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ÖNSÖZ 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dal ı nda yap ı lmakta olan bitki 

hücresi, bitki histolojisi ve bitki morfolojisi laboratuvarlar ında gösterilen, bitki 

hücrelerinde kimyasal testler, hücrenin k ı s ı mlar ı , bitki doku ve organlar ı  konular ın ı  

toplayarak öğ rencilere faydal ı  olabilecek bir laboratuvar kitab ı  haz ı rlamay ı  

amaçlad ık. 

Son yı llarda hücre bilimi elektron mikroskobik incelemelerle büyük geli şmeler 

kaydetmi ş  bulunmaktad ı r. Bu geli şmelere konular ın genel bilgiler k ı sm ında yer 

verilmiş tir. 

Türkiye'de ilk defa bu kadar etraf ı  ve değ iş ik bilgiler ihtiva eden bu mikroskop 

laboratuan kitab ı  hazı rlanmış t ır. Bu kitap haz ırlan ı rken temel konular seçilmi ş  ve 

materyal olarak kolayca bulunabilen bitkiler tercih edilmi ştir. Deneyler öğ rencilerin 

kendi baş lanna çal ış abilecekleri şekilde basit olarak verilmi ştir. Deneyler için 

konuyu en iyi aç ı klayan örnekler seçilmi ş  ve bu amaçla değ iş ik bitkilerden elle ve 

mikrotomla al ınan kesitler incelenmi ştir. Seçilen bu örneklerin mikroskoptan 

aktanlarak titizlikle çizilen orijinal ş ekilleri kitaba konmu ştur. 

Kitab ın Fen Fakültelerinin Biyoloji Bölümlerinde eğ itim yapan öğ rencilerin 

ihtiyaçlar ı n ı  kar şı layacağı n ı  umar ız. Ayrı ca kitap F.K.B. eğ itimi yapan fakültelerin 

öğ rencileri için de faydal ı  olacakt ı r. 

Kitab ı n haz ırlanmas ı  s ıras ı nda şekillerin çizilmesinde yard ı ma olan Uzman Reyhan 

Y ı lmazer'e ve emeğ i geçen diğ er arkada ş lara te şekkür ederiz. 

5 Eylül 1983 

Doç.Dr.Gönül ALGAN 	 Y.Doç.Dr. M.Cihat TOKER 
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ÖNSÖZ (IV. Baskı) 

Çok geni ş  bir kitleye hitap eden ve daha uzun süre guncelli ğ ini koruyaca ğı na 

inand ığı m ı z, kitab ı m ız 1983, 1995 ve 1999 y ı lları nda olmak üzere üç bask ı da 8000 

adet bas ı lmış t ı r. 

Bu IV. baskı s ı nda, tarafımdan kitap dijital ortama geçirilmi ş  ve düzeltmeleri 

yap ı lmış t ı r. 

29.Mart 2004 

Prof Dr. M. Cihat TOKER 
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I- BITKI HÜCRESİ  
19. yüzy ı lda biyoloji bilimi, bitki ve hayvanlar ı n hücre denilen küçük birimlerinden 

meydana geldiğ ini ortaya koymu ş tur. Bu birimler, organik ve anorganik maddelerden 

meydana gelmi ş , canl ı  materyal olarak bilinen kar ışı k, yarı  s ıv ı ms ı  protoplazma 

ihtiva ederler. Protoplazma, kendi kendini yenileme özelli ğ ine sahiptir ve içinde 

solunum ve diğer baz ı  karışı k kimyasal olaylar cereyan eder. 

Bazı  bitkiler tek bir hücreden meydana gelmi ş lerdir. Geli şmi ş  bitki ve hayvanlar ise 

milyonlarca hücreden olu ş mu ş lard ır, Esas olarak hücreler birbirlerine benzemekle 

beraber genellikle bitki vücudunun çe ş itli k ı s ı mlarında büyüyüp farkl ı laşan hücreler 

şekil ve boyutlar ı  bakı m ı ndan birbirlerinden farkl ıdır, iğ , silindir, prizma şeklinde 

hücreler olduğu gibi şekilleri muntazam olmayan hücreler de vard ı r. Hücreler bitki 

içinde oynad ıkları  rollere göre çok de ğ iş iklik gösterirler. Mesela bir me şe ağac ında 

bazı  hücreler besin haz ırlamakla, baz ı lar ı  besin depo etmekle, baz ı ları  su ve besin 

nakletmekle bir k ı smı  su kayb ını  önlemekle, diğer bir k ı smı  da bölünerek diğ er 

dokular ı  meydana getirmekle görevlidir. 

Bitki içindeki bütün faaliyetler hücreler tarafindan yürütülür. Mesela- besin 

hazı rlamak üzere gerçekle ş en fotosentez olay ında CO2 ve H2O dan şekerler meydana 

getirilir ve bu da ancak ye ş il renkli organeli (kloroplast ı) olan hücrelerde olur. Daha 

sonra bu şeker kullan ı larak, ni şasta, yağ , protein ve diğer kompleks bile ş ikler 

oluşturulur. Sentezlenen bu maddeler de yeni dokular ın olu şturulmas ında ve enerji 

elde edilmesinde kullan ı l ır. Bitki dokular ı  asl ı nda bütün yaşayan canl ı lara mantarlar 

ve bakteriler gibi ye ş il olmayan bitkiler ve insan dahil di ğer bütün hayvanlara besin 

maddeleri sentezlerler. 

Fotosentez olay ı n ı n olmamas ı  halinde, birkaç istisna hariç, bütün canl ı ların çok k ı sa 

bir zaman içinde dünya yüzünden silinmeleri mümkündür. Ş eker ve ni şasta, tohumlar 

ve meyveler, odunlar, yağ lar, ilaçlar ve dokumalar, besin maddeleri ve di ğ er bitki 

mahsulleri, bitkiler tarafindan küçük fotosentez mahsullerinden olu şturulurlar. Direkt 

olarak bitkisel besinlere ba ğ l ı  bulunmayan et yiyici hayvanlar da bitkilerle beslenen 

hayvanlara muhtaç olduklanndan, dolayl ı  olarak bitkilere bağ l ı d ı rlar. 



Hücrenin boyutlar ı , bitkilere ve bitki dokular ı na göre değ i ş ir. 10).1 çap ı nda hücreler 

olduğu gibi birkaç santimetre boyunda hücreler de vard ı r. Ilkel bitkilerde hücreler 

genellikle büyük olur, yüksek bitkilerde ise, hücreler daha küçüktür. 

Bitki hücreleri selüloz ve benzeri maddelerden olu ş mu ş  sert bir çeperle çevrilidirler. 

Hücre çeperi içinde protoplast bulunur, protoplast hücrenin canl ı  ve cans ı z 

kı smı larm ı n tümüne verilen genel bir add ı r. Protoplast ı  meydana getiren canl ı  

k ı s ı mlara protoplazma denir. Cans ı z k ı s ı mlar ı n tümü ergastik maddeler olarak bilinir. 

Protoplazman ın temel s ı v ı s ı  sitoplazmad ı r, hücrenin di ğer canl ı  organelleri 

sitoplazma içinde da ğı n ı k olarak bulunurlar. Bunlar ba ş ta hücre çekirde ğ i olmak 

üzere, plastidler, mitokondriler, golgi kompleksleri, ribozomlar, lizozomlar ve 

mikrozomlard ır. Protoplast ı n cans ız bölümünü olu ş turan ergastik maddeler ise hücre 

metabolizmas ı  sonucu meydana gelmi ş , canl ı  yap ı ya kat ı lmayan maddelerdir. Bunlar 

aras ı nda ni ş asta, şekerler, selüloz, depo protein, ya ğ lar, çe ş itli glik.ozitler (vakuol 

renk maddeleri dahil), kristaller, çe ş itli salg ı lar say ı labilir. 

A- MİKROK İMYASAL REAKSİYONLAR 

I- Çeper yap ı  maddelerinin mikrokimyasal reaksiyonlar ı  

Hücre çeperi esas itibariyle selülozdan meydana gelmi ş tir. Bununla beraber çeper 

yap ı s ı nda, selüloza i ş tirak eden di ğ er ba şka çeper maddeleri de bulunur. Pektik 

maddeler, hemiselüloz, lignin, kütin ve suberin bunlar ın başı nda gelir. 

