çimlenmesi ile bir borucuk oluşur; borucuk dişicik borusu 
içinden geçerek, kabul organından (mikrophyle) nusellusa ulaşır. Çiçek tozu 
çim borusunun büyüyerek uzaması ile borunun ucuna yakın generatif çekir-
değin mitoz bölünmesi sonucunda oluşan iki sperma serbest kalır. Bir sper-
ma çekirdeği, kromozom sayısı 2n olan bir döllenmiş yumurtayı (zigot) 
oluşturmak üzere yumurta ile birleşir. Öteki sperma ise, kromozom sayısı 3n 
olan endosperm çekirdeğini oluşturmak üzere, iki primer endosperm çekir-
deği ile birleşir (Şekil 11.4). Bu olay da döllenme olayıdır. Burada iki sper-
manın bir döllenmede bahis konusu olması nedeniyle, olaya çift döllenme 
denilmektedir. Endospermin dişi anaçtan 2n sayısı kadar kromozom ile 
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erkek anaçtan n sayısı kadar kromozom alması üzerinde dikkatle durulması 
gereken noktadır. Çünkü, endospermin karakterlerine bu dozlar etkili olmak-
tadır. Nitekim, "unsu" ve "camsı" dane yapısı gösteren iki mısır anacının 
resiprok melezlemeleri yapılmıştır. Bu melezleme sonucunda melez birey-
lerde karakteri belirleyen iki dozluk genotip bir dozluğa dominant olmakta-
dır. Böylece, unsu x camsı melezinde fenotipte unsu yapılı mısır danesi 
görüldüğü halde, bu melezin resiprokunda yani camsı X unsu melezinde 
fenotipte camsı yapılı mısır danesi dominant olarak görülmüştür. Bu F1 
melezlerinin ileriki döllerindeki bitkilerde ise, açınım 1:1 oranında (1 unsu : 
1 camsı) yapılı mısır daneleri veren bireyler olarak bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 11.4.  Çiçekli bitkilerde döllenmenin diyagramı, çiçek tozu borusunun iki sperminden 
birisi yumurtayı döller, diğeri santral çekirdektir (Muntzing, 1961'den). 

 
 11.2. Çiçek Tozu Çimlendirme Ortamları 

Çiçek tozlarının serbest olarak çimlenmeleri için özel ortamlar, nem 
ve sıcaklık dereceleri gereklidir.  

1. Pancar veya kamış şekerinin (sakkaroz) çeşitli yoğunluktaki or-
tamları bu amaçla kullanılır. Şeker yoğunluğu türlere göre değişir. Genel 
olarak, aşağıda belirtilen bitkiler için karşılarındaki yoğunluklar 20°C'da 
elverişlidir.  
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Damıtık suda 
% şeker 

Scilla sp. ........................................................  15 
Tradescantia .................................................  8 
Çeşitli Solanaceae ........................................   20-25 
Vicia sativa L. ..............................................   5-15 
Onobrychis arenaria (Kit. ex. Willd.) DC. ..   10-15 
Papaver sp. ...................................................   3 
Eschscholtzia ...............................................   5 
Trillium grandiflorum .................................   15 
Primula obconica .........................................  10-20 
Amaryllis belladonna ...................................   8 
Tulipa sp. ......................................................   14 
Prunus avium ...............................................   20 (% 10, 30°C) 
Pyrus sp. .......................................................   20-30 
Solanum lycopersicum ................................   25 

2. Pancar veya kamış şekerinin damıtık suda % 3-30 yoğunlukların-
daki çözeltilerine:  

% 0.03 Kalsiyum nitrat,  
% 0.02 Magnezyum sülfat, 
% 0.01 Potasyum nitrat ilâve olunur ve pH 8.3'e ayarlanır.  

3. Yukarıdaki ortamlara agar konularak çiçek tozu çimlendirme or-
tamları hazırlanabilir. Burada kullanılacak agarın yoğunluğu deneme ile 
bulunur. Her halde, % 2 agar bir ön deneme için uygundur. Mikroskobik 
gözlemleri güçleştirmemesi ve saydam bir ortam vermesi için agarın toz 
halinde ve arılaştırılmış olması gerekir. Pfahler (1965) 100 ml damıtık suda, 
3.5 g bakto-agar, 25 g sakkaroz ve 20 mg borik asit ile hazırladığı ortamda 
çavdar çiçek tozlarını çimlendirmiştir. Daha sonra, Figueiras ve ark.’da 
(1985) Pfahler’in (1965) kullandığı ortamı biraz değiştirerek aynı ortama 30 
g sakkaroz ilâve etmişler ve ortamı pH 6.5 yaparak çavdar çiçek tozlarını 
çimlendirmişlerdir.  

4. Agar ve jelatinin ilâve edildiği ortamlarda bu maddelerin oranı % 
1.5-2.0 agar ve % 1-2 jelatin olabilir. 

Önce, 100 cm3 istenilen yoğunluktaki şekerli damıtık su alınır, ısıtılır, 
sıcakta agar ve jelatin konularak iyice karıştırılır, eritilir. Hazırlanan or-
tamdan lam üzerine bir damla damlatılır. Soğumaya bırakılır. Ortam sertleş-
meye başlarken üzerine çimlendirilmek istenen çiçek tozu serpilir. Çiçek 
tozu danelerinin iyice ortama batmış ve düzgün bir şekilde dağılmış olması 
gerekir. Ortam, iyice donduktan sonra çiçek tozu serpilirse daneler yeterince 
ortama batmaz, çimlenmeye elverişli olmaz. Aynı şekilde, ortam henüz 
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donmaya başlamadan önce çiçek tozları serpilirse, tozlar ortam damlasının 
içine fazla gömülür, bu durum da çimlenmeye elverişli değildir. Yukarıda 
belirtilen yöntemle hazırlanan lamlar sıcaklık derecesi değişmeyen ve nem 
ile doymuş havanın bulunduğu kapalı kaplarda çimlenmeye konulur. 

Bu yöntemle çeşitli korunga türlerinin çiçek tozlarını çimlendirmek 
imkânını bulduk (Elçi, 1954). Korunga türleri şunlardır: 

Onobrychis arenaria (Kit. ex. Willd.) D.C., Onobrychis armena 
Boiss. et Huet. f. Tarmanii, Onobrychis cana (Boiss.) Handel-Mazetti. 

Bu araştırmada ortamın nem ile doyurulması için çimlendirmede kul-
landığımız büyük cam kapların iç kısımları kurutma kâğıdı tabakaları ile 
kaplandı. Bu kâğıtlar zaman zaman ıslatılarak ortamın devamlı olarak nemli 
bulundurulması sağlandı. Kullandığımız çiçek tozu çimlendirme ortamı % 
10 pancar şekeri (sakkaroz), % 2 agar, % 2 jelatin (Şekil 11.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11.5. Korungalarda çiçek tozu çimlendirilmesi. 
 1. Onobrychis arenaria (Kit.ex.Willd.) DC. (yabani form) % 2 agar, % 2 jelatin, % 10 

sakkaroz. 
 2,3. Onobrychis armena Boiss. et Huet.f.Tarmanii % 2 agar, % 2 jelatin, % 15 

sakkaroz, x 400 (Elçi 1954'den) (Orijinal, 1954). 

1 

2 

3 
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5. Yeteri kadar bol bulunduğu zaman, sadece dişicik başı üzerindeki 
yapışkan sıvı lam üzerinde yayılarak hazırlanan ortam.  

6. Dişicik borusu ve plasenta ekstraktı veya dişicik başının (stigma) 
salgıları ile hazırlanan kamış şekeri çözeltileri çiçek tozu çimlendirme ortamı 
olarak kullanılabilir.  

7. Şekerli, agarlı, jelatinli ve borlu ortam.  

 

Asılı damla yöntemi ile çiçek tozu çimlendirme: 

Çiçek tozu çimlendirme preparatları çeşitli ortamlar ile hazırlanabilir. 
Preparatlar, 1 cm kadar çapı olan yüksekliği 3-4 mm plastik, lastik, polietilen 
veya camdan yapılmış yüzük şeklinde ve 1-3 mm kalınlığında halkalar 
kullanılarak yapılabilir. Böyle bir halka kenarına vazelin sürülerek lamın 
ortasına yapıştırılabilir. Halkanın üst kenarına da vazelin sürülür. Şimdi 
lamelin ortasına yukarıda belirtilen çiçek tozu çimlendirme ortamlarından bir 
damla konularak ortama çiçek tozu ekilir. Ekim işlemi daha önce açıklandığı 
şekilde yapılır. Lamel, çiçek tozu ekili yüzü aşağıya bakacak durumda halka 
üzerine oturtulur. Halkanın üst kenarına önceden vazelin sürüldüğü için asılı 
damla halkanın içinde kalır ve rutubetli bir ortam oluşur (Şekil 11.6). Bu 
asılı damla halindeki preparat istenilen sıcaklık derecesinde çimlendirmeye 
bırakılır.  

Asılı damla yöntemini uygulamak için hazırlanmış, özel çukur lamlar 
vardır. Böyle lamlar kullanılırsa, yukarıda belirtilen yüzük şeklindeki hal-
kalara gerek kalmaz. Şekil 11.6'da ortası yuvarlak çukur bir lam görülüyor. 
Lamın çukur kısmının çevresine vazelin sürülür. Lamel yukarıda belirtilen 
halka yerine, çukur lamın yuvarlak boşluğu üzerine kapatılarak asılı damla 
preparatı hazırlanmış olur.  

 
 11.3. Çiçek Tozu Depolama 

Melezleme yolu ile yapılan ıslah araştırmalarında çiçek tozlarının de-
polanması önem kazanır. Çiçeklenmeleri ayrı ayrı zamanlarda olan erkek 
çiçekleri bir bitkide ve dişi çiçekleri diğer bitkide bulunan iki evcikli (dioe-
cious) bitkilerin üretiminde de çiçek tozunu canlı olarak depolamak uygula-
ma için önemli yöntem olabilir.  
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Şekil 11.6.  Asılı damla yöntemi ile preparat yaparken kullanılan lam ve lameller. 
 (1) Halka, (2) lam, (3) lamel, (4) hazırlanmış bir asılı damla preparatı, (5) prepara-

tın yandan görünüşü, (6) asılı damla preparatı için çukur lam, (7) lamın ve (8) ha-
zırlanmış preparatın düşey kesiti. 
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Bitkiler bazı amaçlarla, örneğin, tarımsal üretimde kullanılırlar. Bun-
ların belli özellikleri üstün olabilir. Ancak, bu bitkilerin bir kısım yetersiz 
veya istenilmeyen özellikleri de bulunabilir. Böyle bir bitki anaç olarak 
seçilir. Bu anaçta bulunmayan diğer ıralar bakımından üstün olan başka bir 
anaç bitki daha seçilir. İki anaç melezleme yolu ile birleştirilerek her iki 
yönden istenen ıraları kendinde toplayan yeni ıslah edilmiş soylar elde 
edilebilir. Daha önce seçilen böyle iki anaç bitkinin melezleme ıslahı sonu-
cunda amaca elverişli bir materyal vermesi beklenilir. Bu iki anaç, aynı 
zamanda çiçek açıp, çiçek tozlarını aynı devrede olgunlaştırmazsa, melez-
lenmeleri mümkün olmaz. Böyle durumlarda, erken çiçek açan erkek anaç 
bitkiye ait çiçek tozlarını canlılığını kaybetmeden saklamak, depolamak 
gerekir. Dişi anacın çiçekleri olgunlaştığı zaman çiçek tozu keseleri kesilerek 
kısırlaştırılır. Erkek anacın canlı olarak depolanan çiçek tozları, kısırlaştırıl-
mış çiçeklerin dişicik başına yerleştirilerek tozlama yapılabilir. Çiçek tozla-
rının canlılığı tarımsal üretimin gerçekleşmesinde önem kazanabilir. İki 
evcikli bitkilerin erkek ve dişi bireyleri aynı zamanda çiçeklenmeyebilir. 
Bitkileri aynı zamanda çiçeklenmeye zorlarsak bazı durumlarda başarılı 
sonuçlar alınabilir. Bu amaçla gösterilecek çabalar büyük alet, ekipmana 
ihtiyaç gösterir, pahalı işlerdir. Bir çok güçlüklerle karşılaşılır. İşte böyle 
durumlarda ileride kullanılacak çiçek tozlarının canlı olarak depolanması iyi 
bir uygulama olacaktır. 

Bazı bitkilerde çiçek tozlarının döllenmede etkili olması için hiç vakit 
geçirmeden çiçek tozu kesesinden hemen dişicik başına (stigmaya) götürül-
mesi gerekir. Örneğin buğdaygillerden (Gramineae) arpa (Hordeum) ve 
çeltik (Oryza) de durum böyledir. Bazı bitkilerde de bir yıl hatta daha uzun 
süre çiçek tozları canlılıklarını koruyabilirler. Bunlara örnek olarak bazı 
orman ve meyve ağaçları gösterilebilir. Genel olarak, depolanan çiçek tozla-
rının canlılığını devam ettirebilmelerinde sıcaklık derecesi ve nisbi nem gibi 
çevre koşullarının önemi çoktur. Sıcaklık derecesinin 2°-8°C olduğu ve nisbi 
nemin % 30-50 arasında bulunduğu desikatörler çiçek tozlarının canlılıkları-
nın devamı için en elverişli ortamlar olarak kabul edilebilir. Birçok çiçek 
tozları eğer, önceden bir desikatörde kurutulur, sonra, ağzı iyi kapanmış ve 
sıvanmış küçük tüplere konursa, -190°C veya daha düşük sıcaklık derecele-
rinde canlılıklarını süresiz olarak muhafaza edebilirler.  

Olgunlaşan çiçek tozu keseleri petri kutusunda bekletilirse, çatlar ve 
içlerindeki çiçek tozlarını serbest bırakırlar veya laboratuvara getirilen 
örneğin tam çiçeklenme devresindeki buğdaygil başaklarında çiçek tozu 
keseleri patlamak üzere iken saat camına alınabilir. Çiçek tozları küçük tüpe 
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konulur, tüpün ağzı pamuk tıpa ile kapatılır. Nisbi nemin % 50 olmasına ve 
değişmemesine dikkat edilir. Bu amaçla gliserin ile su karışımı konulan bir 
desikatör kullanılabilir. Böylece 0°-8°C'da bekletilen çiçek tozlarının olduk-
ça uzun süre canlılıklarını korumaları olanağı vardır.  