Selüloz: 

Selüloz, yap ı  taşı  13-D- glikoz olan bir polisakkarittir. Formülü (C6111005)„ dir. Suda, 

organik çözücülerde, KOH çözeltisinde ve sulu asitlerde çözünmez. Schweitzer 

eriyiğ inde erir. Yo ğun asitlerde veya baz ı  enzimlerin etkisi alt ı nda glikoz 

moleküllerine parçalan ı r.  

Selüloz reaksiyonu için filtre ka ğı d ı , mürver (Sambucus ni gra) özü ve di ğ er özler 

tercih edilir. Pamuk veya odun selülozu iyi reaksiyon göstermez. Zira parankimatik 

hücrelerin çeperleri büyük oranda selülozdan meydana gelirse de çeperde ya ğ  asitleri 

ve diğ er maddeler bulundu ğundan bunlar selüloz reaksiyonuna engel olurlar. Bu 



nedenle reaksiyondan önce bu maddeler KOH çözeltisi ile muamele edilerek 

uzaklaş t ı rı l ı r.  

Deney 1. Lam üstüne konan, selüloz ara ş t ı r ı lacak materyal üzerine 1 damla 

iyotlu çinko klorür çözeltisi damlat ı l ı rsa selüloz aç ık mavi ye ş il renk verir. 

lyothı  çinko klortir çözellisinin haz ırlanması : 

Saf Su 	 14 ml 

ZnCl2 	 30 g 

KI 	 5 g 

12 	 0,9g 

Bu çözelti koyu renkli ş işelerde saklanmal ıdı r. 

Deney IL Materyal önce k ı sa bir süre IKI (iyotlu potasyum iyodür) 

çözeltisinde ı slat ı l ır. Sonra üstüne % 75'lik H2SO4 damlat ı l ır. Selüloz ş i şer ve mavi 

renk al ı r. 

IKI çözeltisinin (lugol) haz ırlanması : 

KI 	  1,5 g (havanda dövülürse kolay erir) 

12 	  0,3 g 

Saf su 	 100 ml 

Deney III. Pamuk lifleri pamuk bitkisinin tohum tüyleridir. Bunlar tek hücreli 

tüylerdir. Bu liflerden birkaç tane lam ve lamel aras ına konur ve kenardan 

Schweitzer ay ı rac ı  damlat ı l ı r. Bu ay ıraç içinde liflerin önce ş i ş ip jelatinimsi bir hal 

ald ığı  ve sonra eridiğ i görülür (Ş ekil 1.1). 

Schweitzer ay ıracın ın hazırlanış ,: 5 ml yoğun bak ır sülfat çözeltisi bir tüp içinde 30- 

35°C'a kadar ı s ıt ı l ır. Sonra içine 5-6 adet KOH tableti at ı l ı r. Tüpün dibinde Cu (OH)2 

 çökeltisi meydana gelir. Bu çökelti alı n ır, üzerine 10-15 ml yo ğun amonyak ilave 

edilir. Çökelti eriyinceye kadar çalkalan ır. Koyu mavi renk olan bu çözelti 

Schweitzer ay ırac ı d ır. 

Ilemiselüloz; 

Hücre çeperinin yap ı s ı na kat ı lan heterojen bir polisakkarittir. Çe ş itli monosakkarit 

moleküllerinden meydana gelir. Molekülleri selülozdan daha küçüktür. Ço ğu kez 

dall ı  budakl ı  bir yap ıya sahiptirler. Sulu asitlerde parçalanarak kendilerini te şkil 
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eden monosakkaritlere dönü şürler. Hemiselülozu te ş kil eden monosakkaritler çe ş itli 

olduğ undan genel olarak belirli bir ay ı raçla belirli bir reaksiyon vermezler. Ş ayet 

hem ı selülozun yap ı s ı na iş tirak eden monosakkaritlerden biri hakim olursa buna göre, 

değ iş ik ay ı raçlar kullan ı labilir. 

Örne ğ in: A ınyloid için iyot ay ı rael kullan ı labilir. 

A 

Ş ekil 1.1. Pamuk (Gossypium sp.) tohum tüylerinin (A) normal; (B) Schweitzer ay ı racı ndaki 
ş işmi ş  selüloz çeperlerinin görünü şü; sç, ş i ş miş  selüloz çeper; 1, lümen; k, kutikula halkalar ı . 

Deney I. Süsen (iris germanica) veya hurma (Phoenix dactylifera) tohumu 

önce % 50'lik gliserinde yumu ş at ı l ı r. Sonra kesit al ı n ı r % 2 oran ı nda HC1 ilave 

edilmi ş  sulu iyot çözeltisine konur, ı s ı t ı hr. Dokuda bulunan amyloid mavi renge 

boyan ı r. 

Lignin: 

Lignin bir karbon hidrat olmamakla beraber fonksiyonlar ı  bak ı m ı ndan 

karbonhidratlara yak ı nd ı r. Kimyasal yap ı lar ı  bak ı m ı ndan Fenil propan 

türevleridir. Hücrede sekonder çeper yap ı sı na büyük miktarda i ş tirak ederler. Hücre 

çeperini te şkil eden selüloz misellerin aras ı n ı  amorf lignin doldunır. Böylece 

dokuda odunla ş ma meydana gelir. Bütün odunla ş mış  dokular deney materyali 

olarak kullan ı labilir. 

Deney I. Lam üzerine konmu ş  gövde kesitlerine bir kenardan önce floroglusin 

damlat ı l ır. Sonra yine ayn ı  kenardan bir damla HC1 damlat ı l ırken diğer taraftan 



sü4eç kağı d ı  ile ortamdaki floroglusin çekilir. Reaksiyon sonucu lignin ihtiva eden 

hüce çeperleri k ı rm ı z ı  renk al ı r. 
Flonghısinin hazırlanış ,: 

Flonglusin 	1 g 

% 5'lik Alkol 	  100 ml 

Çelti koyu renkli ş i ş elerde saklanmal ı d ı r. 

1-1(1 olarak: 

% 25 	HC I kullan ı l ı r. 

Deney U. Kesit, anilin sülfat çözeltisi içine konur. 2-3 dakika sonra 

ligninie ş mi ş  hücre çeperleri ye ş ilimt ı rak renge boyan ır. Bu ay ı raçla ksilem 

ye ş ilimt ı rak, sklerankima hücreleri ise parlak ye ş il renk al ı r. 
Anilin .sülfat ın hazırlanması : 

Anilin 	 6 g 

°10 0,5'lik sülfürik asit 	  100 ml 

Deney 111. Maule testi: Bir lignin testidir ve ayn ı  zamanda Conifer ve 

Angiosperm odunlar ı n ı  ay ı rdetmekte kullan ı l ır. Lam üstüne damlat ı lmış  % I'lik sulu 

potasyum permanganat çözeltisi içine odun kesiti konur ve 15-20 dakika bekletilir, 

kesitler su ile y ıkanır, sonra % 2'lik HCl konur. 2 Dakika sonra kesit tekrar saf su ile 

ykan ı r. Sonra üstüne bir iki damla % 10 11uk amonyak çözeltisi damlat ı l ı r. 

Ligninle şmi ş  çeperler boyan ır. Angiospermlerde koyu k ı rm ızı  renk görülür. Conifer 

odunlar ı  ise, kahve rengine boyan ır. 

Süberin (mantar): 

Çeperde selüloz miselleri aras ı na süberin maddesinin girmesi ile mantarla ş ma 

meydana gelir. Süberin yağ  özelliğ i gösteren bir maddedir. Çeperin geçirgenli ğ ini 

azalt ır. Bitkide, koruyucu doku hücrelerinin çeperlerinde daha çok bulunur. Ayr ı ca 

eksodermis ve endodermis hücrelerinin çeperlerinde de mantarla ş ma 

Materyal olarak ş i ş e mantarı  ve sekonder kal ı nlaşma yapm ış  bitkilerin örtü 

dokular ı ndan al ı nan kesitler kullan ı labilir. 
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Deney I. Lam üzerine konan kesit sudan Hile boyan ı r, sonra %50'lik alkolle 

y ı kan ı r, daha sonra gliserin ortam ı nda incelenir. Mantarla ş m ış  hücre çeperleri k ırm ı z ı  

renge boyan ı r. Sudan IV' te ayn ı  maksat için kullan ı labilir. 

Sudan Ill'iin haz ırlanış ,: 

Sudan III 	0,1 g 

% 96 l ık alkol 	10 ml 

Gliserin 	10 ml 

Kütin: 

Kimyasal yap ı s ı  ve fonksiyonu bak ı m ı ndan süberine yak ı nd ı r. Hava ile temasta 

bulunan epidermis dokusunun üzerinde sürekli bir tabaka te şkil eder. Bu tabakaya 

kutikula denir. Kütin ayn ı  zamanda epidermis hücrelerinin d ış  çeperlerinde selüloz 

molekülleri aras ı na da girebilir. Böylece çeperde kütinle ş me meydana gelir. 

Deney I. Clivia nobilis yaprağı ndan al ı nan enine kesit sudan hile boyamr. 

Suda y ıkanır sonra gliserin ortam ı nda incelenir. Yaprak epidermisinin d ış  çeperleri 

üzerinde bulunan kutikula tabakas ı  k ı rm ız ı  renge boyan ı r. Kütinle ş mi ş  çeper ise daha 

aç ık kırm ız ı  renge boyan ı r. 

Müsilaj: 

Esas itibariyle polisakkarit bile ş iklerinden ibaret olmakla beraber, kimyasal 

bak ı mdan değ i ş ik maddeler ihtiva edebilirler. Bu maddeler suda ş i ş me özelliğ i 

gösterirler. Mü ş terek bir ay ı raçlar ı  yoktur. Müsilaj özellikle su bitkilerinin pek çok 

türlerinde ve baz ı  tohumlar ı n kabuklar ında bol miktarda bulunur. 

Deney I. Ayva (Cydonia oblorıga) veya keten (Limanı  usitatissimum) 

tohumunun kabuk k ı sm ı ndan al ınan kesitler, suya konduğu zaman müsilaj meydana 

gelir. Kesite önce % 10' luk CuSO 4  konur, sonra suda y ı kan ı r ve üzerine % 10' luk 

KOH damlat ı l ırsa müsilaj parlak maviye boyan ı r. 

Deney II. Deney I'deki gibi haz ı rlanm ış  kesitler, suda haz ırlanm ış  % ilik 

metilen mavisinde 10 dakika b ı rak ı l ır sonra su ile y ı kan ır. Gliserin ortam ı nda 

incelenir. Müsilaj mavi renge boyan ı r. 
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Deney III. Yine deney I'deki gibi haz ı rlanm ış  kesitler suda haz ırlanm ış  % 

0,02'lik ruthenium k ı rm ı z ı sında 10 dakika b ı rak ı l ı r, sonra suda y ı kan ı r ve gliserin 

ortam ı nda incelenir. Müsilaj şarap k ı rm ı z ı s ı  renge boyan ı r. 

Deney IV. Al ı nan kesitler, corallin-soda ile boyan ı r, suda y ı kand ı ktan sonra 

gliserin ortam ı nda incelenir, müsilaj aç ı k k ı rm ı zı ya boyan ı r.  

Corallin (Rosalic asit) 	1 g 

Na2CO3  (% 4'lük) 	100 ml 

Pektik maddeler: 

Pektin bir çok hücre çeperinin, özellikle orta lamelin yap ı s ı na girer üç şekilde 

bulunur. Pektin (çözünebilir), protopektin (çözünmez) veya pektinik asitin, Ca ve 

Mg`lu tuzlan (çözünebilir) şeklinde bulunur. Orta lamel çoğu kez çözünmeyen pektik 

maddelerden olu şur. Pektik maddelerin klasik indikatörü ruthenium k ı rm ız ı s ı chr. 

Ruthenium k ı rm ız ı s ı  çok pahal ı  bir boya olduğ undan çözeltisi az miktarda haz ırlamr. 

2 veya 3 küçük boya kristali saat cam ı na konur. Üstüne damla damla su, 

konur. Renk berrak k ırm ızı msı  pembe olunca boya haz ırlanm ış  olur. 

Deney I. Herhangi bir parankimatik dokudan, özellikle gövde veya kök 

korteksinden al ınan kesitler 30 dakika ruthenium k ırm ı z ı s ı  çözeltisinde bekletilir. 

Suda yı kan ıp, gliserin ortam ında incelendiğ inde orta lamellerin k ı rm ı z ıya boyand ığı  

görülür. 

Kallos: 

Kallos, kimyasal yap ı s ı  itibari ile dallanmam ış  polisakkarittir. Mantar (Fungi) 

hücrelerinin çeperlerinde polenlerde, polen tüplerinde, özellikle sonbaharda elekli 

borular ı n elek yüzeylerinde te şekkül eder. Bu mevsimde kabak (Cucurhila pepo), 

asma (Vitis vinifera) ve ı hlamur (»Ila tomentosa) gövdelerinin floem k ı sm ı ndan 

boyuna al ı nan kesitler iyi sonuç verir. Kallos boyamalar ı  için özellikle Resorsin ve 

Anilin mavisi kullan ı l ı r. 

Deney 1. Asma (Vitis vinifera ) gövdesinden al ı nan boyuna kesitler üzerine 

birkaç damla Resorsin mavisi damlat ı l ır. Birkaç dakika içinde elekli borular ın elek 

yüzeylerini örten kallos tabakas ı  maviye boyan ı r. 
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Boya haz ı rlanmas ı : 3 g Resorsin, 200 ml dam ı t ı k suda eritilir. Içine 3m1 yo ğun 

Amonyum hidroksit konur. 10 dakika kaynatmadan ı s ı t ı l ı r.Koyu k ı rm ı z ı ms ı  

kahverengi renk koyu maviye dönü şünceye kadar tüpün a ğ z ı  parmakla kapat ı larak 

muhafaza edilir. Amonyak kokusu kayboluncaya kadar ı s ı tmaya devam edilir.Bu 

stok boya çözeltisi kullan ı lacağı  zaman 10 ml suya 3 damla damlat ı larak kullan ı l ı r. 

Silis: 

Hücre çeperlerinde silis koloidal durumda bulunur. Silis en çok Gramineae 

bitkilerinin hücre çeperlerinde ve me ş e palamutlar ı n ı n kupulalar ı nda vard ı r. 

Deney I. Kam ış  (Phragnı nes eommunis) yaprağı n ı n epidermisinden al ı nan 

kesitler önce deri ş ik HNO3'e bat ı r ı larak y ı kan ı r. Sonra platin bir pota üzerine al ı narak 

kurutulur ve pota içinde, bunzen beki üzerinde sade kül kalana kadar yak ı l ı r. 

Soğutulur, 1 damla seyrelttik HC1 damlat ı hr, lam üzerine konup incelendi ğ inde, 

organik k ı sm ı  yanm ış  olan epidermis hücrelerinin çeperlerinde sünger gibi silis 

iplikçikleri görülür. 

2- Protoplast ı  Olu ş turan Maddelerin Mikrokimyasal reaksiyonlar ı : 

Protein: 

Proteinler canl ı  yap ı n ın esas ın ı  te şkil ettikleri gibi, hücre içinde depo maddesi olarak 

bulunabilirler. Bunlar ya amorf ya da kristaloit halde bulunurlar. Amorf protein 

küçük tanecikler, şekilsiz kütleler halindedir. Kristaloit ve amorf protein pek çok 

tohumun embriyo ve endosperminde alevron taneleri içinde birlikte bulunurlar. 

Amorf protein ni ş asta ile beraber, bu ğday tanelerinin endosperminde bol miktarda 

bulunur. Kristaloit proteine ise patates yumrularm ı n d ış  tabakalar ı ndaki parankima 

hücrelerinde çok rastlan ı r. 