Daha uzun zaman depolanmak istenen çiçek tozları, Darlington ve La 
Cour’un (1976) bildirdiğine göre, Kihara (1919) tarafından susuz kalsiyum 
klorür üzerinde, 4°C'da 1 yıl bekletilebilmiştir. Aynı yazarlar, Jensen tara-
fından bazı çiçek tozlarının vakum ile bu sürenin iki katı kadar bir zaman 
muhafaza edildiğini bildiriyorlar. Darlington ve La Cour'a (1976) göre, 
Iwanami ve Nakamura'da (1972) bir organik solvent olan susuz asetonun 
çiçek tozlarının canlılığının korunmasında kullanılabilecek bir madde oldu-
ğunu belirtiyorlar. Taze olarak toplanmış çiçek tozları -10°C' daki silika geli 
üzerinde kuru olarak saklanabilmektedir.  

Löve ve Löve'nin (1975) önerisine göre: Bir küçük tüpün alt kısmına 1 
cm kadar kalsiyum klorür konulur, üzeri gevşek şekilde pamuk tıpa ile 
kapatılır; bu pamuğun üstüne küçük kâğıt içindeki çiçek tozu keseleri konul-
duktan sonra tüp mantar ile kapanır, buzdolabında 0°-8°C'da depolanabilir. 
Tüpe etiket yazılmalı ve buzdolabında dik durumda saklanmalıdır. Yazarlar, 
böylece iki çekirdekli (binucleate) çiçek tozlarına sahip olan bitkilerde çiçek 
tozlarının çimlenme güçlerini bir veya birkaç ay muhafaza edebileceklerini 
açıklıyorlar. Buna karşılık, üç çekirdekli (trinucleate) çiçek tozları olan 
bitkilerde bu sürenin kurutma ve soğuk depolama koşullarına bağlı olarak, 
birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebileceğini bildiriyorlar.  

Çeşitli yöntemlerle çiçek tozlarının çimlenme güçleri korunarak de-
vam ettirilebilir. Ancak, çiçek tozlarının çimlenebilmeleri onların döllenme 
güçlerini de korudukları anlamına gelmez. Uzun süre depolanarak bekletilen 
çiçek tozları, çimlenebilir; fakat, döllenmeyi başaramayabilirler. 

Bilindiği gibi, bir grup bitkilerin çiçek tozları örneğin, buğdaygillerde 
çiçek tozu, çimlenmeden önce generatif nukleus iki sperm hücresini oluş-
turmak üzere bölünür. Böyle çiçek tozları çimlenme güçlerini 40 gün kadar 
bir sürede korurlar. Bu çiçek tozlarının döllenme güçleri ise, sadece bir gün 
sürer. Diğer grup bitkilerde çiçek tozlarının generatif çekirdeği çiçek tozu 
çimlendikten sonra ve çiçek tozu borusunda bölünerek iki sperm çekirdeğini 
oluşturur. Bu bitkilerin çiçek tozları canlılıklarını daha uzun zaman sürdürür-
ler. Bunlar, 2-3 yıl sonra çimlenebilir ve döllenme güçlerini de 40-200 gün 
devam ettirebilirler.  
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 11.4. Çiçek Tozu Boyama Ortamları 
Çiçek tozlarının boyanmasında çeşitli boyalar kullanılabilir (Elçi ve 

Açıkgöz, 1975). Ancak, boyalar fazla akıcı durumda olunca, çiçek tozlarının 
içi boş olanları hafif oldukları için preparat yapılırken daha çok damlanın 
kenarlarına doğru giderler. Özellikle, lamel kapatılırken preparatın kenarla-
rına kayabilirler. Bu durumda çiçek tozu sayımlarında, preparatın ortasındaki 
çiçek tozları sayılırsa, kenarındakilere oranla daha ağır ve sonuç olarak canlı 
çiçek tozu oranı bu alanda daha yüksek bulunacaktır. Böylece, jelatinli, 
gliserinli veya az akışkan ortamlar çiçek tozu boyamalarında daha elverişli 
sonuçlar verecektir. Çiçek tozlarının çeşitli boyalarla boyanabilmesi, tozların 
çimlenme ve döllenme güçlerinin belirtilmesinde bir ölçü olarak kullanılır-
ken bilinmelidir ki, her boyanan çiçek tozu mutlaka çimlenecek veya dölle-
meyi yapacak güçte olmayabilir. Hatta, bazı araştırıcılar bu bakımdan çiçek 
tozu boyamanın güvenilir bir ölçü olmadığını ileri sürebiliyorlar. Ancak, 
şurası da unutulmamalıdır ki, boyanan çiçek tozlarının belli bir yüzde ora-
nında çimlenmesi mümkündür. İki ayrı materyali birbiri ile karşılaştırırken, 
çiçek tozları tamamen boyanan bitkinin boyanmayandan veya çok az boya-
nandan daha üstün olduğu kabul edilmelidir. Çünkü, boyanan çiçek tozları-
nın bir kısmı çimlenmese bile, yine de belli oranda çimlenen çiçek tozları 
bulunabilir. 

Burada önemli birkaç çiçek tozu boyama ortamı hakkında bilgi ve-
rilecektir: 

 

11.4.1. Safranin-gliserin 

Bu boyama ortamı ile yapılan preparatlar gliserinin ortamda bulun-
ması nedeniyle devamlı preparat olarak uzun zaman bozulmadan kalabilir. 
Preparat yapılırken bir damla safranin-gliserin lam üzerine konulur. Çiçek 
tozları kıl fırça ile damla üzerine serpilir. Kıl fırça çiçek tozlarına bulaştırılır, 
damla üzerinde tutulan fırça sarsılarak çiçek tozlarının düzenli bir şekilde 
dağılması sağlanır. Lamel damla üzerine yavaş yavaş ve hava kabarcığı 
kalmayacak şekilde kapatılır. Uzun zaman saklanmak istenilen preparatlarda 
lamelin kenarlarına kauçuk bir solüsyon sürülebilir. Bu amaçla, herhangi bir 
uygun yapıştırıcı örneğin, renksiz tırnak cilası başarı ile kullanılabilir. Prepa-
rat hazırlanır hazırlanmaz mikroskop altında gözlem yapılırsa, çiçek tozları-
nın henüz tam anlamıyla boyanmamış olduğu görülebilir. Belirli bir zaman 
örneğin, 1 saat kadar sonra canlı, içi dolu çiçek tozlarının kahverengine 
boyandığı görülür. Süre uzatıldığı zaman boyama daha koyu kahverengi olur 
(Şekil 10.7). Preparat hazırlanırken lamelin üzerinden bastırılmamalıdır. 
Lamele bastırılırsa çiçek tozları patlayabilir, şekilleri bozulabilir. Büyüklük-
leri ölçülmek istenilen çiçek tozlarında böylece, yanlış ölçümler yapılır.  
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Şekil 11.7.  Çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) safranin-gliserin ile boyanmış çiçek 
tozları (kolkisin etkisinden sonra), x 960 (Orijinal, 1966). 

 

Safranin-gliserinin hazırlanışı (Essad, 1962) 

1. Önce 1 g safranin alınız . Bunun üzerini % 95'lik alkol ile 100 cm3 'e 
tamamlayınız. Bu şekilde % 1'lik safranin çözeltisi hazırlanır.  

2.  1 ölçek % 1'lik safranin çözeltisi ile  
 2 ölçek gliserin ve  
 1 ölçek damıtık suyu karıştırınız.  

Elde edilen safranin-gliserin boyası uzun zaman (birkaç yıl) bozul-
madan çiçek tozlarını boyamada kullanılabilir.  

 
11.4.2. Müntzing'in aseto-karmin-gliserin çiçek tozu boyama             

ortamı 

1. % 1'lik asetokarmin hazırlayınız.  
2. 1 ölçek % 1'lik asetokarmin alınız. 
3. 1 ölçek nötr gliserin ile karıştırınız. 

Bu karışım sadece çiçek tozlarını boyamada kullanılır. Böylece, çiçek 
tozlarının canlılıklarını araştırmada çiçek tozu boyama ortamı olarak karı-
şımdan faydalanılır. Karışım, aynı zamanda çiçek tozları için bir yarı devam-
lı preparat hazırlanma ortamı olur. Preparatlar birkaç hafta hatta birkaç ay 
dayanabilir. Çiçek tozu kısırlığının belirtilmesinde, birkaç saat bu boyada 
bekleyen dolu çiçek tozları kırmızı renge boyanır; boş çiçek tozları ise 
boyanmazlar.  
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11.4.3. Asetokarmin-gliserin-jelatin (Marks, 1954) 

1. Önce gliserinli jelatin hazırlanır. Bunun için: 
1 ölçek jelatin, 
7 ölçek gliserin ve  
6 ölçek damıtık su kullanılır. 

Önce 1 ölçek jelatini 2 saat kadar 6 ölçek ılık suda bekletiniz, gliserini 
ilâve ediniz. % 1 fenol koruyucu olarak konulur. Karışımı 15 dakika ısıtınız. 
Bundan sonra, stok jelatin yapılır.  

2. 50 cm3 eritilmiş gliserin-jelatin alınız. Buna 0.25 g ince toz karmin 
ilâve ediniz, iyice karıştırınız. Böylece, jelatin soğuduğu zaman karmin 
parçacıklarının düzenli bir şekilde dağıldığı süspansiyon elde edilmiş olur. 
Bu yoğun jelatin depolamaya elverişlidir. Gerektiği zaman kullanmak amacı 
ile küçük miktarlarda boyama ortamı hazırlanabilir.  

3. Asetokarmin-jelatinin yapılışı:  

20 cm³ eritilmiş karminli gliserin-jelatine 40 cm³ % 45'lik asetik asit 
ilâve ediniz. Hafif hafif kaynatınız. Böylece, karminin tamamen erimesini ve 
çözeltinin berrak bir renk almasını sağlayınız. Bu durumu boya ortamından 
bir damla alıp mikroskop altında gözlem yaparak anlayabilirsiniz. 

4. % 45'lik asetik asit içinde demir asetatın doymuş çözeltisini hazır-
layınız. Çözeltiden 3. maddede yapılana 4 cm³ ilâve ediniz. 

5. Uygun büyüklükte bir damla boyama ortamından lam üzerine ko-
yunuz. Damla büyük olursa lamel kapatıldığı zaman kenarlardan taşar. 
Küçük olursa lamelin kenarlarına kadar boyama ortamı ulaşamaz.  

Böylece, uygun büyüklükteki boyama ortamı ile preparatlar yapıldık-
tan birkaç saat sonra boyanan ve boyanmayan çiçek tozları belirlenebilir. Bu 
şekilde hazırlanan preparatlar devamlı preparat olur. 

 
11.4.4. Potasyum iyodür (McLean ve Cook, 1941) 

Bu boyama ortamı da çiçek tozlarını boyamada kullanılır: 

İyot (I2) .......................... 1 g 
Potasyum iyodür (KI)..... 2 g 
Damıtık su ..................... 300 ml 

Önce, potasyumu suda eritiniz. Sonra, iyodu ilâve ediniz (Potasyum 
iyodürün yerine kullanılabilir). Bu nişasta için tipik bir boyadır. Canlı çiçek 
tozları da boya ile koyu renkte boyanır.  
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Yukarıda belirtilenlerden başka aşağıdaki boyalar ve diğer maddeler 
de çiçek tozlarının boyanıp gözlenmesinde kullanılabilir:  

Asetokarmin,  
Vazelin-likid, 
Eritrosin-gliserin-jelatin, 
Parafin-likid. 
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12. POLİPLOİDİ 
 

 12.1. Doğal Poliploidler 
Poliploidler doğal olarak oluştuğu gibi, laboratuvarda yapılarak da elde 

edilmektedir. Stebbins'in (1963) bildirdiği gibi, birçok doğal poliploidlerin 
autopoliploid oldukları düşünülmüş; fakat, şimdi bunların melez bir orijine 
sahip oldukları veya olabilecekleri anlaşılmıştır. Tek bir diploidden oluşan 
poliploidlerin sayısı oldukça azdır. Araştırmalarımız sırasında ıslah amacı ile 
üzerinde çalıştığımız otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) örnek-
lerinin tetraploid bitkiler ve kromozom sayılarının (2n=28) olduğunu bulduk. 
Kurak bölge şartlarında üstün ürün sağlayan otlak ayrığı üzerindeki araştır-
malarda standart olarak kullandığımız Fairway otlak ayrığı orijinini Kafkas-
ya'da bir araştırma istasyonundan alır, bu bir diploid numunedir. Kromozom 
sayısı 2n=14'dür. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'da 40 seneden beri 
üzerinde çeşitli sitogenetik ve ıslah araştırmaları yapılan bu örneğe nazaran 
bizim materyalimizin daha bol ürün sağladığı ortaya konulmuştur (Elçi, 
1966c). 

Fairway, 1955 yıllarında Türkiye'ye de getirilmiş ve yetiştirilmiştir. 
Tarımımızda önemli yeri olabilecek bir yem bitkisi olduğu anlaşılmıştır. 
Bizim bitki ile yaptığımız araştırmalar sırasında, yerli otlak ayrığı üzerinde 
de durulmuştur. Bu amaçla, Ankara (ODTÜ) arazisinde Eymir Gölü Güney 
yamaçlarından ve Van-Özalp'dan aldığımız otlak ayrığı örneklerinin 
tetraploid (2n=28) kromozomlu bitkiler olduğu kök uçlarında yapılan kro-
mozom sayımları ile belirlenmiştir. Eskişehir, Sakaryabaşı yöresinden Çoban 
tarafından elde edilen otlak ayrığı ise, Açıkgöz'e (1976) göre, hekzaploid bir 
materyaldir. Böylece, Türkiye'de Agropyron'da doğal olarak oluşan 
tetraploid ve hekzaploid poliploidler bulunduğu görülmektedir.  