Proteinlerin Genel Reaksiyonlar ı  : 

Deney I. Ksantoprotein reaksiyonu: Bir kesite veya bir dokunun sudaki 

süspansiyonuna yoğ un HNO3 damlat ı l ı r, önce sar ı  bir renk meydana gelir. Sonra 

birkaç damla yo ğ un NH4OH damlat ı l ı nca bu doku veya süspansiyonda protein varsa 

renk turuncuya dönü ş ür. 
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Deney IL Biüre reaksiyonu: Ara ş t ı r ı lacak çözeltiye 1 ml % 20'lik NaOH ilave 

edilir. Sonra bir damla % ilik CuSO4 çözeltisi damlat ı l ır. Çözeltide protein varsa 

menek ş e renk meydana gelir. 

Deney III. Millon reaksiyonu: Protein aranacak kesite Millon ay ı rac ı ndan bir 

damla damlat ı l ı r ve yava ş  yava ş  ismin- . Ş ayet kesitte protein varsa kiremit k ı rm ı z ı s ı  

bir renk meydana gelir. 

Milton ay ı rac ı : 

1 g 	 Saf c ı va 

9 ml 	 Yoğ un HNO3 'te eritilir. 

9 ml 	  Saf su ilave edilir. 

Deney IV. Raspait reaksiyonu: Protein aranacak kesit yüzeyi önce yo ğ un 

ş eker çözeltisi ile ı slat ı l ı r sonra yoğun H2SO4 damlat ı l ı r. Ş ayet protein varsa, yüzey 

k ı rm ı z ı  renge boyan ı r.  

Deney V. Alevron incelemek için tolturrilardan al ı nan kesitler birkaç damla IKI 

içine konur. Dokudaki alevron taneleri sar ı  renge boyan ı r. 

Niş asta: 

Ni şasta a-D glikoz moleküllerinin aralar ı ndan 1 molekül su ç ı karak birle ş meleri 

sonucu meydana gelir. Spiral olarak k ı vr ı lm ış  moleküllerdir. Bu k ı vr ı lmada 6 glikoz 

molekülü bir devir te şkil eder. Her bir k ı v ı-ı m ı n içinde 2 1 atomu veya bir 12 molekülü 

girebi lir 

Ni ş asta asl ı nda fiziksel özellikleri farkl ı  olan amiloz ve amilopektinden yap ı lm ış t ı r. 

Amiloz dallanma göstermedi ğ i halde amilopektin dallanma gösterir. Ni şasta içindeki 

amiloz ve amilopektin yüzdesi bitkilere göre de ğ i ş ir. 

Fotosentez olay ı  sonucunda meydana gelen ni ş asta, şekere çevrilerek depolanaca ğı  

organlara nakledilir. Orada amiloplastlar içinde depo edilir. Bir hilum etraf ı nda 

tabaka tabaka ni ş asta birikmesi sonucunda ni ş asta taneleri meydana gelir. 

Depolanma daha çok yumrularda, tohumlarda, kök ve gövdenin öz ışı n ı  ve korteks 

parenkimas ı nda olur. Canl ı  doku içinde bir dizi enzim ni şastay ı  parçalayarak küçük 

moleküllere böler. 
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Deney I. Ni ş asta aranacak olan kesitler iyotlu potasyum iyodürle boyan ı r . 

IIücrelerdeki ni ş asta taneleri mor renge boyan ı r. 

Ş ekerier 

Ş ekerler monosakkaritler ve disakkaritler ş eklinde hücre özsuyunda çözünmü ş  

durumda bulunurlar. Serbest olarak bulunabildikleri gibi ba şka maddelerle 

birle şerek, birle ş ikler şeklinde de bulunabilirler. Monosakkaritler, en az 2, en çok 8 

karbon ihtiva eden birle ş iklerdir. Bitkilerde en çok, 5 karbonlu pentozlar ve 6 

karbonlu hekzozlar şeklinde bulunurlar. Glikoz bir aldohekzozdur ve daha ziyade 

tatl ı  lezzetli olgun meyvelerde bulunur. Buna, yedek besin maddesi olarak baz ı  

yumru ve tohumlarda da rastlamak mümkündür. 

Fruktoz yani meyve şekeri bir ketohekzosdur, glikozla birlikte olgun meyvelerde 

bulunur. Ayr ı ca baz ı  kök ve soğ anlarda da bulunabilir. 

Gerek glikoz gerekse fruktoz aldehit ve keton gruplar ı ndan dolayı  indirgeyici özellik 

gösterirler. Bu özelliklerinden faydalan ı larak baz ı  ay ı raçlarla kolayca tan ı n ı rlar. Bu 

ayıraçlar ın ba şı nda Fehling çözeltisi gelir. 

Disakkaritler 2 monosakkarit molekülünün birle şmesinden meydana gelirler. 

Genellikle bütün disakkaritlerin yap ı s ında glikoz bulunur. Bitkilerde en fazla sakaroz 

(a-D glikoz + 13-D fruktoz) ve maltoz (a-D glikoz + a-D. glikoz) bulunur. 

Genellikle şeker olarak bilinen sakaroz olgun tatl ı  meyvelerde, kök, gövde ve baz ı  

tohumlarda bulunur. Özellikle şeker pancar ı nda ve şeker kam ışı nda pek çok miktarda 

vard ı r. Bu nedenle sanayide şeker elde etmekte bu bitkiler kullan ı l ı r. Sakarozun 

hidrolizi sonucunda glikoz ve fruktoz meydana gelir. 

Maltoz (Malt şekeri), bitkilerde serbest olarak bulunabildi ğ i gibi genellikle ni şastamn 

hidrolizi sonucunda meydana gelir. Ayr ı ca bir trisakkarit olan rafinoz da bu şekerler 

grubuna dahildir. Ş eker pancar ı nda ve pamuk tohumunda bol miktarda bulunur. 

Deney I. Elma (Malus silvestris) meyves ından, kuru soğ an ı n (Allium cepa) etli 

yaprağı ndan, veya şeker pancar ı ndan (Beta vulgaris) al ınan kesite birkaç damla ct-

naphtol çözeltisi damlat ı l ır ve bunun üstüne de yo ğun H2SO4'den bir damla 

damlat ı l ırsa, kesitte ve civar ı ndaki suda görülen koyu menek şe renk, şekerin 

varl ığı na i şarettir 
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a-rıaphffil çözehisi: 

ct-naphtol 	 10-15 g. 

(Y0 96 l ı k alkol ile 	100 nı l'ye tamamlan ı r. 

Deney. II. Yine şeker aranacak kesitlere Thymol çözeltisi damlat ı l ı p bunun 

üstüne de yoğun 1-120S4 damlat ı ld ığı nda, ortamda şeker varsa kiremit k ı rm ız ı s ı  renk 

görülür. 

Thymol çözeltisi: 

Thymol 	 10-15 g 

% 96 l ık Alkol ile 	100 ml'ye tamamlan ı r. 

Deney III. Fehling reaksiyonu: Daha evvel haz ırlanm ış  Fehling A ve Fehling 

B çözeltilerinden e ş it miktarlarda kar ış t ı r ı larak ş eker aranacak kesit veya ç ı kar ı lm ış  

bitki ekstraktlar ı na birkaç damla damlat ı l ır ve hafif alevde ı s ı t ı l ı rsa, ortamda esmer 

kahverengi Cu20 (Kupra oksit) te şekkül eder, böylece şeker varl ığı  kan ı tlanmış  olur. 

Çünkü Fehling çözeltilerindeki Cu' (Bak ır) şekerlerin indirgeyici özelli ğ i sebebi ile 

Cu' 'a indirgenir ve renk verir. Yaln ız bu reaksiyon sakaroz ile gerçekle şmez çünkü 

sakarozun indirgeme özelliğ i yoktur. 

Fehling A: 

CuSO4 	34,64 g. 

Saf su 	500 ml. 

Fehling B: 

Sodyum potasyum tartarat....173 g. 

NaOH 	 52 g. 

Saf su 	 500 ml. 

30 kadar fruktoz molekülünün bir araya gelmesinden olu şan bir polisakkarittir. 

Özellikle Compositae' lerde baz ı  Campanulaceae ve Monokotiledonlarda depo 

maddesi olarak bulunur, inulin bitkide daima çözünmü ş  haldedir. Y ı ld ı z çiçeğ inin 

(Dahlia variabilis) kök yumrular ında, karahindiba (Tararacum officinalls) bitkisinin 

köklerinde çok bulunur. 
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Deney I. Inulince zengin organlardan al ı nan kesitler (örneğ in Dahha variabilis 

yumrusundan al ı nan kesitler) % 96'l ı k alkole konur. Bir müddet beklenip 

ınikroskopta incelendi ğ inde inulin sferokristaller halinde görülür ( Ş ekil 1.2). 

Ya ğ lar: 

Yağ  asitleri ile gliserinin meydana getirdi ğ i esterlerdir. Ya ğ lar tabiatta çok çe ş itlidir. 

Hemen hemen her bitki hücresi az veya çok ya ğ  ihtiva eder. Esas depo maddesi 

olarak, tohum, meyve, kök ve rizomlarda bulunur. Hücre içinde damlac ı klar halinde 

vakuolde, veya emülsiyon halinde protoplazmada yer al ı r. Yağ lar ı n bir k ı sm ı  oda 

s ı cakl ığı nda kat ı  olduğ u halde, bir k ı sm ı  da oda s ı cakl ığı nda s ı v ı d ır. Suda ve alkolde 

erimezler. Kloroform, benzol, eter ve asetonda erirler. Kokulu bitkilerde bulunan 

uçucu yağ lar, eterik yağ lar ad ı  alt ı nda bu gruba girer. Eterik ya ğ lar ı n kimyasal 

yap ı lar ı  birbirinden oldukça farkl ı d ır. Eterik yağ lar çiçek, meyve, tohum, yaprak ve 

odunda bulunur. 

Ş ekil 1.2. Y ı ld ı  çiçeğ i (Dahlia variabi s) bitkisini yumru kökündeki inulin 
sferokristalleri. 

Deney 1. Olgunla ş mam ış  zeytin (Olea europaea) meyves ı n n etli k ı sm ı ndan 

al ı nan ince bir kesit üzerine birkaç damla sudan IlI damlat ı l ı r. Sonra ortam dam ı t ı k 
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t ı  ile y ı kan ı r ve gliserinde incelenir. hücre içindeki ya ğ  damlac ı klar ı n ı n k ı rm ı z ı ya 

■Soyand ı g ı  görülür. 

Deney Il. Hintyağı  (Ricinus cam ın ı  s) bitkisinin tohum endosperminden 

enine kesit al ı n ı p, birkaç damla sudan boyan ı rsa hücre içindeki ya ğ  

damlac ı klar ı  k ı rm ız ı  bir renk al ı r, 

Deney EH. Limon (Citrus limonun!) meyve kabuğunun d ış a yak ı n etli 

k ı sm ı ndan enine kesit al ı n ı r. Birkaç damla sudan Ill'le boyan ı r. Epidermisin hemen 

alt ı nda bulunan büyük salg ı  cepleri içindeki eterik ya ğ  damlalar ı  k ı rm ı z ı ya boyan ı r. 

Tanen: 

Tanenler fenol türevlerinden meydana gelen heterojen bir gruptur. Genellikle 

glikozitler ş eklinde bulunurlar, Bitkilerde geni ş  yay ı l ı m gösterirler. Suda, alkolde ve 

gliserinde ender. Tanenler pek çok bitkinin yapraklar ı nda, ksilem ve floemde kök ve 

gövde periderminde, olgunla ş mam ış  meyvelerde, tohumlar ı n testas ı nda ve gall gibi 

patolojik yap ı larda bulunur. Tanen, hücrelerde ya protoplast içinde ya da hücre 

çeperinde bulunur. Protoplastadaki tanen ya vakuolde ya da sitoplazma içinde 

damlac ı klar halindedir. Tanen, bitkilere, çürümeye kar şı  koruyucu özellik verir. 

Tanenler demir tuzlan ile siyah ı ms ı  mavi veya ye ş il renge boyan ı rlar. 

Deney 1. Gül (Rosa sp.) gövdesinin, kabuk k ı sm ı ndan al ı nan enine kesit veya 

me şe (Ouercus sp.) ağ ac ı n ı n maz ı s ı ndan al ı nan enine kesit % 3'lik FeCl 3  çözeltisi ile 

boyand ığı nda hücreler mavi-siyah bir renk al ı r. 

Reçine: 

Bitkilerde bir salg ı  maddesi olan reçineler amorf yap ı da kat ı  cisimlerdir. Bitki içinde 

eterik yağ larda erimi ş  olarak bulunurlar. Suda erimezler. Asidik özellik gösterirler. 

Kimyasal bak ı mdan yağ  asitlerinin meydana getirdi ğ i kompleks bile ş iklerdir. 

Yaralanma sonucunda miktarlar ı  artar. Reçineler antiseptik maddelerdir. 

Deney I. Çam (Pinus nigra) yaprağı ndan al ı nan enine kesit sudan Hile 

boyan ı r. Saf su ile y ıkand ı ktan sonra, gliserinde incelenir. Reçine kanallar ı  içindeki 

reçine damlac ı klan k ı rm ı z ı  bir renk al ı r. 
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Deney IL Çam (Pinus nigra) ağ ac ı n ı n reçine kanal ı na sahip herhangi bir 

organ ından al ı nan bir kesit, su ile haz ırlanm ış  % 7'lik Cu Asetat içinde bir hafta 

kadar bekletilir. Sonra mikroskop alt ı nda gliserin içinde incelendi ğ inde reçine 

maddesinin ye ş ile boyand ığı  görülür. 

Lateks (Süt): 

Bitkilerde bulunan bir nevi salg ı  maddesidir. Bu madde emülsiyon ve süspansiyon 

halinde çe ş itli maddeler ihtiva eder. Bunlar ni ş asta, şeker, protein, ya ğ , tanen, 

alkoloidler, enzimler, reçine, kauçuk ve madensel tuzlard ır. Özellikle sütleğ engiller 

familyas ı nda çok bulunur. Ekonomik de ğ eri bulunan latekslerin ba şı nda kauçuk 

gelir. 

Deney L Karahindiba (Taraxacum o ıcinalis) kökünden boyuna bir kesit 

al ı n ı p, Alkaninle boyan ırsa süt borular ı  içinde süt parlak k ırm ı zı  bir renge boyan ı r. 

Alkanin boyas ı : Alkanna kökünden alkol ile yap ı lan ekstraktt ır. 

Deney IL Sütleğengiller familyas ı na ait bitkilerden al ı nan kesitler e ş it 

miktarlarda kar ış t ırı lmış  sakarozun sudaki doymu ş  çözeltisi ile yoğun H2S0.4 1ten 

ibaret olan bir ay ıraç ile boyan ı r. Süt maddesi parlak k ırm ız ı  renge boyan ır. Bu 

ay ı raç kullan ı lacağı  zaman haz ı rlanmal ı d ı r. 
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B- HÜCREN İ N İ NCELENMES İ : 

Bitki hücreleri genellikle küresel, dörtgen veya çokgen prizma şeklinde olur. İ pliksi 

ya da tüpsü olanlarma da rastlan ı r. Basit bir bitki hücresini mikroskopta incelemek 

için çeş itli materyaller kullan ı labilir. 

Deney L İnci çiçeğ i (Symphoricarpus racemosus) meyvesi al ı n ı r. Beyaz renkli 

meyve kabuğu y ı rt ı l ı p meyvenin etli k ı sm ı ndan bir parça al ı n ı p tam üzerinde bir 

damla su içinde iyice ezilir ve incelenir. Genellikle yuvarlak olan mezokarp hücreleri 

ortama dağı l ı r. 

Deney II. Kurtbağ r ı  (Ligustrum vulgare) n ı n koyu renkli meyvelerinin etli 

kıs ı mları ndan iğne ile veya jilet ucu ile al ınan az miktarda doku tam üzerinde 1 

damla su içinde iyice ezilir, dağı t ı l ır, lamel kapatd ın incelenir. Çoğunlukla vakuol 

renk maddeleri ihtiva eden meyve mezokarp hücreleri teker teker veya gruplar 

halinde ortama dağı l ı r. Hücre ortas ı nda yer alan geni ş  vakuolün etrafında hücre 

çeperine yap ış mış , içinde kloroplastlar ı  farkedilebilen sitoplazma görülür ( Ş ekil 1.3). 

kt 
5 

Ş ekil 1.3. Kurtba ğ rı  (I,igustrum vulgare) mevvesinin mezokarp hücresi; kl, kloroplast; s, 
sitoplazma; v, vakuol. 