Tetraploid ile diploid otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) 
birbirlerine çok yakın morfolojik özellikler gösterir ve herhangi bir kimsenin 
bu iki örneği ilk bakışta birbirinden ayırt edebileceğini düşünmek mümkün 
değildir.  

Sitolojik bir araştırma yapmadan bu iki materyal birbirine yakın par-
sellerde yetiştirilirse, meydana gelecek triploid tohumlar çimlenemez veya 
bitki yeniden döl veremez, yani tohum oluşmaz. Üzerinde çalıştığımız otlak 
ayrığı doğal bir tetraploid örneğidir, autoploid materyaldir. Burada aynı iki 
diploid genom biraraya gelmiştir.  
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 12.2. Poliploid Tipleri 
Poliploid bireylerin oluşumunda temel olarak iki yol vardır. Bunlardan 

birincisinde diploid bir birey iki genomdan oluşmuştur ve AA şeklinde 
belirlenebilir. Burada her iki haploid kromozom grubu birbirine benzer. Bu 
diploid bireyin kromozomları doğada veya suni olarak herhangi bir dış 
etmen ile iki katına çıkarsa, o zaman, AAAA kromozomları yani, dört 
haploid takım birarada bulunur. Bir başka deyim ile, hücre içinde bireyin 
dört homolog kromozomu bulunmaktadır. Böyle bir poliploide birbirinin 
aynı olan homolog kromozomlar içerdiği için autopoliploid adı verilmek-
tedir. Dört homolog kromozomun birarada bulunması nedeni ile de, bu örnek 
bir autotetraploiddir. Böyle bir autopoliploide örnek olarak (ODTÜ) arazi-
sinde, Eymir Gölü Güney yamaçlarında bulduğumuz otlak ayrığı 
(Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) gösterilebilir.  

 
12.2.1. Mitoz 

Bu otlak ayrığının (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) meiotik duru-
mu çiçek tozu ana hücrelerinde tetkik edilmiştir. Araştırmalarımızda kullan-
dığımız otlak ayrığı üzerinde yapılan mitotik kromozom sayımları bu bitki-
nin tetraploid (2n=28) bir bitki olduğunu ortaya koymuştur (Şekil 12.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 12.1.  Doğal autotetraploid otlak ayrığında kökucu meristem hücrelerinde mitoz kromo-

zomlar, metafazda (2n=28), x 1290 (Orijinal, 1966). 
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12.2.2. Meiosis 

Tetraploid Agropyron cristatum'da diakinez devresinde kromozom 
birleşmeleri araştırıldığı zaman her hücrede en az iki kadrivalan bulunmuş-
tur. Bu durum bize bitkinin bir autotetraploid olduğunu göstermektedir. Şekil 
12.2, 12.3, 12.4, 12.5'de görüldüğü gibi, bu kadrivalanlar daha çok dörtlü 
halka (ring) ve 8 veya + şeklinde bulunmuştur. Burnham (1964)'da 
autotetraploidinin sitolojisini belirtirken meiosisde bu şekilde kadrivalanların 
bulunduğundan bahsetmektedir. Araştırıcı, Randolph'un tetraploid (4n) 
mısırda meiosisde genellikle 7 IV + 6 II, 8 IV + 4 II, 9 IV + 2 II gibi 
kadrivalanlar bulduğunu bildirmektedir. Bizim tetraploid Agropyron 
cristatum'da bulduğumuz kadrivalanlar da şöyledir; 2 IV + 10 II, 3 IV + 8 II, 
4 IV + 6 II, 5 IV + 4 II. White'a (1963) göre, hayvan türlerinin büyük çoğun-
luğu ve yüksek bitkilerin hemen hemen yarısı diploiddir. Burnham (1964), 
buğdaygil yem bitkilerinin % 70'inin poliploid olduğunu bildiriyor. 

Böylece, diakinezde en az 2 ve en fazla da 5 olmak üzere daha çok 
halka (ring) veya + ve az sayıda da 8, Z şeklinde kadrivalanlara rastlan-
mıştır. Stebbins (1963) tarafından dört poliploid tipi açıklanmaktadır. Bun-
lardan autopoliploidler ile segmantal allopoliploidlerin tabiatta hemen hemen 
tamamı ile triploid veya tetraploid şeklinde meydana geldiğine işaret edil-
mektedir. Dewey (1964), Agropyron spicatum'da 1-5 kadrivalan bulunduğu-
nu ve bitkinin sitolojik olarak autotetraploid olduğunu bildirmektedir. Araştı-
rıcı, 8 şeklinde kadrivalanların Z, U ve halka (O) şeklinde kadrivalanlardan 
daha çok bulunduğunu kaydetmektedir. Dewey (1963), Agropyron 
trachycaulum ve Agropyron scribneri'de ve Dewey ve Holmgren (1962), 
Elymus cinereus ile Stanion hystrix'de diakinezde muntazam 14 bivalanın 
oluştuğunu bulmuş ve bitkilerin kesin olarak allopoliploid olduklarını gös-
termiştir. 

Araştırmalarımızda, diploid Agropyron cristatum'da "Fairway", Şekil 
12.6'da görüldüğü gibi, diakinezde 7 düzenli bivalanın meydana geldiği 
gözlenmiştir. İncelenen 86 hücreden 46'sında 7 halka bivalan, 33'ünde 6 
halka ve 1 çomak (Rod) bivalan, 3'ünde 5 halka ve iki çomak, 4'ünde 4 halka 
ve 3 çomak bivalan görülmüştür. Metafaz I'de tetraploid otlak ayrığında 
diakinez devresinde olduğu gibi kadrivalanlar ve univalanlar bulunmuştur.  

Anafaz I, tetraploid otlak ayrığında genellikle normaldir. Bu devrede, 
kromozomların genel olarak 14-14 olmak üzere, kutuplara doğru ayrıldıkları 
görülmüştür. Bununla beraber, % 17 oranında 2, 3, 5, 8 yavaş hareketli 
(lagging) kromozomun kutuplara gidemedikleri belirlenmiştir (Şekil 12.7). 
Bunlardan başka, anafaz I'de iki kutba ayrılan 14-14 kromozomlardan bazı-
ları birbirlerine bağlı kalarak özel durumlar da gösterebilir. 
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Şekil 12.2.  Autotetraploid otlak ayrığında diakinez devresi, Halka (ring) ve (M) şeklinde 
kadrivalanlar, x 1390 (Orijinal, 1966). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12.3.  Autotetraploid otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.)'da diakinez 
devresi, halka (ring) şeklinde kadrivalan, x 1230 (Orijinal, 1966). 
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Şekil 12.4,12.5.  Autotetraploid otlak ayrığında diakinez devresinde (8), (+) ve (�) şeklinde 
kadrivalanlar, x 1490 (Orijinal, 1966). 
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Şekil 12.6.  Diploid otlak ayrığında diakinez devresinde halka şeklinde 7 bivalan görülüyor, x 
1720 (Orijinal, 1966). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12.7.  Tetraploid otlak ayrığında anafaz-I, üç tane yavaş hareketli (lagging) kromozom 
görülüyor, x 2360 (Orijinal, 1966). 
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Anafaz II'de de genel olarak 14-14 bir ayrılma görülmektedir. Anafaz 
II'ye ait 81 hücrede 19 hücrenin çok kere 1, 2 ve bazen de 3 yavaş hareketli 
(lagging) kromozomu bulunduğu görülmüştür.  

Meiosiste yaptığımız araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, eli-
mizdeki otlak ayrığının (Agropyron cristatum) autotetraploid bir numune 
olduğu anlaşılmıştır. Bu tetraploid bitki için genom formülü AAAA olarak 
verilebilir.  

Çorak çimi (Puccinellia distans L.) ülkenin oldukça geniş bölgele-
rinde yayılmış bulunmaktadır. Çorak topraklarda çok elverişli yetişme gücü 
gösterir. Birçok kültür bitkisinin yetişemediği tuzlu, çorak ve fazla su tutan 
alanlardan faydalanmak amacı ile bu koşullarda üstün dayanma gücü bulu-
nan çorak çiminden faydalanılabilmektedir. Bitkinin genel olarak diploid 
(2n=14) kromozomlu formu yaygındır. Araştırmalarımız sırasında Bâlâ 
Devlet Üretme Çiftliği mera arazisinde çorak çiminin diploid 2n=14 ve 
tetraploid 2n=28 formları birbirine çok yakın mesafede bulunmuştur. Diploid 
formun 6-8 m kadar yakınında bulunan daha iri yapraklı ve daha hızlı geli-
şen formun tetraploid olduğu kök uçlarında yapılan kromozom sayımları ile 
belirlenmiştir. Böylece, çorak çiminin (Puccinellia distans L.) doğal olarak 
diploid ve tetraploid formunun ülkemizde bulunduğu ortaya konulmuştur.  

Genel olarak, ülkemizde ve yabancı ülkelerde çayır üçgülünün (Tri-
folium pratense L.) diploid (2n=14) kromozomlu formu hem doğada yaygın 
bulunmaktadır; hem de bu diploid formun ıslah edilmiş, tarım için elverişli 
olan birçok örnekleri vardır. Dünyada doğal olarak yetişen tetraploid bir 
çayır üçgülü tarımda kullanılmamaktadır. Bizim Erzurum'un Tortum ilçesin-
de tabii bitki örtüsünden (floradan) aldığımız bir bitkinin tetraploid (2n=28) 
kromozomlu olduğu (Şekil 12.8, 12.9) kök uçlarında yaptığımız kromozom 
sayımları sonucunda bulunmuştur. Böylece, doğal bir poliploid olan tetrap-
loid çayır üçgülü ortaya konulmuştur. Bulunan bu bitki, doğal tetraploid 
Elçi çayır üçgülü, yaprak, çiçek topluluğu (kömeç), tohum ve diğer birçok 
tarımsal özellikleri bakımından diploid örneklerden daha üstündür. Tarımı-
mızda kullanılması pek çok faydalar sağlayacak durumdadır.  

Türkiye'de geniş yetiştirilme alanı bulunan korunganın (Onobrychis 
arenaria (Kit. ex Willd). D.C.), tetraploid (2n=28) olduğu kök uçlarında 
yapılan kromozom sayımı sonucunda Elçi (1966 b) tarafından belirlenmiştir. 
Seleksiyon araştırmalarımızda kullandığımız korunga materyali ve Türki-
ye’nin çeşitli bölgelerinde yetiştirilen korunga örneklerinin üzerinde yapılan 
araştırmalar ile bitkinin doğal tetraploid olduğu ortaya konulmuştur.  

Gazal boynuzu (Lotus corniculatus var. tenuifolius)'da Türkiye'de 
doğal bitki örtüsünde bulunan tetraploid (2n=28) kromozomlu bir bitkidir.  
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Şekil 12.8.  Doğal tetraploid Elçi çayır üçgülü (Trifolium pratense L.) kök ucunda mitoz 
kromozomlar metafaz devresinde (2n=28), x 2190 (Orijinal, 1966). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12.9.  Doğal tetraploid Elçi çayır üçgülünde (Trifolium pratense L.) kök ucunda mitoz 
kromozomlar anafaz başlangıcında (2n=28), x 2100 (Orijinal, 1966). 
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 12.3. Suni (Yapay) Poliploidler 
Poliploidinin yapılmasının amacı çeşitli olabilir:  

1. Tarımsal üretimde daha bol verimli bitkiler elde etmek.  
2. Kısır, verimsiz F1 bitkilerini verimli duruma getirmek. 
3. Filogenetik araştırmalar yapmak. 
4. Sitogenetik araştırmalar yapmak. 

 
12.3.1. Tarımsal üretimde daha bol verimli bitkiler elde etmek 

Tarımsal üretimi artırmak amacı ile poliploidi yapılırken aşağıdaki du-
rumlar gözönünde tutulmalıdır;  

1. Daha çok vejetatif organlarından faydalanılan bitkilerde başarılı so-
nuçlar alınabilir. Örneğin, yapraklarından, dallarından faydalanılan bir yem 
bitkisi, yaprakları kullanılan marul bitkisi, yumrusundan faydalanılan bitkiler 
düşünülebilir. Birçok ülkede yaprak, dal ve bütün toprak üstü vejetatif or-
ganlarından faydalanılan yembitkisi çayır üçgülü (Trifolium pratense 
L.)'dür. Baklagiller familyasından bir yem bitkisi olarak dünya tarımında çok 
önemli yeri olan bu bitki ile pek çok ülkede başarılı poliploidi araştırmaları 
yapılmıştır. Sonuçta, pratik alanda yer bulan tetraploid, (2n=28) kromozomlu 
çayır üçgülü örnekleri İsveç, ABD, Macaristan ve diğer ülkelerde elde 
edilmiştir. Böylece, tetraploid çayır üçgülü bu ülkelerin tarımında daha iri 
yapraklı, daha bol verimli bitki materyali olarak artık önemli bir yer almış 
bulunmaktadır. Şeker pancarının (Beta vulgaris L.) tetraploid materyali de 
uygulamada kullanılmaktadır. Tohumlarından faydalanılan çavdar gibi 
bitkilerde de başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir. Başakları ve daneleri 
daha iri olan tetraploid çavdar bitkisi, İsveç, Almanya gibi ülkelerde oldukça 
önemli bir yer almıştır.  

2. Kromozom sayısı az olan bitkilerden daha kolay ve daha elverişli 
poliploid bireyler elde edilebilir.  

Bu duruma örnek olarak çavdar (Secale cereale L.) diploid (2n=14) 
(Şekil 12.10) gibi kromozom sayısı az olan bitkiden İsveç'te elde edilen 
tetraploid çavdar (Şekil 12.11) gösterilebilir. Aynı şekilde, çayır üçgülü 
(Trifolium pratense L.) diploid (2n=14) bir örnek olabilir. Bu iki bitki ile 
tarımda üretim için elverişli poliploidler elde edilmiştir. Bizim araştırmala-
rımızda kullandığımız çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) diploid 
(2n=14)'de (şekil 12.12) bir örnek olarak verilebilir. Bostancıoğlu'da (1978)* 
çorak çimi (Puccinellia distans L.) diploid bitkiden (2n=14) tetraploid bir 
çorak çimi elde etmiştir.  

                                                 
*  H. Bostancıoğlu, 1978. Kişisel görüşme. 
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Şekil 12.10.  Çavdar (Secale cereale L.) (2n=14) kök ucundaki somatik hücrelerde mitoz 
kromozomlar metafazda, x 1360 (Orijinal, 1965). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12.11.  İsveç orijinli çavdar (2n=28) kök ucundaki somatik hücrelerde mitoz kromo-
zomlar metafazda, x 1590  (Orijinal, 1965). 
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Şekil 12.12.  Secale montanum Guss. kök ucu meristem hücrelerinde kromozomlar mitoz 
metafazında (2n=14), x 1900  (Orijinal, 1966). 

 

3. Yabancı tozlanma (allogamy) oranı yüksek olan bitkilerle yapılan 
poliploidi araştırmaları; kendine tozlanma (autogamy) oranı yüksek olan-
lardan daha iyi sonuçlar vermektedir. Buna örnek olarak da yine yukarıdaki 
bitkiler gösterilebilir. Çünkü, çavdar, çokyıllık çavdar ve çayır üçgülü ol-
dukça yüksek oranda yabancı tozlanan bitkilerdir.  

 
12.3.2. Kısır verimsiz F1 bitkilerini verimli duruma getirmek 

Bu amaç için, kolkisin ile kromozom duplikasyonu yapılır. Doğada 
pek çok türler arası melezler oluşmaktadır. Birçok melezleme araştırmaları 
da türler arasında yapılmaktadır. Eğer, anaçlar arasında kromozom sayısı 
bakımından önemli farklar varsa, genellikle bu melezlerde F1 bitkileri kısır 
olmaktadır.  

Yem bitkisi ıslahı amacı ile yaptığımız seleksiyon araştırmaları sıra-
sında Festuca arundinacea parsellerinde bulduğumuz Festuca arundinacea 
Schreb. (2n=42) X Lolium perenne L. (2n=14) melezi doğada kendiliğinden 
oluşan melezdir. Bu melezin F1 bitkileri kısırdır. Çünkü, 2n=28 kromozo-
mun 21 tanesi Festuca arundinacea'den ve 7 tanesi de Lolium perenne'den 
gelmektedir. F1'de meiosisde kromozomlar arasında tam bir eşleşme olmadı-
ğı için örneğin anafaz I'de pek çok geri kalmış kromozom gözlenmektedir. 



 186

Bunun sonucu olarak da bitki tohum oluşturamamaktadır. Ancak, kolkisin 
etkisi ile melezin kromozom sayısı 2n=56 olduğunda kromozomların herbiri 
birer homoloğunu bulacağından kısırlık ortadan kalkacaktır. Aynı şekilde, 
Essad (1962) Lolium perenne L. ve Festuca pratensis Huds. melezlerinde 
kolkisin ile kromozom sayısını iki katına çıkararak kısır F1 bitkilerini verimli 
duruma getirmiştir.  

 
12.3.3. Filogenetik araştırmalar yapmak 

Filogenetik bir araştırma yapılırken de durum aynı olmuştur. Akdeniz 
kıyılarında ve ülkemizin güney kıyılarında, Adana-Yumurtalık kıyısında 
bulduğumuz Agropyron junceum ssp. mediterraneum'un (2n=42) 
filogenetik olarak oluşumu üzerindeki varsayım şudur: Doğada Agropyron 
junceum ssp. boreo-atlanticum (2n=28)  ile Agropyron elongatum 
(2n=14)  melezlenmiştir. Bu melez F1 (2n=21) kısırdır. Yine doğada çevre 
koşullarının şok etkisi ile F1'in kromozom sayısı (2n=42) olmuş, böylece 
Agropyron junceum ssp. mediterraneum oluşmuştur. 

Bu varsayımı doğrulamak için yapılan araştırmalarda Agropyron'ların 
melezlenmesi yapılmıştır. Anaçların melezi F1'in 2n=21 kromozom sayısı 
kolkisin etkisi ile iki katına çıkarılmış, (2n=42) kromozomu olan bir bitki 
(Şekil 12.13, 12.14) elde edilmiştir (Elçi, 1965 a). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Şekil 12.13.  F1 (Agropyron junceum (L.) P.B. ssp. boreo atlanticum S.G. x Agropyron 

elongatum (Host) P.B. 2n=21, x 1500  (Orijinal, 1964). 
  Kök uçlarında α-monobromonaftalin ile yapılan ilk tespitten sonra fuksin 

bazikte ezme tekniği ile elde edilen mitoz kromozomlar metafazda, satelitli dört 
kromozom kolayca görülmektedir. 
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Şekil 12.14.  Amfidiploid, F1'in (Agropyron junceum (L.) P.B. ssp. boreo atlanticum S.G. x 
Agropyron elongatum (Host) P.B.) kolkisin ile muamelesinden elde edilmiş 
amfidiploid 2n=42, x 1480  (Orijinal, 1964). 

 α-monobromonaftalin ile yapılan ilk tespitten sonra fuksin bazikde ezme tekniği 
ile elde edilen, mitoz kromozomlar metafazda. 

 
12.3.4. Sitogenetik araştırmalar yapmak 

Sitogenetik araştırmalarda kolkisinin etkisi ile oluşan çeşitli poliploid 
materyalde ve ileriki döllerinde kromozomların yapısı, özellikleri incelen-
mektedir.  

 
 12.4. Poliploidi Nasıl Yapılır? 

Poliploidi yapmak için pek çok çabaların gösterildiği bilinmektedir. 
Çeşitli şekillerde kesilen bitki tomurcuklarının bulunduğu yerlerde yeniden 
çoğalan hücrelerin poliploid olduğu görülmüştür. Kallus dokusundan gelişen 
sürgünlerin tetraploid olduğu bulunmuştur. Bazı bitkilerin kesilen uçlarında 
oluşan kallus dokusunun tetraploid olduğu bildirilmektedir. Bu durumun 
Solanaceae familyası bitkilerinde çok görüldüğü belirtilmektedir. Böyle 
bitkilerde kesilen uçta oluşan kallus dokusundan çıkan yan sürgünlerin 
poliploid olduğu biliniyor. 

Poliploidinin yapımında çeşitli kaynaklardan faydalanılabilir;  
1. Sıcaklık derecesi şokları. 
2. Santrifüj etkisi. 
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3. X-ışınları 
4. Kolkisin etkisi. 

Bu yöntemlerden en önemlisi olan kolkisin etkisiyle poliploidi yapıl-
ması konusunda bilgi verilecektir.  

 
12.4.1. Kolkisin (Colchicine) ile poliploidi yapılışı 

Eigsti ve Dustin'e (1955) göre, kolkisin ile araştırmada modern devre, 
Pernice'in (1889) da bu madde ile metafazı durdurmayı belirlemesinden 
sonra başlamıştır. Burnham'a (1964) göre 1937 yılında kolkisinin poliploidi 
yapılışında başarılı bir şekilde kullanıldığı birbirinden ayrı çalışan iki araştı-
rıcı tarafından bildirilmiştir. Blakeslee (1937), kromozom sayısını kimyasal 
işlemlerle iki katına çıkarma araştırmalarına başlarken Eigsti'nin önerisi 
üzerine de bu işlemlerde kolkisini kullanmıştır. Eigsti ve Dustin (1955) ile 
Burnham’a (1964) göre, kolkisinin mitoz bölünmeye etkileri üzerindeki ilk 
çalışmalar Brüksel'de Dustin'in laboratuvarlarında yapılmıştır.  

Eigsti ve Dustin'e (1955) göre, kolkisinin mitoz bölünme üzerindeki 
etkisi diğer alkaloidler ile birlikte kanser kemoterapi araştırmalarında kul-
lanıldığı zaman keşfedilmiştir. Kolkisinin böylece araştırmalarda kullanıl-
ması sonucunda dikkate değer önemli sonuçlar alınmıştır. Blakeslee (1939), 
tohumlu bitkilerde 16 familya, 29 cins ve 48 ayrı türü içeren poliploidlerin 
başarılı bir şekilde elde edildiğini bildirmektedir.  

İsveç'te önemli tarımsal bitkilerde 1938'den 1942'ye kadar autopolip-
loid soylar elde edilmiştir. Kolkisin ile yapılan poliploid çalışmalarından 
sonra bir kısım kültür bitkisinin pratikte kullanıldığı bilinmektedir. Ancak, 
bunların sayısı umulduğu kadar çok olmamıştır. Bu arada birçok kısır melez, 
amfiploidler elde edilmek yolu ile verimli, tohum tutabilen bitkiler du-
rumuna getirilmiştir.  

Eigsti ve Dustin (1955), Rusya'da 14, 28 ve 42 kromozomlu buğdayla-
rı da içeren 80 çeşitli amfiploidin yapıldığını bildirmektedirler. Bu araştırıcı-
lara göre, Bell ve arkadaşları İngiltere'de, Kihara ve arkadaşları Japonya'da, 
Sears ABD'de buğdayda amfidiploidler elde etmişlerdir.  

 
12.4.2. Mitoz üzerine kolkisinin etkisi 

Kolkisin, mitoz bölünme sırasında iğ ipliklerinin oluşumunu durdu-
rarak anafazı engeller, uzunlukları boyunca ikiye ayrılan metafaz kromo-
zomları uzun, birbirine paralel çubuklar görünümünü alırlar. Kolkisinin 
etkisinden dolayı Levan (1938) tarafından bu görünüme "Kolkisin veya C 
mitozu" adı verilmiştir.  
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Kolkisinin en iyi etkili olduğu durum, hücre bölünmesi sırasındadır. 
Çünkü, bu sırada iğ iplikleri oluşmaktadır. O halde, kolkisin büyütken koni 
gibi büyüme noktalarına, buralarda bölünmekte olan hücrelere çok daha iyi 
etki edebilir. Kolkisin bu dokulardaki bir kısım hücrelere etkili olabilir, 
hücreler poliploid olurlar ve böylece bölünmeye devam ederek poliploid 
bireyin oluşmasını sağlarlar. Ancak, bazı dokularda kolkisinin etkisi olsa 
bile, dokunun bir bölümüne hiç etkisi olmayabilir. Bu durumda hem 
poliploid hem de poliploid olmayan doku parçaları büyümelerini sürdürebi-
lirler. Böylece, oluşan durum için karışık poliploid anlamına gelen 
"miksoploid" terimi kullanılmaktadır. Bitkinin ileriki gelişmelerinde polip-
loid olan kısmı baskın çıkarsa birey poliploid olabilir. Bunun tam tersi de 
olabilir ki, o zaman kolkisinin etkili olduğu doku kısmı gelişmez, birey de 
poliploid olmaz. Bu durumlara bitkinin gelişme şekli, genotipik özellikleri 
de etkili olabilir. Özellikle, klon şeklinde üretilebilen bitkilerde böyle mik-
soploid durumlar görülebilir. Miksoploid bitkilerde yapılan klon şeklindeki 
üretmeler ile tetraplopid bitki kısmı geliştirilerek tetraploid bireyler elde 
olunabilir. Çokyıllık çim (Lolium perenne) ve kamışsı yumak (Festuca 
arundinacea) ile çayır yumağı (Festuca pratensis) gibi bitkilerin poliploid 
olan klonları ayrılarak çoğaltılmak yoluyla poliploid materyal elde edilebilir.  

 
12.4.3. Kolkisin ile hayvanlarda poliploidi yapılması 

Pincus ve Waddington (1939), % 0.00041 kolkisin kullanmakla tav-
şanlarda tetraploid yumurtanın elde edildiğini bildiriyorlar. Kolkisin ilâve 
edilerek tavşan ve domuzlarda suni tohumlama yapılmıştır. Bu şekilde 
tavşanlarda testislerde kromozom sayıları 3n ve bazılarında 2n olarak bu-
lunmuştur.  

 
12.5. Bitkilerde Poliploidi Yapmak Amacı İle Kolkisinin                   

Kullanılması 
Eigsti ve Dustin (1955), bitki hücrelerinin kuvvetli kolkisin konsant-

rasyonlarına sıcak kanlı hayvanlara göre daha dayanıklı olduğunu belirt-
mektedirler. Kolkisin bitki dokularına hızla girmekte ve her halde iletken 
doku sistemi ile bitkide bir taraftan diğer tarafa taşınmaktadır. Genellikle, 
bitkilerde uzun süre ve az yoğun kolkisin çözeltisi ile çalışmak yerine, kısa 
süreli fakat, yüksek dozlardaki çözeltilerle daha elverişli sonuçlar alınmak-
tadır. Kolkisinin bitkiye etkisini sağlamak için suda eritilerek hazırlanan 
çeşitli konsantrasyonlardaki çözeltileri kullanılabilir. Bundan başka, kolki-
sinin yağlarla emülsiyonu, agar veya lanolin ile karışımları da bitkiye etki 
edebilir. Bazen sudaki çözeltisine gliserin konulabilir.  
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12.5.1. Tohumlara kolkisinin etkisi 

Önce suda şişirilen tohumlar, sonra kolkisin çözeltisi içine konulabilir. 
Bundan başka doğrudan kolkisin çözeltisinde bekletilen tohumlar ile de 
uygulama yapılabilir. Kolkisin çözeltisine konulan ve çeşitli zaman aralıkları 
ile kısım kısım çözeltiden çıkarılan tohumlarda kolkisinin etkisi araştırılabi-
lir. Çok uzun süre etki altında kalan tohum ölebilir, kısa bir zaman çözeltide 
kalan ise, hiç etkilenmemiş olabilir. Kolkisinin tohumlara en elverişli etkisi-
nin süresi ve yoğunluğu böylece belirlenebilir (Elliott, 1958). 

Küçük tohumlu buğdaygil bitkileri ile hızlı çimlenen tohumlarda % 
0.2 kolkisinin sudaki çözeltisinde yapılan araştırmalardan poliploid materyal 
elde etmek bakımından iyi sonuçlar alınmaktadır. Burnham (1964), to-
humların 1-10 gün kolkisin çözeltisinde bekletildiklerini bildirmektedir. 
Araştırıcı, çözeltinin % 0.001-1.6 arasındaki yoğunluklarının kullanıldığını 
ve etkili sonucun % 0.2'lik çözeltiden alındığını belirtiyor. 