Deney III. Soğ an (Allium cepa) bitkisinin etli yapraklar ı n ı n hafif renkli olan 

üst yüzeyinden keskin bir jiletle zar ş eklinde yüzeysel kesitler aln ı r. 1 Damla su 

içinde incelenir 
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Yaprak epidermis hücreleri büyük büyütmeli objektifle incelendi ğ inde hücre çeperi 

ve çepere ait geçitler, çekirdek, çekirdekcik ve vakuoller iyi görülür. Bu hücrelerden 

bazı ları  vakuollerinde renk maddesi ihtiva ederler. ( Ş ekil 1.4). 

1- Sitoplazma Hareketleri (Sikloz hareketleri). 

Sitoplazma organik ve anorganik bile ş iklerden meydana gelen kolloidal bir 

sistemdir. Son derece heterojen ve polifaziktir. Bu kompleks yap ı  içinde uzun 

makromoleküler zincirlerden olu ş an iskeletler ve çe ş itli molekül topluluklar ı  

bulunur. Canl ı  sitoplazman ın % 60-90' ı nı  su te şkil eder. Kuru maddelerin % 90' ı , 

organik % O'u ise anorganiktir. Sitoplazma içindeki bu moleküller her an yer 

değ i ş tirebilirler. Bu yer de ğ i ştirmeler sikloz hareketlerini doğurur. Sitoplazma canl ı  

hücrelerde daima hareket edebilme özelli ğ ine sahiptir. ilkel organizmalarda, c ıvık 

mantarlarda bu hareket daha iyi görülebilir. Bitkilerde ışı k mikroskobunda fark 

edilebilen iki çe ş it sitoplazma hareketi görülür: 

204u 

Şekil 1.4. Soğ an (Allium cepa) bitkisinin etli yapraklannda epidermis hücresi; hç, hücre çeperi; g, 
geçit; ç, çekirdek; v, vakuol. 
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Rotasyon: 

Bu harekette, sitoplazma hücre çeperine paralel olarak tek yönlü hareket eder. 

Çoğ unlukla su bitkilerinde görülür. örne ğ in: Vallisneria spiralis, Elodea canadensis 

gibi. 

Deney L Bir su bitkisi olan özellikle akvaryumlarda yeti ş tirilen Valisneria'nı n 

şerit şeklindeki yapraklar ı ndan küçük bir parça kesilip lam üzerindeki 1 damla su 

içine konup incelenir. İ lk bak ış ta yaprak hücreleri içinde tanecikli sitoplazma, 

kloroplastlar ve çekirdek fark edilir. Sitoplazma hücre çeperine yap ış m ış  astar 

şeklindedir. Sitoplazman ı n çepere paralel olarak yapt ığı  tek yönlü hareket, 

kloroplastlanrı  yer değ iştirmeleri ile kolayca görülebilir. Hücrenin ortas ı nda büyük 

bir vakuol bulunur. Hücredeki sitoplazma hareketini h ı zland ı rmak için kesme, 

kuvvetli ışığ a tutma gibi i ş lemler yap ı labilir. ( Ş ekil 1.5). 

Sirkülasyon: 

Sirkülasyon hareketi kara bitkilerinin tüy hücrelerinde kolayl ı kla görülür. Tanecikli 

sitoplazma, hücrelerin çok say ı daki vakuolleri etrafı nda farkl ı  yönlerde akar. 

Vakuoller büyüdükçe aradaki sitoplazma iplikcikler şeklinde kal ı r. 

Deney L Telgraf çiçeğ i (Tradescantia virginiaca) çiçeğ inin stamenlerin üstündeki 

tüyleri ince uçlu bir pensle kopar ı l ı p lam üzerine damlat ı lm ış  1 damla su içinde 

incelenir. Tüyler üst üste tespih tanesi gibi dizilmi ş  fiç ı  şeklindeki hücrelerden 

meydana gelmi ş tir. Hücre içinde çok say ı da vakuol vard ı r. Sitoplazma hücre çeperi 

alt ı nda ve bu vakuoller aras ı nda ince iplikçikler şeklinde görülür. Çekirdek ya bu 

iplikçiklerin bağ land ığı  yerde, ortada veya çepere yak ı nd ı r. Vakuol etraf ındaki bu 

ince sitoplazma iplikçikleri devaml ı  olarak muhtelif yönlerde hareket eder. Bu 

hareket sitoplazma içindeki taneciklerin bir yöne do ğ ru alanas ı yla farkedilir ( Ş ekil 

1.6). 
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Şekil 1.5. Valisneria spiralis' de rotasyon hareketi; s, sitoplazma; kl, kloroplast; ç, çekirdek; v, 

vakuol. 

Ş ekil 1,6. Telgraf çiçe ğ i (Tradescanna virginiaca) stamen tüyü hücresinde sirkülasyon hareketi; 
ç, çekirdek; si, sitoplazma iplikçi ğ i; v, vakuol. 
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Plazmoliz 

Turgor halinde bulunan bütün canl ı  hücrelerde, hücrenin içinden, d ış ar ı ya doğ ru 

çepere bir bas ı nç yapt ığı  bilinir. Bu turgor bas ı nc ı  sebebiyle Lipoprotein yap ı s ında 

olan hücre zar ı  (ektoplast) selüloz çeperden ay ı rdedilemez. Protoplast ı n d ışı n ı  

çevreleyen lipoprotein zar ı  hücre çeperinden ay ı rmak için plazmoliz olay ı ndan 

yararlan ı l ı r. Plazmoliz olay ı n ı n meydana gelmesi için hücre kendi özsuyundan daha 

yoğun, yani hipotonik bir çözelti içine konur. Hücre özsuyu bu durumda 

semipermeabl (seçici geçirgen) lipoprotein hücre zar ı ndan geçerek yava ş  yava ş  d ış  

ortama yay ı l ı r. Böylece protoplast ı n hacmi küçülmeye ba ş lar. Çok az esnek olan 

hücre çeperi, bu küçülmeye az miktarda i ştirak eder. Küçülme devam ettikçe selüloz 

hücre çeperi buna daha fazla uyamayaca ğı ndan protoplast ı  çevreleyen lipoprotein zar 

selüloz hücre çeperinden uzakla şmaya baş lar. Ayrı lman ı n ilk an ı na limit plazmoliz 

denir. Ayr ı lma devam ettikçe protoplast ortaya çekilir. Bazen yüzey gerilimi 

sebebiyle hücrenin ortas ında yuvarlak bir hal al ı r. Çoğu zaman da ince sitoplazma 

köprücükleriyle çepere bağ l ı  kal ı r. Plazmoliz olmuş  hücrenin içinde bulunduğu 

ortam ı  su ilave ederek hipertonik ortam şekline dönüştürürsek d ış  ortamdan hücre 

içine su gireceğ inden protoplast ın hacmi artar ve tekrar hücre zar ı  gerilerek çepere 

dayanır. Hücre eski halini al ı r. Bu olaya da deplazmoliz denir. 

Deney 1. Soğ an (Allium cepa) bitkisinin etli yapraklar ı nı n hafif renkli 

epidermis hücrelerinden yüzeysel kesit al ı n ı p 1 damla 0,1 Molar sakaroz içine konur. 

Orta büyütmeli objektifle incelendi ğ inde hücrenin yava ş  yavaş  suyunu kaybederek 

plazmoliz duruma geçtiğ i görülür. Protoplast hücre ortas ı nda toplanmaya ba ş lar. Baz ı  

bölgelerde çepere ince ba ğ lant ılarla bağ l ı  kal ı r. Bir müddet sonra protoplast son 

ş eklini al ır (Ş ekil 1.7). 

Deney II. Rhoeo discolor yaprağı nı n alt epidermisinden yüzeysel bir kesit 

alın ı r. % 20' lik tuz çözeltisi içine konur. Vakuollerinde anthosiyan renk maddesi 

ihtiva eden renkli hücrelerde plazmoliz iyi gözlenir. Hücrenin büyük bir k ı sm ı n ı  

kaplayan vakuolle birlikte sitoplazma da yava ş  yavaş  ortada toplanmaya ba ş lar. 