 
12.5.2. Tohumların kolkisin ile poliplidi yapılmasında kullanılan 

yöntem 

1.  Tohumlar, özellikle küçük tohumlu buğdaygil bitkiler ve diğer bit-
ki tohumları % 0.2 kolkisin içinde 1 gece bekletilir. 

2.  Buradan alınan tohumlar musluk suyunda yıkanır.  
3.  Petri kutularında çimlendirilir. Sonra çimlenen tohumlar kasalar-

daki toprağa dikilir.  
4.  Bazen 3'üncü işlem yerine doğrudan doğruya kasalar içindeki top-

rak içine ekilen tohumlar orada yetiştirilir. 

Kuru tohumlar bir petri kutusu içinde kolkisin çözeltisi ile ıslatılmış 
kurutma kâğıdı üzerinde bekletilir. Sonra, su ile ıslatılmış kurutma kâğıtla-
rına geçirilen şişmiş tohumlar burada yetiştirilir. Bu yöntem ile de poliploid 
bitkiler elde edilebilir. 

 
12.5.3. Bitki fidelerinin kolkisin etkisi ile poliploid yapılması 

Bitkilerin çimlenmiş fideleri belirli süreler içinde kolkisin çözeltisinde 
bekletilir. Bu süre çeşitlilik göstermektedir. Bir genel kural ile bu süreyi 
belirlemek yerine birbirinden ayrı araştırıcıların ayrı yöntemler kullandığını 
görüyoruz. Bremer-Reinders ve Bremer (1952), çavdar (Secale cereale 
L.)'da henüz çimlenmiş tohumlarda ve Elçi (1966a) çokyıllık çavdar (Secale 
montanum Guss.)'da çimlenmiş tohumların 5-10 mm kök verenlerinde 
kolkisin çözeltisi ile elverişli sonuçlar almışlardır (Şekil 12.15). Bu yöntem 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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Şekil 12.15.  Tetraploid çokyıllık çavdar (Secale montanum Guss.) kök ucu meristem 
hücrelerinde mitoz kromozomlar metafazda, tetraploid kromozom sayısı  
(2n=28) (Orijinal, 1973). Diploid çokyıllık çavdarın (Secale montanum Guss.) 
(2n=14) fidelerinin % 0.1'lik kolkisinde, 27°C’da 3 saat bekletilmesi ile elde 
edilmiştir, x 1210. 

 

1.  Çavdar tohumlarını 18°-24°C'da petri kutularında kurutma kâğıtları 
üzerinde çimlendiriniz. Fidelerin kökçükleri 5-10 mm oluncaya 
kadar bekleyiniz.  

2.  Bir petri kutusuna % 0.1'lik kolkisinin sudaki çözeltisini 3-4 mm 
yüksekliğe kadar doldurunuz. Fideleri çözeltide 27°C'da, 3 saat 
bekletiniz.  

3.  Fideleri buradan alınız ve musluk suyunda kolkisin temizleninceye 
kadar yıkayınız.  

4.  Petri kutusunda musluk suyu veya damıtık su ile ıslatılmış kurutma 
kâğıtları üzerinde fidelerin gelişmesini sağlayınız. 

Bu uygulama yapılmadan fideleri musluk suyunda yıkadıktan sonra 
doğrudan doğruya saksıya veya tahta kasalara dikiniz. Saksı toprağı 1 ölçek 
kum, 2 ölçek yanmış çiftlik gübresi, 1 ölçek tarla toprağı ile hazırlanabilir. 
15-40 gün sonra gelişen fidelerin kök uçlarında kromozom sayımı yapınız. 
Bu yöntem ile Bremer-Reinders ve Bremer (1952) Phalaris canariensis'de 
iyi sonuçlar almışlardır. Kolkisin çözeltisinde bekletme süresi 2 saat olarak 
uygulanmıştır.  
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Buğdaygil klonlarının kolkisin ile poliploid yapılmasında Morgan 
(1976) tarafından uygulanan bir yöntem aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1.  Buğdaygiller, genel olarak kardeşlenme yoluyla dallandıkları için 
bu kardeşlerden her biri, toprak ile bitkinin toprak üstü kısımlarının 
birleştiği kök tacından ayrı ayrı klonlara bölünür. Böylece, her bit-
kiden birkaç kardeş bitki elde edilir.  

2.  Bir bitki kardeşinin dip kısmında keskin jilet ile üçgen şeklinde bir 
kısım oyulup çıkarılır. 

3.  Bu şekilde hazırlanan klonlar demetler halinde birleştirilir (Şekil 
12.16 b, b').  

4.  % 2 dimetil sülfoksit (DMSO) içinde % 0.2 kolkisin eritilerek ha-
zırlanan çözeltide oda sıcaklığında (18°-20°C), 7 saat bekletilir. 

5.  Kolkisinden çıkarılan klonlar, en az 3 saat devamlı akan musluk 
suyunda yıkanır. 

6.  Bir tahta kasa içinde (1 kum:1toprak:2 gübre) karışımı ile hazırla-
nan harç içine dikilerek bitkilerin büyüyüp gelişmeleri için gereken 
bakımları yapılır.  

Bizim yaptığımız araştırmalarda kamışsı yumak (Festuca 
arundinacea Schreb.)  ile X çokyıllık çim (Lolium perenne L.)  arasın-
da oluşan doğal melez F1 dölüne ait klonlar üzerinde kolkisin etkisi ile 
poliploidi yapmaya çalışılmıştır. Bu amaçla uyguladığımız yöntemi aşağıda-
ki şekilde belirtebiliriz:  

1.  İlk olarak 10 kadar kuvvetli klon alınmıştır.  
2.  Bu klonlar saksılarda yetiştirilmiş, en elverişli bir gelişme göstere-

cek şekilde 30 gün kadar bakımları yapılmıştır.  
3.  Saksılardan çıkarılan klonlar musluk suyu ile temizlenmiş, solmuş 

yaprak ve yan kökler kesilip atılmıştır. 
4.  Klonlar bir demet halinde bağlanmıştır ve ölçü kabının içine uzun-

luğuna yerleştirilmiştir.  
5.  Ölçü kabı, kolkisinin sudaki % 0.1'lik çözeltisi ile klonların üzerini 

kapatacak kadar doldurulmuştur. Klonlar 18 saat kadar oda sıcaklı-
ğında bekletilmiştir.  

6.  Musluk suyunda iyice yıkanarak saksılara dikilmiştir.  
7.  Gelişmeleri için gereken bakım işlemleri yapılmıştır. Saksıların 

kenarlarına dokunan kök uçlarında kromozom sayımı yapılmış ve 
2n=56 bulunmuştur. 
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Şekil 12.16.  Kolkisinde çeşitli poliploid yapma yöntemleri, 
 a, a') saksıdaki fideye uygulama, 
 b, b') demet halindeki klonlara yapılan işlem. 
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12.5.3.1. Saksılarda yetiştirilen fidelerin kolkisin ile poliploid              
yapılması 

Saksıda yetiştirilen bitkilerde büyütken koninin kolkisin etkisinde bı-
rakılması için aşağıdaki yöntemi uyguladık: 

1. Fiğ fideleri saksılarda yetiştirilmiştir.  

2. Saksının üzerine ortası delikli bir mukavva fide dışarıda kalacak şe-
kilde, saksı toprağının üstüne kapatılmıştır. Saksı ters çevrilerek sehpaya 
oturtulmuştur. Fidenin aşağıya doğru bakan büyütken konisi oda sıcaklığın-
da, 3 saat süre ile küçük bir beherglasa konulan kolkisinin sudaki % 0.1'lik 
çözeltisine (Şekil 12.16a) batırılmıştır. 

3. Sonra başka beherglasa musluk suyu konularak büyütken koni yı-
kanmıştır. 

4. Fide serada gelişmeye ve büyümeye terk edilmiştir. 

 
12.5.4.  Soğan ve benzeri soğanlı, yumrulu bitkilerde kolkisin etki-

si ile poliploidi yapılması 

Yumrulu bir bitki, örneğin bir baş soğan alınır. Alınan yumrunun dip 
kısmı yuvarlak küçük noktalar halinde olmalıdır. Bu noktalar soğan kökleri-
nin çıkacağı kök ucu noktalarıdır. İyi depolanmamış soğanlarda rutubet ile 
çimlenme olmuştur. Soğan belirtilen noktalardan kök vermiştir ve kökler 
kurumuştur. Böyle soğanlar yeniden kök veremezler. Bu denemede kullanı-
lamazlar. Şimdi, yumruya uygun büyüklükte bir beherglas veya bardağa 
yumru yerleştirilir. Soğan yumrusunun kök verecek olan dip kısmı çözeltiye 
batacak kadar % 0.1'lik kolkisin çözeltisi ile doldurulur. Böylece, 25°-
30°C'da bekletilen soğanın 2-3 gün içinde kökler verdiği görülür (Şekil 
12.17). 8-10 gün sonra, soğan köklerinin normal uzayan, gelişen kökler 
olmadığı gözlenir. Kısa bodur kökler oluşur. Köklerin uç kısmı bir ampül 
gibi şişer (Şekil 12.18). Bu şişkin uçlar alınır. Kök ucunda kromozom sayımı 
için kullanılan örneğin, Feulgen yöntemi ile kökler boyanır. Kök uçlarında 
kromozom sayısı belirlenir. 

Laboratuvarda beherglasda % 0.1'lik kolkisin çözeltisinde köklendiri-
len soğan (Allium cepa L.)'da mitozun anafazından sonra kromozomlar 
kutuplara gidememiştir. Önce, 2n=16 olan kromozomların sayısı (Şekil 
12.19) kolkisinin etkisiyle 2 katına 2n=32'ye çıkmıştır (Şekil 12.20, 12.21). 
Kolkisinin etkisi devam ettikçe kromozom sayısı yeniden iki katına çıkarak 
2n=64 olmuştur (Şekil 12.22, 12.23). Soğan kolkisin çözeltisinde bekletilir-
se, kromozom sayısında böyle katlanmalar devam eder. 
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Şekil 12.17. Beherglasda % 0.1'lik kolkisin çözeltisinde köklendirilen soğan yumruları. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12.18.  Soğan yumrularında kolkisin etkisi ile oluşan kısa bodur köklerin ampül gibi 
şişen kök uçları  (Orijinal, 1982). 
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Şekil 12.19. Soğan (Allium cepa L.) kök ucunda mitozun metafazında (2n=16) kromozomlar, 
x 2000  (Orijinal, 1982). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12.20. Soğan (Allium cepa L.) yumrularında oda sıcaklığında % 0.1 kolkisinin sudaki 
çözeltisinde köklendirildiği zaman kök ucunda mitozda anafaz, x 1470 (Orijinal, 
1982). 
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Şekil 12.21,12.22.  Soğan (Allium cepa L.) yumruları oda sıcaklığında % 0.1 kolkisinin 
sudaki çözeltisinde köklendirildiği zaman mitozun anafazından sonra 
kromozomlar hücre kutuplarına gidemiyorlar. Bunlar, hücre içinde kro-
mozom sayısının 2 katına çıkmasına (2n=32) ve böylece, tetraploid bir 
hücrenin oluşmasına neden oluyorlar. Bitki kök uçları kolkisin çözeltisin-
den çıkarılmadan köklendirilmeye devam edilirse, kromozomların sayısı-
nın iki katına çıkması işlemi devam etmektedir. Böylece, her anafazda ku-
tuplara gidemeyen kromozomlar hücre içinde kromozom sayısını tekrar 
iki katına yükselterek poliploid hücrelerin oluşmasına sebep oluyorlar, x 
2200 (Orijinal, 1982). 
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Şekil 12.23.  Soğan (Allium cepa L.) 'da anafaz, Şekil 12.19 ve 12.20'de görülen hücrelerde 
kolkisin etkisi devam ettikçe poliploidi de devam etmektedir. Sonuç olarak, 
oktoploid (2n=64) kromozomlu hücreler oluşmaktadır, x 1830 (Orijinal, 1982). 

 

 
12.5.5. Dikotiledon’larda fidelerin kolkisin ile poliploid                 

yapılmasında kullanılan yöntem: 

1.  Bir tohum kasasına tohumlar sıra halinde ekilir.  
2.  Fideler toprak yüzüne çıkmaya başlayınca, çenek yapraklarının 

arasında büyütken koni görüldüğü zaman % 2'lik kolkisin çözelti-
sinden 1 damla çenek yaprakları arasındaki büyütken koni üzerine 
damlatılır.  

3.  Kolkisinin uçmaması için kasaların üzeri ya bir cam çerçeve ile ör-
tülür veya polietilen örtü ile kaplanır. Böylece 2 gün beklenir. 

4.  Fidelerin üzerindeki kolkisin yıkanarak büyüme ve gelişmeye terk 
edilir.  

5.  Bir hafta sonra kolkisin ile etkilenmiş, eğilme, bükülme ve şişme 
gibi durumlar gösteren fideler seçilir, ayrı ayrı küçük saksılara di-
kilir.  

6.  Saksılarda gelişen bitkilerin poliploid olanları çiçeklenme zama-
nında çiçek tozlarının büyük oluşuna bakılarak belirlenebilir. 
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12.6. Kolkisin Etkisi ile Elde Edilen Poliploid Bitkilerin              
Belirlenmesi 

Suni olarak elde edilen tetraploid bitkilerin diploidlerden ayırt edil-
mesi için araştırıcılar bitkilerdeki özelliklere göre bazı yöntemler kullan-
mıştır. Bunlar arasında çiçek tozu ve stoma büyüklüğü önemli özelliklerdir. 
Bir kısım araştırmalarda yalnız çiçek tozu büyüklüğüne bakarak diploid ve 
tetraploid bireyleri birbirinden ayırt etmek için çalışılmıştır. Örneğin, çayır 
üçgülü (Trifolium pratense L.)'nde küçük çiçek tozu olan bireyler diploid ve 
büyük çiçek tozu olanlar tetraploid olarak kabul edimiştir. Tai ve Dewey 
(1966)'de kolkisin ile Agropyron cristatum'u tetraploid yapmışlar ve bitkinin 
çiçek tozlarının daha büyük olduğunu bulmuşlardır. Araştırıcılar, çiçek 
tozlarındaki hacim farklılıklarının değişmezliğini ve bu nedenle diploid ile 
tetraplod bitkileri birbirinden ayırmada yeterli bir kriter olarak kullanılabile-
ceğini açıklamışlardır. 