Baz ı  hücrelerde yüzey gerilimi nedeniyle bütün protoplast ı n hücrenin ortas ı nda 

toplandığı  görülür. 
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Şekil 1.7. Soğan (Allium cepa) yaprağı  cpidennis hücrelerinde plazmoliz; A, normal hücre; B, limit 
plazinoliz; C. tam plazmoliz. 

Deney [II. Kurtbagr ı  (Ligustrum vulgure) meyvelerinin anthosiyan renk 

maddesi ihtiva eden mezokarp hücrelerinde de plazmoliz olay ı  iyi gözlenir. 

2- Plastidler: 

Bitki hücrelerinin özel organelleridir. Bakterilerde, mavi ye ş il su yosunlarmda ve 

baz ı  mantarlarda plastid bulunmaz. Plastidler meristematik hücrelerde geli ş en, 

proplastid dedi ğ imiz plastid öncülerinden meydana gelir. Bunlar çift zarla çevrilidir, 

mitokondrilere benzerler. Proplastidlerden hitkinin de ğ i ş ik doku ve organlar ı nda 

değ i ş ik plastidler geli ş ir. 
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Levkoplast: 

Renksiz plastidlerdir. Ço ğunlukla bitkilerin ışı k görmeyen organlar ı nda meydana 

gelirler. Bazen yaprak gibi ışı k gören organlarda da olu ş tuğu görülür. 

Levkoplastlar en çok yaprak ve çiçek epidermislerinde, so ğ an ve yumrularda 

görülür. Depo organlar ı ndaki levkoplastlar ni şasta depo ederek amiloplast ad ı n ı  
al ı rlar. Yaprak epidermisinde çekirdek etraf ı nda toplanm ış  küçük tanecikler 

ş eklindedir. 

Deney 1. Telgraf çiçeğ i (Tradescantia virginiaca) yaprakları n ı n alt yüzlerinden 

sapa yak ı n yüzeysel kesitler al ı p 1 damla su için incelenirse epidermis hücrelerinin 

çekirdekleri etrafı nda küçük, parlak yuvarlak levkoplastlar görülür ( Ş ekil 1.8). 

Ş ekil 1.8. Telgraf çiçe ğ i (Tradescantia virginiaca) yaprak epidemisinde levkoplastlar; s, 
sitoplazma; ç, çekirdek; le, levkoplast. 

Deney IL Patates (Solanum tuberosum) yumrusunun peridermi dikkatlice 

soyulup alt ı ndaki dokudan jiletle ince bir kesit al ı n ı p su içinde incelenirse ni ş astaca 

fakir hücrelerin çekirdelderi etraf ı nda renksiz levkoplastlar görülür. Ayn ı  hücrelerde 

kloroplast ve küçük ni ş asta taneleri de görülebilir. Doku IKI ile boyan ı rsa ni ş asta 

taneleri boyan ır, levkoplastlar boyanmaz. 
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Kloroplast: 

Bitkinin ışı k gören organlar ı nda olu şan ye ş il renkli plastidlerdir. Proplastidlerden 

meydana gelirler. Sitoplazma içinde ışı k enerjisini absorbe eden kloroplastlar CO 2  ve 

H2O'dan karbohidrat sentezlerler. Ilkel bitkilerin hücrelerinde tek ve büyük 

kloroplastlar bulunur. Bunlar özel ş ekilli kloroplastlard ır. Yüksek bitkilerde yumurta, 

mercimek veya küre şeklinde olan kloroplastlar ı n hücre içindeki say ı lar ı  da çoktur. 

Boyutlar ı  ortalama 4-6 µ dur. Kloroplastlarm çevresinde lipoprotein zar bulunur . 

Plastidin içi stroma ile doludur. Bu s ıvı  içinde granum denen ye ş il tanecikler görülür. 

Bunlar lipoprotein zarlar ı n katlanmas ı  sonucunda meydana gelen topluluklard ır. Bu 

zarlar ı n yap ı s ı nda lipit molekülleri aras ı nda klorofı l renk maddesi yerle ş mi ş tir. 

Bunlar ı n yan ı nda karetenoidler de bulunur. Fotosentezin ayd ı nl ı k devre olaylar ı  bu 

zarlarda cereyan eder, karanl ı k devre olaylar ı  da stroma içinde meydana gelir. 

Kloroplastlar daha çok ye ş il yapraklarda ve otsu gövdelerde bulunurlar. 

Deney I. Valisneria spiralis bitkisinin şerit yapraklar ı ndan küçük bir parça 

kesilir ve su içinde incelenir. Birbirine paralel dizilmi ş  uzunca hücrelerin içinde ye ş il 

renkli iri kloroplast taneleri görülür. Bunlar hücre ortas ı ndaki geni ş  vakuol tarafı ndan 

hücre çeperine doğ ru itilmi ş lerdir. Hücrenin ortas ı nda görülen kloroplastlar alt veya 

üst çeperin alt ındaki kloroplastlard ır. ( Ş ekil 1.9). 

Deney Il. İpliksi bir alg olan Noirogyra variatts' dan bir kaç iplik al ı n ıp 1 

damla su içinde incelenirse her hücrede kurdele şeklinde kenarlar ı  girintili ç ıkı nt ı l ı , 

k ı vrı lm ış  bir kloroplast görülür. Kloroplastiar ı n üzerinde oluklar vard ı r. Üzerlerinde 

pirenoidler bulunur. Etraflar ı nda uygun çevre şartlar ı nda ni şasta taneleri olu şur. 

Deney III. Gül (Rosa sp.) türlerinin yapraklar ı ndan epidermis kald ı r ı ld ıktan 

sonra yüzeysel kesitler al ı n ı p incelenirse palizat veya sünger parenkirnas ı  

hücrelerinin içinde kloroplastlar görülür. 

Deney IV. Kurdele (Chlorophytum comosum) bitkisinin hava köklerinden 

enine kesit al ı p su içinde incelenirse kloroplastlar ı n ı n bölünmeleri gözlenebilir. Önce 

kloroplast ı n orta yerinde renksiz bir bölge te şekkül eder daha sonra kloroplast 

boğumlanarak ikiye ayr ı l ı r. 
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Ş ekil 1.9. Valisneria spiralis bitkisir ıin yaprak hücresinde kloroplastlar; kl, kloroplast 

Kromoplast: 

Bitkilerin çiçek ve meyvelerinde bulunan sar ı  ve turuncu renkli plastidlerdir. Bunlar 

da çift lipoprotein zarla çevrilidirler. Kromoplastlar içinde karotenoid renk maddeleri 

bulunur. Bunlar plastid içinde bazen yağ  damlac ı klar ı  içinde erimi ş  durumda, bazen 

lipoprotein zar yap ı s ı na kat ı lm ış  durumda veya değ i ş ik şekillerde kristaller halinde 

bulunur. Kromoplastlar ı n şekilleri her zaman muntazam olmaz 

Deney 1. Gül (Rosa sp.) bitkisinin k ı rm ız ı  meyvelerinden enine bir kesit al ı n ı p 

1 damla su içine konur. Meyvenin mezokarp hücreleri içinde k ı rm ı z ı ms ı  turuncu 

kromopiastlar görülür ( Ş ekil 1.10). 
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Ş ekil 1.10. Gül (Rosa sp.) bitkisinin k ı rmı zı  meyvelerinde kromoplastlar; kr, kromoplast. 

Deney II. Domates (Solanum lycopersicum) meyvesinin kabuğuna yak ı n etli 

k ı s ı mdan küçük bir parça al ı n ı p 1 damla su içinde iyice da ğı t ı l ı r. Birbirlerinden 

ayr ı larak da ğı lm ış  hücrelerin içinde kromoplastlar görülür. 

Deney 	Ate şdikeni (Pyracantha coccinea) meyvelerinin mezokarp 

dokusundan küçük bir parça al ı n ı p su içinde dağı t ı l ı rsa dağı lan yuvarlak hücreler 

içinde kromoplastlar çok de ğ i ş ik şekillerde görülür. 