Dermen (1940), poliploid yapıldıktan sonra materyalin çiçek tozla-
rında % 45 hacim artışı olduğunu bulmuştur. Böylece, stoma ölçümlerinden 
ise çiçek tozlarının ölçümü ile poliploidinin belirlenebileceğini bildirmiştir. 

Gömürgen (1992) suni olarak kolkisin ile tetraploid yaptığı otlak ayrı-
ğı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.)'nda çiçek tozlarının diploid ve doğal 
tetraploid materyalden belirgin bir şekilde büyük olduğunu gözlemiştir. 
Araştırıcı, böylece, çiçek tozu büyüklüğününün araştırma materyalinde 
poliploidiyi belirleyen bir ön yöntem olarak güvenle kullanılabileceğini 
bildirmektedir.  

Diğer yönden, diploid bitkiye göre büyük stomalı bitkilerin tetraploid 
olacağı kabul edilmiştir. 

Borrino ve Powell (1988) arpada yaptıkları araştırmada haploid, 
diploid, ve tetraploid materyalde doğrudan doğruya poliploidin belirlenmesi 
için stoma boyunun güvenilir bir yöntem olduğunu bildirmektedirler. Araştı-
rıcılar, haploid arpada stoma boyunun en küçük, diploid materyalde 
haploidden daha büyük, tetraploidde ise en büyük olduğu bulmuştur. 

Ancak, birçok araştırıcının kabul ettiği bu özellikler her zaman güve-
nilir sonuçlar vermemiştir. 

Gömürgen (1992) Agropyron cristatum'da stoma boylarının diploid 
materyalde en küçük, sunî tetraploid materyalde diploide nazaran daha 
büyük olduğunu gözlemiştir. Araştırıcı, doğal tetraploid bitkinin en uzun 
stoma boyuna sahip olduğunu bulmuştur. Araştırıcıya göre, sunî olarak elde 
ettiği tetraploid otlak ayrığının stoma boyları tetraploid ve diploid numunele-
ri birbirinden ayırmada önemli bir kriter değildir. 

Dermen (1940) stoma ve çiçek tozu büyüklüğünün veya her ikisinin 
birlikte poliploidinin belirlenmesinde bir ön yöntem olarak kullanıldığını 
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bildirmekdir. Araştırıcı, materyalin poliploid olup olmadığının kesin olarak 
anlaşılmasında somatik hücrelerde kromozomların sayılmasının gerekli 
olduğunu açıklamaktadır. Bazen stomaların ölçümü veya diğer dış yapılar-
daki değişikliğe göre kesin karar verilemeyecek özel koşulların olabileceğini 
belirtmektedir. 

 
12.6.1. Kolkisinin etkisini belirlemek içim stomaların gözlemi ve 

ölçülmesi 

Birçok araştırıcılar poliploid olan bitkiler ile diploid bitkileri ayırmak 
için stoma büyüklüğünden faydalanırlar. Genel olarak, stomalar tetraploid 
bitkilerde diploidlerden büyük bulunmaktadır.  

İncelemek istediğimiz bitkinin yaprağının üst veya alt epidermisindeki 
stoma hücreleri bu amaçla kullanılabilir. Örneğin, yaprağın alt epidermisin-
deki stoma hücrelerini incelemek istiyorsak aşağıdaki şekilde preparat yapa-
biliriz. 

Bir yaprak alınır, sol elin işaret parmağı üzerine konulur. Baş ve orta 
parmak ile yaprak tutulur. Yaprağın epidermis tabakası, jilet veya keskin 
bistüri, ok uçlu iğne gibi bir aletle kesilerek 1-2 mm eninde 0.5-1 cm kadar 
boyda küçük epidermis parçaları pens yardımı ile alınır. Burada dikkat 
edilecek nokta jilet ile keserken sadece ince tabaka halinde epidermisi kes-
meye çalışmaktır. Jilet ile derin kesilen yaprağın epidermisi ve diğer dokula-
rının da birlikte kesilmesi sonucunda elverişli gözlemler yapılamaz. Kesilen 
yüz üst tarafa gelecek şekilde lama konulur. Üzerine bir damla su damlatılır, 
lamel kapatılır. Lamlelin kenarına bir damla gliserin damlatılır, preparat 
kurumadan 1-2 gün gözlenebilir. Mikroskopta stoma hücrelerinin boy ve en 
ölçümü oküler mikrometre ile yapılabilir.  

Bu preparatın yapılışında su yerine Gagnieu ve Laisné (1949) tarafın-
dan önerilen potasyum iodürlü iyod kullanılabilir. Böylece, çeşitli hücre 
kısımları: sitoplast çekirdek, allüminoid olan maddeler sarı kahveregine 
boyanır, mezofit hücrelerin parçalanması sonucunda serbest kalan amidon 
daneleri ve stoma hücrelerinin kloroplastlarındaki küçük amidon daneleri 
maviye boyanır. Şimdi, lamelin kenarına bir damla gliserin damlatılırsa pre-
paratı 1-2 gün belki daha uzun süre kurumadan gözlemek mümkün olur.  

Potasyum iyodürlü, iyodun yapılışı (bak sayfa 173). 

Ayrı bir yöntem, kaynar suda bir iki saniye bekletilen yaprakların 
epidermisleri ok uçlu iğne veya skalpel ile alınarak su-gliserin, asetokarminli 
gliserin veya doğrudan doğruya suda gözlenebilir. 

Tırnak cilası kullanılarak da stomalar gözlenebilmektedir. Bir yapra-
ğın alt veya üst epidermisine ince film şerit halinde tırnak cilası sürülür. Cila 
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kuruyuncaya kadar beklenir. Yaprağın uç tarafından jilet yardımıyla hafifçe 
epidermis üzerindeki cila kesilir. Sonra pens yardımı ile kuruyan cila şerit 
halinde yaprak üzerinden alınır. Cilanın alt kısmında epidermis de beraber 
yapraktan ayrılacaktır. Lam üzerine yeterince saf su veya gliserinli su damla-
tılır, üzerine cila+epidermis tabakası konulur, onun üzerine de lamel kapatı-
larak mikroskopta stoma gözlemi yapılabilir.  

Stoma hücrelerinin gözlemi ve ölçülmesi için araştırıcılar yukarıda 
açıklanan yöntemlerden başka yöntemler de kullanmıştır.  

Bu amaçla, Zelitch (1961), Yanmaz ve Eriş (1984), yapraklara pi-
yasada "Silicon Rubber" diye adlandırılan kimyasal maddeyi sürmüşlerdir. 
Havada hızla kuruyarak plastik film haline gelen silicon rubber yaprağın 
yüzünden epidermis ile birlikte alınmıştır. Bu parçanın üzerine sellüloz 
asetat sürülmüş ve saydam kalıplar çıkarılmıştır. Elde edilen kalıplar mik-
roskop altında epidermis hücrelerinin sayımı için kullanılmıştır. 

Stoma uzunluklarının ölçülmesinde Sağsöz (1982), Speckmann ve 
ark. (1965) ile Tan ve Dunn’un (1982) kullandıkları yöntemde genç bitki 
yaprakları bir geriye soğutma sisteminde önce % 70'lik alkolde 10 dakika 
süreyle kaynatılmıştır. Böylece, klorofilin büyük bir kısmı yapraktan ayrıl-
mıştır. Dokular % 90'lık laktik asitte kaynatılmış, yumuşatılmıştır. Beyaz-
laşmış, saydam görünüş almış olan yapraklar oda sıcaklığında laktik asitte 10 
dakika bekletilmiştir. Laktik asitten alınan yapraklar, petri kutusunda musluk 
suyu içinde inceleninceye kadar bekletilmiştir.  

 
12.6.2. Stoma hücrelerinin devamlı preparat yapılarak gözlemi  

Yukarıda belirtildiği şekilde epidermis parçası yapraktan alındıktan 
sonra fast green'de veya safraninde 5-7 dakika bekletilir. Buradan alınan 
materyal lam üzerine konulur. Materyalin üzerine bir damla Kanada balsamı 
veya euparal damlatılır, iki kurutma kâğıdı arasına konulan preparat başpar-
mak yardımı ile çok hafif sıvazlayarak kuruması için oda sıcaklığında bekle-
tilir. Böylece, stoma ölçümleri istenilen herhangi bir zamanda yapılabilir. 

Görüldüğü gibi, çeşitli yöntemler kullanılarak stoma hücrelerinde göz-
lem ve ölçümler yapılmaktadır. 

 
12.7. Kolkisinin Dimetil Sülfoksit (Dimethyl sulfoxide 

DMSO) ile Kullanımı 
Kolkisin ile yapılan poliploidlerde kolkisinin etkisini artırmak ve daha 

yüksek oranda poliploid materyal elde edebilmek için dimetil sülfoksit 
(dimethyl sulphoxide) (DMSO) kullanılmaktadır.  
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Araştırmalarda DMSO'in damıtık su ile hazırlanan çeşitli konsant-
rasyonlardaki çözeltisi içinde istenilen oranlarda kolkisin çözdürülerek 
poliploidi çalışmaları yapılmıştır. Böylece, daha başarılı sonuçlar alınmak-
tadır. 

 
 12.8. Kolkisinin Mutasyon Etkisi 

Daha önce görüldüğü gibi, kolkisinin genel olarak etkisi, anafazda 
kromozomların kutuplara doğru çekilmesini sağlayan iplikçiklerin görevleri-
ni yapmalarını engellemesidir. Böylece, kolkisin etkilediği hücrenin kro-
mozom sayısının iki katına çıkmasına neden olur ve kolkisinin rolü genel 
görünümü ile ortaya çıkar. Fakat, bazı durumlarda kolkisinin poliploidi 
oluşturmadığı, buna karşılık etkilediği bireyde kromozomlarda bir kısım 
değişiklikler meydana getirdiği görülebilir. Burada kolkisin bir mutagen gibi 
etkili olabilir. 

Kolkisin ile yaptığımız araştırmalarda çokyıllık çavdarda (Secale 
montanum Guss.) kolkisinin böyle mutagen etkisi görülmüştür. Petri kutu-
larında oda sıcaklık derecesinde çokyıllık çavdar tohumları çimlendirilmiştir. 
Kökler 1 cm kadar olunca, 27°C'da % 0.1 kolkisin içinde 3 saat bekletilen bu 
çimlenmiş tohumlar musluk suyunda yıkanmıştır. Tekrar petri kutularına 
alınan fidelerin gelişmeleri beklenmiştir. Oda sıcaklık derecesinde birkaç 
gün içinde gelişen fideler saksılara veya tahta kasalara dikilmiş ve gelişmele-
ri için gereken sulama ile bakım işleri yapılmıştır. Gelişen fidelerin kök 
uçlarında kromozom sayımı yapılmış ve bazı fidelerde 2n=28 olduğu bu-
lunmuştur. Fideler araştırma parsellerine dikilmiş ve bakımları yapılmıştır.  

Gelişen bitkilerden birinin çiçek tozu ana hücreleri incelendiği zaman 
bitkinin kromozom sayısının 2n=14 olduğu ancak, meiosis bölünmede 
örneğin, diakinez (Şekil 9.8) ve metafaz I'de (Şekil 9.24, 9.25) ve diğer 
meiosis devrelerinde normal diploid çokyıllık çavdarda görülen (Şekil 9.4) 
bivalan kromozom sayısının bozulduğu görülmüştür. Böylece, kolkisin etkisi 
ile kromozom sayısının iki katına yükselmesi yerine, diploid fakat, mutasyo-
na uğramış bir materyal elde edilmiştir. Kolkisinin mutagen etkisi açık bir 
şekilde gözlenmiştir.  

Bu mutant bitkinin ileriki döllerinde örneğin, 100 tohumdan elde edi-
len bitkilerden 3 tanesinde kromozom sayısının 2n=14+1=15 olduğu bulun-
muştur. Bu 3 bitkiden geri kalan bitkilerin diploid oldukları belirlenmiştir. 
15 kromozomlu olan trisomik 3 bitkiden 1 tanesi tohum vermiştir. Onun da 
ileriki döllerinde 14 ve 15 kromozomlu bitkiler görülmüştür.  
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13. GİEMSA BAND TEKNİĞİ İLE BİTKİ 
KROMOZOMLARININ TANINMASI 

 

C-band tekniğinin bulunmasından sonra, hayvanlar ve bitkilerde bu 
teknikten faydalanılarak bireylerin kromozomlarını veya kromozom parçala-
rını ayrı ayrı tanımlamak yoluna gidilmiştir. Sonuç olarak, bu yöntemin 
büyük bir önemi olduğu anlaşılmıştır. Daha önceleri çeşitli kromozom 
boyama yöntemleri örneğin, Feulgen, asetokarmin, aseto-orsein ve diğerleri 
ile kromozomların boyanması mümkün oluyor ve onların morfolojik yapıla-
rı, diğer yapısal özellikleri inceleniyordu. Böylece, bir bireyin kromozomla-
rının diğerinden farkları belirtilmeye çalışılıyordu. Giemsa Band Tekniği 
sayesinde kromozomların bazı bölgeleri, kromozomun enine bir kısım geniş 
veya dar bandlar halinde boyanabilmiştir. Bu boyanan band şeklindeki 
bölgeler her kromozomun belirli yerlerinde ve belli kalınlıktaki bandlar 
halinde olduğu için, boyanan alanların büyüklüğüne ve yerlerine bakarak bir 
genom içindeki kromozomları birbirinden daha emin ve daha kolay yoldan 
ayırmak mümkün olmaktadır.  

Giemsa Band Tekniği, insan ve hayvanlarda kromozomlar üzerinde 
bandlar şeklinde boyanmalar oluşturarak kromozomların tanınması amacı ile 
oldukça uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Bitkilerde ise, yöntemin 
uygulanması daha yenidir. Hayvanlarda elde edilen sonuçlar bitkilerdekin-
den daha başarılı olmuştur. Bununla birlikte, bugüne kadar bir çok bitki 
üzerinde Giemsa-band tekniği uygulanmış ve bunların somatik kromozomla-
rında band şekilleri inceden inceye belirlenmiş bulunmaktadır. Band tekniği-
nin uygulandığı bitkiler arasında Vicia faba, Fritillaria, Crepis, Anemone 
blanda ve Secale cereale sayılabilir. Bazı bitki materyalinde kromozom 
parçaları (segment) da belirlenmiştir.  

Çeşitli tekniklerin bilinen bir materyal üzerinde uygulanması sonu-
cunda bu bireyin karyotipinde ayrı C-bandları oluşabilmektedir. Bunun gibi, 
bir bitki materyali için uygun sonuçlar veren yöntem, diğer materyalde aynı 
sonuçları vermeyebilir. Böylece, bu son materyal için ayrı bir tekniğin 
uygulanması zorunlu olur.  

Aynı türün varyeteleri arasında da band şekillerinde farklılıklar gö-
rülmüştür. 
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C-band tekniklerinin fare ve insandaki kadar detaylı bandları çavdarda 
oluşturmadığı bilinmektedir. Ancak, çavdarda da karakteristik bandların 
oluştuğu görülmektedir. 

Çavdar ve buğdayda kullanılan C-band tekniklerinin pek çoğu, çavdar 
C-bandlarını buğdayınkinden daha koyu renkte boyamıştır. Birçok araştır-
mada, C-band tekniklerinin genellikle çavdara uygulanması ile buğday 
kromozomlarından daha başarılı sonuçlar alınmıştır.  

Bitki kromozomlarının Giemsa Band Tekniği ile belirlenmesi çeşitli 
amaçlar için kullanılabilir: 

1.  Bütün bir bitki genomundaki kromozomların belirlenmesi iste-
nebilir.  

2.  Bir bitkinin bazı kromozomlarını, kromozom kollarını veya bir 
kromozomun parçasını (segment) tanımlamak gerekebilir. 

3.  Melezleme sonucunda elde edilen bir bitki içinde diğer bitkinin ek 
olarak bulunan kromozomlarını belirtmek arzu edilebilir.  

4.  Melez ve amfidiploidlerde bulunan kromozomları tanımlamak 
amacı ile aynı yöntem kullanılabilir. 

Giemsa Band Tekniği ile çalışan araştırıcılar, çok çeşitli yöntemler 
denemiştir. Bunlar, bazen birbirinden az farklı olan tekniklerdir. Bazen de bu 
teknikler arasında oldukça önemli farklar gözlenmiştir.  

Sing ve Röbbelen (1975), tarafından çavdarda (Secale cereale L.) uy-
gulanan Giemsa Band Yöntemi aşağıdaki gibidir.  

 

1. Tohumların çimlendirilmesi:  

(a)  Petri kutusunun içine kaplanan kurutma kâğıdı ıslatıldıktan sonra 
tohumları koyunuz, üzerlerine bir kurutma kâğıdı daha kapatıp ıs-
latınız.  

(b)  Petri kutularını 5°C'da, karanlıkta 2-4 gün bekletiniz. Böylece, 
çimlenme uniform ve çabuk olur. 

(c)  Petri kutularını daha fazla çimlenme için oda sıcaklık derecesinde 
bırakınız.  

 
2. İlk İşlem:  

Kök uçlarını taze hazırlanmış α-monobromonaftalin çözeltisinde 1.5-2 
saat arasında, oda sıcaklık derecesinde bekletiniz. Daha uzun süre bekletme-
ler kromozomları kısaltır.  
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3. Tespit: 

Kök uçları, taze olarak hazırlanmış farmer çözeltisinde (% 96'lık etil 
alkol + glasial asetik asit = 3:1) tespit yapılır, buzdolabında iki haftadan fazla 
bu çözeltide bekletilebilir.  

 
4. Preparatların hazırlanışı: 

(a)  Kök uçlarını, tespit çözeltisinden % 45'lik asetik aside alınız. Bun-
lar burada 15 dakika içinde yumuşar. 

(b)  Ezme yöntemi ile preparatlar hazırlayınız. 
(c)  Preparatların kurumasını önlemek için (% 45 asetik asit + gliserin 

= 15:1) karışımından lamelin kenarına bir damla damlatılır. Böy-
lece, preparatlar hazırlandıktan sonra uzun zaman saklanabilir. 

(d)  CO2 buzu uygulayarak lameli kaldırınız.  

 
5. Dehidrasyon:  

(a) Lamelin kaldırılmasından sonra, preparatlar absolü alkole (% 98) 
konulur. Burada 1-1.5 saat bekletilir. Daha uzun süre dehidrasyon 
kromozomların şişmesine neden olur. 

(b) Havada kurutulan preparatları en az bir gece oda sıcaklık derece-
sinde bekletiniz. Preparatlar daha uzun süre bekletilirse, daha iyi 
boyanma gösterebilir.  

 
6. Denaturasyon: 

(a) Doymuş baryum hidroksit çözeltisi hazırlayınız (5 g Ba(OH)2. 
8H2O + 100 ml damıtık su). Çözelti, süzülür. Bir boyama kabına 
konulur.  
50°-55°C'da su banyosunda bekletilir. Preparatları bu çözeltide 10 
dakika bırakınız.  

(b)  Preparatları toplam olarak 10 dakikalık bir süre içinde damıtık su-
da 3 defa değiştirerek yıkayınız.  

 
7. Renaturasyon: 

(a)  Preparatları 2 X SSC içinde 60°-65°C'da su banyosunda 1 saat 
bekletiniz. 20 X SSC stok çözeltisinin hazırlanışı: 35.06 g sodyum 
klorür (NaCl) ve 17.64 g sodyum sitrat (Na3C6H5O7.2H2O)'yu 200 
ml damıtık suda bekletiniz.  
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Kullanılacak çözelti 2 X SSC için: 10 ml 20 X SSC'yi 90 ml damı-
tık su ile sulandırınız. pH: 7.67 olur.  

(b)  Preparatları toplam olarak 10 dakikalık bir süre içinde damıtık su-
da 3 defa değiştirerek yıkayınız. 

 
8. Boyama: 
(a)  Preparatları Giemsa çözeltisi ile 1-2 dakika boyayınız (3 ml stok 

çözeltisi (Merck No. 9204) + 60 ml Sörensen fosfat tampon, 
pH:6.9 (30 ml KH2PO4 + 30 ml NaHPO4) taze olarak karıştırılır). 

(b)  1 dakika sonra boyanmayı kontrol ediniz, fazla boyamadan kaçı-
nınız.  

(c)  Uygun, elverişli boyanma olduğu zaman (bazı hallerde 1-2 dakika 
sonra) preparatları hemen damıtık suya koyunuz, sonra, havada 
kurutunuz ve ksilolde bir gece bırakınız. Ksilol, boyayı geliştirir; 
eğer kromozomların analizi hemen isteniyorsa 4 saat yeterli olabi-
lir.  

(d)  Preparatları havada kurutunuz, euparalda devamlı preparat yapı-
nız. 
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kışlık üçgül, 9, 42, 51, 71, 79, 80 
kiazma, 106, 107, 108, 119 
kiazma frekansı, 107 
kiazmata, 106 
kinetochore, 88, 10 
kinomere, 10 
klon, 189, 192 
kloral hidrat, 55 
kloroform, 33, 54, 57, 84, 85, 101 
koagüle, 76 
koca fiğ, 42, 51 
kolkisin, 33, 41, 52, 53, 54, 89, 108, 109, 

110, 119, 120, 121, 148, 149, 172, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 
202, 202, 209 

komponent, 6 
konstriksiyon, 55, 88 
kontraksiyon, 16, 52 
kontraksiyon=conraction, 16 
kontrakte=contracté, 15 
kontrast, 29, 35, 38, 45, 83, 100, 140 
korunga, 42, 51, 71, 79, 80, 166, 181, 208 
kök sakızı, 16 
kök ucu, 11, 12, 15, 16, 19, 34, 44, 45, 

46, 47, 48, 50, 61, 65, 70, 74, 76, 80, 
81, 84, 85, 90, 91, 110, 122, 161, 182, 
184, 185, 191, 194, 196 

kökçük, 80, 191 
krepon kâğıdı, 23 
kristal, 29, 33, 34, 54, 63, 64 
kristal viyole, 29, 34 
kromatid, 88, 89, 107, 108 
kromatin kondensasyonu, 63 
kromik asit anhidridi, 158 

kromomer, 88 
kromosenter, 87 
kromozom, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 29, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 51, 52, 56, 62, 63, 79, 80, 
83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 
101, 103, 104, 108, 110, 123, 125, 
127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 
137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 151, 152, 155, 
156, 159, 161, 163, 164, 175, 176, 
177, 180, 181, 183, 185, 186, 188, 
189, 191, 192, 194, 197, 202, 203, 
204, 209 

kromozom band teknikleri, 4 
kromozom büyüklükleri, 8 
kromozom morfolojisi, 8, 9, 41, 44, 83, 

209 
krossing-over, 107, 108, 133 
ksilol, 33, 74, 206 
kuarted, 106, 128, 146 
kumarin, 55 
kumzambağı, 160 
kutup başlığı, 89 
kültür çavdarı, 17 
küre, 13, 108 

L 

la cour, 1, 3, 4, 20, 23, 37, 53, 56, 59, 63, 
64, 75, 81, 83, 170, 208 

lagging, 133, 145, 177, 180, 181 
lale, 9 
lanolin, 189 
larva, 21, 22, 23 
leguminosae, 9, 42, 79 
leptoten, 104 
leucojum vernum, 161 
lif, 10 
lignin, 63, 64 
liliaceae, 9, 17, 18, 54, 71 
liliales, 9, 158 
liliflora, 54 
lilium, 9 
logaritmik faz, 45 
lolium perenne L., 71, 185, 186, 192, 209, 

212 
lotus corniculatus L., 42, 51, 71, 79 
lotus corniculatus var. tenuifolius, 181 
lökobazik fuksin, 62, 63 
luplar, 108 
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lycopersicon, 52, 53 
lycopersicon esculentum l., 53 
lysandra nivescens, 7 

M 

magnezyum sülfat, 165 
magnoliales, 9, 158 
mantar, 60, 84, 98, 170 
maya, 23 
mayoz, 103, 210 
median, 11 
medicago sativa, 9 
megaspor, 97 
meiosis, 5, 6, 15, 17, 19, 97, 98, 100, 103, 

106, 123, 125, 127, 131, 136, 137, 
157, 162, 177, 202, 209, 211, 212 

meiosis bölünme, 6, 15, 17, 97, 98, 103, 
106, 123, 125, 127, 136, 157, 162, 202 

melandrium, 56 
melas, 22, 23 
memeli, 18, 83, 101 
mendel kuralları, 4 
mendelsohn, 6, 212 
metafaz, 34, 42, 45, 53, 56, 70, 71, 87, 89, 

96, 106, 108, 119, 120, 121, 122, 123, 
127, 128, 132, 133, 134, 135, 140, 
141, 142, 143, 148, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 
177, 182, 188, 202 

metafaz-I, 71, 106, 119, 120, 121, 122, 
127, 128, 132, 133, 134, 135, 140, 
141, 142, 143, 148, 150, 151, 152, 
153, 154 155 

metafaz-II, 106, 127, 128, 134, 135, 155 
metapodius, 16 
metasentrik, 11, 18, 89 
metil alkol, 33 
mezofit, 200 
mısır, 11, 18, 22, 23, 46, 85, 157, 161, 

164 
mikro kimya, 22 
mikrofibril, 158 
mikrofotografi, 33, 34 
mikrofotometri, 63 
mikron, 9, 29, 30, 91 
mikronuklei, 19, 129 
mikronukleus, 129 
mikrophyle, 163 
mikrospor, 97, 158 
mikrosporoçitler, 83 

mikroton, 32 
miksoploid, 189 
mitoz, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 34, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 
56, 59, 65, 70, 79, 80, 82, 84, 87, 119, 
123, 127, 157, 158, 159, 161, 162, 
163, 176, 182, 184, 185, 186, 187, 
188, 191, 209, 210 

mitoz bölünme, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 20, 34, 
41, 43, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 
59, 65, 79, 80, 87, 123, 157, 158, 159, 
162, 163, 188 

moldex, 22 
α-monobromonaftalin, 80, 187 
monokotiledon, 9, 18 
multivalanlar, 19, 137 
mutant tip çokyıllık çavdar, 137, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 144 
mutasyon etkisi, 202 
mührü süleyman, 161 
myrmeleotetrix, 16, 210 

N 

najas, 158 
neuroblast, 45 
nicotiana, 71 
nipagin, 22 
nonaploid, 7 
norit, 64 
normal çokyıllık çavdar, 131, 137, 148, 

150, 209 
nötr gliserin, 172 
nucleolar organiser region, 13 
nucleus, 1, 3 
nukleer membran, 89, 90 
nukleohiston kompleksi, 6 
nukleolar, 13, 87, 108 
nukleolar organizer, 87, 108 
nukleoli, 87, 89 
nukleolus, 13, 14, 15, 87, 88, 108, 127 
nusellus, 163 
nükleik asit, 6 
nükleoprotein molekül, 6 

O 

objektif mikrometre, 29, 30, 31, 32, 91 
odun lignini, 64 
8-oksikinolin, 54, 55 



 221 

ok uçlu iğne, 32, 65, 66, 98, 99, 101, 200 
oküler mikrometre, 29, 30, 31, 32, 200 
olgun embryo, 101 
omurgalılar, 3 
onobrychis arenaria (Kit. ex. Willd.) 

D.C., 166 
onobrychis armena Boiss. et Huet. f. 

Tarmanii, 166 
onobrychis cana (Boiss.) Handel-Mazetti, 

166 
ophioglossum petiolatum, 7 
oransal boy, 91, 92, 93, 94, 96 
organizma, 4 
orsein, 24, 33, 68, 101, 203 
osmik asit, 33, 55, 57, 58, 59, 60 
otsu, 18 
ovarium, 101 
8-oxyquinoline, 54, 213 

P 

pakiten, 11, 13, 15, 104, 106, 107, 108 
pamuk, 47, 158, 170 
pancar, 164, 165, 166 
pancratium maritimum L., 9, 71, 158, 

159, 160, 161 
panicum, 56 
paradiklorbenzen, 51, 52, 55 
parafin, 34, 60, 68, 85, 174 
parafin-likid, 174 
parasscaris equorum, 7 
parthenium, 52 
paspalum, 56 
pekmez, 22 
penisetum, 56 
pentaploid, 7 
pentavalan, 71, 111, 114, 115, 120, 121, 

141, 142, 143, 152, 154 
petri kutu, 33, 46, 47, 49, 55, 56, 67, 68, 

73, 75, 76, 77, 80, 162, 169, 190, 191, 
201, 202, 204 

petrol eteri, 57 
phalaris, 85, 191 
phalaris canariensis, 191 
phanerogamae, 157 
phaseolus vulgaris L., 42, 51, 71, 79 
phleum, 16, 207 
phycomycete, 9 
pipet, 24 
pisum, 52, 79 
plasenta, 167 

plasenta ekstraktı, 167 
poa alpina, 19 
polarize, 104 
polietilen, 167, 198 
poliploid tipleri, 176 
poliploidi, 7, 148, 175, 183, 185, 188, 

187, 189, 192, 194, 198, 202 
polisakkarit, 63 
polisentrik, 11 
polivalan, 119, 140, 141 
polygonales, 157 
polygonatum vulgare Desf., 161 
por, 158 
portulaca oleracea, 157 
potasyum, 34, 37, 57, 58, 60, 64, 165, 

173, 200 
potasyum bikromat, 57, 58, 60 
potasyum ferricyamid, 37 
potasyum iyodür, 173, 200 
potasyum metabisülfit, 34, 37, 64 
premetafaz, 87, 89, 119 
primekzine, 158 
primer, 10, 11, 55, 110, 163 
primer konstriksiyon, 10 
primer trisomik, 110 
primexine, 158 
primula obconica, 165 
profaz, 45, 87, 88, 106, 127 
profaz-II, 106, 127 
propionik asit, 57 
propiyonik, 100 
protein, 6, 8 
protein molekül, 6 
protozoa, 3, 87 
prunus avium, 165 
puccinellia distans L., 181, 183 
puccinellia sp., 71 
pup, 23 
pyrus sp., 165 

Q 

quarted, 106, 128 

R 

ranales, 158 
rekombinant, 1 
renaturasyon, 205 
resiprok, 108, 164 
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ribonükleik asit (ribonucleic acid=RNA), 
6, 64 

robert brown, 1, 3 
rotasyon, 108 
rubiales, 157 

S 

saat camı, 64, 169 
saccharum, 56 
safranin, 33, 136, 137, 147, 156, 171, 172 
safranin-gliserin, 136, 147, 156, 171, 172 
sakkaroz, 162, 164, 165, 166 
salkım otu, 19 
santrifüj, 187 
saponin, 57, 58, 59, 60 
sarı çiçekli fiğ, 42, 51, 71, 79 
sarı çiçekli gazal boynuzu, 42, 51, 79, 80 
sass, 4, 57, 81, 83, 212 
satelit, 11, 92, 96 
satelitli, 11, 13, 186 
scilla sp., 165 
scorzonera tau-saghyz lipsch., 53 
secale cereale L., 8, 14, 17, 51, 71, 74, 

120, 161, 162, 183, 184, 190, 204, 
207, 209, 210, 211, 212 

secale montanum Guss., 13, 15, 52, 70, 
71, 74, 90, 108, 109, 110, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 126, 129, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 
172, 183, 185, 190, 191, 202, 209 

segmantal allopoliploidler, 177 
segment, 203, 204 
sekonder trisomik, 110 
sellüloz asetat, 201 
selofan kâğıdı, 24 
sentromer, 10, 11, 88, 94, 123, 127 
sert tohum, 47 
set, 6, 63 
sıvı CO2, 75 
sıvı nitrojen, 77 
silicon rubber, 201 
silika geli, 170 
sitogenetik, 4, 5, 7, 20, 22, 32, 56, 70, 

175, 183, 187 
sitokinez, 87, 90 
sitoplazma, 41, 87, 100, 140 
sitrik asit, 24 
sivrisinek, 20 

skalpel, 22, 200 
sodyum hiposülfit, 37 
sodyum klorür, 58, 205 
sodyum salisilat, 76 
soğan, 8, 11, 12, 15, 42, 48, 49, 50, 71, 

194, 195, 196, 197, 198 
solanum lycopersicum, 165 
solvent, 170, 211 
somatik, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 41, 43, 

45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 91, 93, 
119, 125, 127, 128, 157, 159, 161, 
184, 200, 203 

somatik bölünme, 15, 127, 128, 157 
somatik hücre, 5, 6, 15, 20, 41, 45, 46, 91, 

93, 159, 161, 184, 200 
somatik sayı, 6, 7, 127 
sorghum purpureo-sericeum, 18 
soy, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 169, 188 
sperm çekirdeği, 157, 158, 163, 170 
spindle, 88, 119 
spiral, 89 
stanion hystrix, 177, 208 
stenotaphrum, 56 
stereo, 29 
stereo mikroskop, 29 
stoma, 199, 200, 201, 212, 213 
submedian, 11 
submetasentrik, 11 
subterminal, 11 
sulfanilamid, 55 
suni (yapay) poliploidler, 183 
supernumerary, 16, 214 
susuz aseton, 170 
susuz kalsiyum klorür, 170 
sülük, 50 
süspansiyon, 23, 173 

Ş 

şaryo, 28 
şeker pancarı, 183 

T 

taç yaprak, 50 
tek hücreli algler, 3, 87 
telgraf çiçeği, 9, 45, 48 
telofaz, 87, 89, 106, 125, 128, 145, 155, 

156 
telofaz-I, 106, 125, 128, 145, 155, 156 
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telofaz-II, 106, 128, 155, 156 
telosentrik, 11, 18, 110 
telotrisomik, 110 
tersiyer trisomik, 110 
tespit banyosu, 33 
tetrad, 106, 128, 129, 137, 146, 155, 158 
tetraploid, 7, 51, 52, 92, 109, 120, 126, 

175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 
187, 189, 191, 197, 199, 200, 208, 
209, 210, 213 

tetraploid çavdar, 51, 52, 183, 209 
tozlanma, 163, 185 
tradescantia, 9, 45, 52, 165, 208, 213 
trifolium, 9, 42, 51, 71, 79, 85, 181, 182, 

183, 199 
trifolium resupinatum L., 42, 51, 71, 79 
trillium, 9, 56, 161, 165, 208 
trillium grandiflorum, 56, 165 
trinoküler, 27, 35 
trinucleate, 157, 170 
triploid, 7, 175, 177 
trisomik, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 122, 124, 125, 127, 
128, 202 

triticum monococcum, 55 
trivalan, 110, 111, 112, 113, 114, 137, 

139, 140, 141, 148, 152 
tulipa, 9, 165 
tulipa sp., 165 
tükürük bezi, 20, 21, 22, 24 
tükürük bezi kromozom, 20, 24 
tütün, 71 

U 

unsu, 164 
urticaceae, 158 
uzun kol, 10, 42, 91, 92, 93, 94 

Ü 

üç çekirdekli, 157, 170 
üçgüller, 9 
 
 
 
 

V 

vakum, 170 
vazelin, 72, 167, 174 
vazelin-likid, 174 
vejetatif çekirdek, 157, 163 
vejetatif hücre, 157 
verniyer, 28 
vicia faba, 25, 61, 71, 107, 203 
vicia galeata Boiss., 42, 51, 71, 79 
vicia narbonensis L., 42, 51 
vicia noeana, 9, 42, 51, 71, 79 
vicia noeana Boiss., 42, 51, 71, 79 
vicia sativa L., 42, 51, 71, 79, 165 
viskoz, 87 

W 

white, 3, 6, 107, 119, 177, 213 

X 

xanthisma texanum, 19 
xylol, 33 

Y 

yabancı tozlanma, 185 
yonca, 9 
yumak, 16, 42, 189, 192 
yumak cinsi, 16 
yumurta, 34, 76, 97, 163 
yumurta akı, 34, 76 
yüksek otlak ayrığı, 6 

Z 

zambak, 9 
zech, 4, 208 
zigoten, 104 
zigotik, 7 
zostera, 158 
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Prof. Dr. Şahabettin ELÇİ 
 

Özgeçmiş 

1927 yılında Ardahan’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Erzu-
rum’da yapmıştır. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nden 1948’de me-
zun olmuştur. Bir yıl Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü, Fitopatoloji bölü-
münde çalışmıştır. 

1950’de Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yem Bitkileri Çayır 
Mera Kürsüsü Asistan adayı olarak tayin olmuştur. 

1954’te “Anadolu’nun önemli yem bitkilerinden birkaç korunga türü 
üzerinde bazı morfolojik ve biyolojik araştırmalar” konusunda doktora 
mesaisini yaparak doktor ünvanını almıştır. 

1954-1956’da iki yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde kendi bilim da-
lında araştırma ve incelemeler yapmıştır. Doçentlik tezini Amerika’da hazır-
lamıştır. 

1957-58’de Askerlik görevini yapmıştır. 

1958’de “Kışlık fiğ elde etmek maksadı ile Türkiye’nin önemli fiğ tür-
leri üzerinde araştırmalar” konulu habiltasyon mesaisini sunarak, Ankara 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yem Bitkileri, Çayır-Mera Kürsüsünde eylem-
li Doçent olmuştur. 

1965 yılında 5 ay Fransa’da sitogenetik konusunda araştırmalar yap-
mış ve Profesörlük takdim tezini Fransa’da tamamlamıştır.  

1967’de Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde Profesör olmuştur.  

1969 yılında Hollanda’da 4 ay sitogenetik araştırmalar yapmış ve bir 
araştırma yayınlamıştır. 

1970 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığına seçil-
miştir. 

1969-73 yılları arasında Adana Ziraat Fakültesi kuruluşunda çalışmış-
tır. Bu fakültenin Tarla Bitkileri Bölümü Başkanlığını yapmıştır. 

1970-73 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yem 
Bitkileri Çayır Mera Kürsüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. 
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1978-1982 yılları arasında Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesinde kendi 
isteği ile görev yapmıştır. Bu fakültenin dekanlığına seçilmiştir ve önce 
Botanik sonra Biyoloji Bölümü Başkanlığı yapmıştır. 

Prof. Dr. Şahabettin Elçi, Yem Bitkilerinin ıslahı, yetiştirilmesi, ekim 
nöbeti, sitolojisi üzerinde araştırmalar yapmış ve yayınlarda bulunmuştur. 
Ankara, Adana ve Kahramanmaraş Ziraat Fakülteleri ile Fırat Üniversitesi, 
Fen Fakültesi Sitoloji ve Sitogenetik laboratuvarlarını kurmuştur. 

1987 yılında Akdeniz Memleketleri, Yüksek Ziraat Araştırmaları Mil-
letler Arası Merkezinin Bilimsel Danışmanlık Komitesi Üyeliğine Türkiye 
Temsilcisi olarak seçilmiştir. 6 yıl bu görevi yürütmüştür. 

1975 yılında 6 yıl TÜBİTAK, tarım, orman araştırma grubu üyeliğine 
seçilmiştir. 6 yıl TÜBİTAK “Kurak Bölge araştırma ünitesi başkanlığı” 
yapmıştır. 

1994 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bö-
lüm Başkanı iken birinci kez emekliye ayrılmıştır. 

1998’de Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki 3 yıllık öğ-
retim üyesi ve rektör yardımcılığı görevinden sonra ikinci kez emekli olmuş-
tur. 

Fransızca bilir, Fransızcadan Türkçeye 420 sayfalık “Ziraatte Bakla-
giller” adlı bir kitap tercüme etmiştir. 

İngilizce bilir, İngilizceden Türkçeye 100 sayfalık “Baklagillerden 
Yem Bitkileri” adında bir kitap tercüme etmiştir. 1990 yılında “Türkiye’de 
Kurak Bölge Arazisinin İdaresinde Geleneksel Sistemlerin Sosyo-ekonomik 
Durumları” konusunda 172 sayfa İngilizce bir kitap yazmıştır. Kendi bilim 
dalında 50’den fazla yayını vardır. 

Türk tarımında kullanılabilecek 12 yem bitkisi ıslah etmiştir. Bunlar-
dan Elçi yoncası, Karaelçi fiği (Erzurum-L-147) ve Elçi korungası Türk 
köylüsünün elinde yetiştirilmekte, tarımda başarı ile kullanılmaktadır. 

Evlidir, 3 çocuğu vardır. 
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Prof. Dr. Cengiz SANCAK 
 

 

1966 yılında Samsun’da doğan Cengiz Sancak İlk-orta ve lise öğreni-
mini Samsun’da tamamlamıştır. 1984 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde üniversite öğrenimine başlayan 
Sancak bu öğreniminden 1988 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl yine bu 
üniversitesinin Fen Bilimleri Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans 
öğrenimine devam etmiş ve 1991 yılında mezun olmuştur. Yüsek Lisans 
öğreniminin yanısıra kısa sürecek olan Samsun Köy Hizmetleri Araştırma 
Enstitüsü’nde görevini de yürütmüştür. 

1991 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bö-
lümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı yıl bu üniver-
sitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda doktora 
öğrenimini yürütümüştür. Doktora tez konusu “Kamışsı Yumak (Festuca 
arundinacea Schreb.) ve Çokyıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Doğal Kısır 
Melezinden Poliploid Bitkiler Elde Edilmesi.” olan bu çalışmasını 1994 
yılında tamamlamıştır. 

Doktora öğrenimini tamamladığı yıl kısa dönem askerlik görevini ya-
pan Sancak, sırasıyla 1999 yılında Yardımcı Doçent ve Doçentlik, 2005 
yılında ise Profesörlük kadrolarına atanmıştır.  

Günümüze kadar 19’u SCI kapsamındaki dergilerde olmak üzere top-
lam 76 adet bilimsel esere imza atmıştır.  

Evli, 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 