Deney IV. Havuç (Daucus carrota) kökünden boyuna teğ etsel bir kesit al ı n ı p 

incelenirse turuncu k ı rm ız ı  renkte kromoplast kristalleri görülür. Kromoplastlar 

içinde meydana gelen renk maddelerinin kristalleri, zamanla plastidin için doldurur 

ve plastid zar ı  ortadan kalkar. 

Deney V. Karahindiba (Taraxacum officinahs), latin çiçeğ i (Trapeolum majus) 

veya krizantem (Crysanthernum sinense) taç yapraklar ı n ı n içe bakan yüzeylerinden 

yüzeysel kesitler al ı n ıp 1 damla su içinde incelenirse dalgal ı  çeperli hücreler içinde 

sar ı  renkli küçük yuvarlak kromoplastlar görülür. 

Deney VI. Güvey Feneri (Physalis alkekeng0 bitkisinin gövde tüyleri bir 

pensle kopar ı l ı p incelenirse tüy hücreleri içinde k ı rm ı z ı  kromoplastlar görülür. 

24 



3- Ni şasta taneleri 

Fotosentez sonucu meydana gelen ni şasta zaman zaman hidroliz olarak bitkinin di ğ er 

organlanna ta şı n ı r. Böylece yedek besin depo eden organlara şekerler şeklinde 

nakledilen fotosentez ürünleri tekrar polimerize olarak levkoplastlar içinde 

depolanmaya ba ş lar. Levkoplast içinde ni şastan ı n ilk oluş tuğ u noktaya hilum denir. 

Niş asta plastid içinde tabaka tabaka birikir ve bütün plastidi doldurur. Bunlara ami-

loplast denir. Böylece plastid zar ı  gerilir, bazen de ortadan kalkar ve yedek ni şasta 

taneleri meydana gelir. Yedek ni şasta taneleri değ i ş ik bitki tohumlar ı nda ve 

yumruları nda değ i ş ik şekil ve büyüklükte olur. Korteks parenkimas ı  ve öz ışı nlarında 

da bol miktarda ni şasta depo edilir. 

Deney I. Patates (Solanum tuberosum) yumrusunun iç kı sm ı ndan ezerek bir 

miktar su ç ıkarı lır, buna bir damla dam ınk su ilave edip incelenirse de ğ i ş ik 

boyutlarda çok say ıda midye kabuğu şeklinde yedek ni şasta taneleri görülür. 

Bunlardan tek hilum ihtiva edenlere tekli ni şasta tanesi, iki hilum ihtiva edenlere ikili 

bileş ik ni şasta tanesi, üç hilum ihtiva edenlere de üçlü bile ş ik ni şasta tanesi denir. 

Bazı  ikili ni şasta taneleri mü ş terek tabakalar ihtiva edebilirler. Bunlara da ikili yar ı  

bileş ik ni şasta tanesi denir. İnceleme ortam ı  IKI ile değ iştirilince nişasta tanelerinin 

mavi-mor renge boyand ıklan görülür (Ş ekil 1.11.A). 

Deney 11. Fasulye (Phaseolus vulgaris) tohumların ı n kotiledonlar ı  aç ı l ır ve 

içindeki besi dokudan toz halinde bir miktar 1 damla su içine koyarak incelenir. 

Fasulye ni ş astalan uzunca elipsoid şeklindedir. Ortalar ında tohumun kurumas ı  

esnası nda olu şmu ş  çatlaklan bulunur ( Ş ekil 1.11.B). 

Deney III. Pirinç (Oryza sativa) tohumlarının endosperminden jiletle lam 

üstündeki 1 damla su içine toz halinde kaz ı n ır. Niş asta taneleri iki veya daha çok 

tanenin birle şmesiyle meydana gelmi ş  bile ş ik taneler ş eklinde bulunur ( Ş ekil 1.11.C). 

Deney IV. Buğday (Triticum vulgare) tohumlar ı n ın endosperminden bir parça 

su içine kaz ı n ı r. Buğday ni ş astaları  yuvarlağ a yak ı n taneler şeklinde görülür. Ni şasta 

tanelerinin hilumlar ı  açıkça görülür. ( Ş ekil 111.D). 
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Ş ekil 1.11. Çe ş itli bitkilerde ni ş asta taneleri; A, Patates (Solanum tuberosum) yumrusunda; h, 
hilum: a, tekli ni şasta tanesi; b, ikili bile ş ik: e, üçlü bile ş ik; B, Fasulye (Phaseolus vulgaris) 
toluumunda; C, Pirinç (Oryza sativa) tohuinunda; D, Buğ day (Tritieum vulgare) tolnununda. 

4- Alev ron 

Proteinler canl ı  yap ı y ı  olu ş turan bile ş iklerdir. Bunun d ışı nda hücrede yedek besin 

maddesi olarak da bulunurlar. Bunlar amorf yani ş ekilsiz kitleler halinde veya 

kristaloid protein olarak görülürler. Alevron taneleri pek çok tohumun 

endosperminde bulunabilir. Bunlar lugol ile sar ı  renge boyan ı rlar. 

Deney 1. Bezelye (Fisun., salivum) kotiiedonlar ı ndan enine bir kesit al ı n ı p 1 

damla su içine, konur. Hücrelerde iri ni şasta tanelerinin aralar ı n ı  küçük tanecikler 

şeklinde alevron doldurmu ş tur. Ortam ı  IKI ile değ i ş tirince ni ş astalar mor renge, 

alevronlar da sar ı ya boyan ı r ( Ş ekil 1.12.). 
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Deney It Buğ day (Tralcum vulgare) tohumlar ı  enine ikiye bölünüp kesilen 

yüzeylerine 1 damla gliserin damlat ı l ı p biraz yumu ş at ı l ı r. Kabuğu ile birlikte enine 

kesit al ı n ı r. Tohumun d ışı ndaki perikarp ve testadan sonra alevron tabakas ı  
dediğ imiz bir s ı ra hücre gelir. Bu hücreler endospermin di ğ er hücrelerine oranla daha 

küçüktür. İ çleri tamamen alevronla doludur. Hücrelerin ortas ı nda nukleus da 

farkedilir. Bunlar ı n alt ı ndaki hücreler ise ni ş asta depo ederler ( Ş ekil 1.13.) 

Deney III. Hintyağı  (Ricinus communis) bitkisinin tohumlar ı n ın sert kabuklar ı  

soyulduktan sonra beyaz endosperm dokusundan ince bir kesit al ı n ı r. Bu kesiti su 

içinde incelemek oldukça güçtür. Dokudan ç ı kan yağ  damlac ıklar ı  su ile emülsiyon 

te şkil eder ve bir bulan ı kl ı k meydana gelir. Buna önlemek için kesitin bir taraf ından 

saf alkol damlat ı hr ve ortamdaki su filitre kağı d ı  ile çekilin_ Hücre içindeki 

alevron taneleri üzerinde yumurta ak ı  kristaloidleri ve globoidler görülür. Globoidler 

inositol beksafosfat' ı n kalsiyum ve magnezyum tuzlar ı d ı r. Yaln ı zca globoidleri 

görmek istersek ortama % 5'lik KOH çözeltisi damlat ı l ı r. Yumurta ak ı  kristaloidi 

KOH'de çözünür, yaln ı z globoidler kal ı r. Ortam % 3 1Iük asetik asitle de ğ i ş tirilirse 

globoidlerinde eridi ğ i görülür ( Ş ekil 1.14). 

5- Kristaller 

Metabolizma sonucunda meydana gelen kullan ı lmayan baz ı  maddeler kristalle şerek 

hücre içinde kal ı r. Bunlar ı n başı nda kalsiyum tuzlan gelir. Bunlardan kalsiyum 

oksalat, kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfat en çok bulunanlardand ı r. Baz ı lar ı  da 

silis ihtiva eder. Kristaller de ğ i ş ik ş ekillerde veya kum şeklinde görülür. Tek 

kristaller prizmatik, piramidal veya romboedrik ş ekillerde olur. Druzlar ise pek çok 

piramidal kristalin bir merkez etraf ı nda rozet şeklinde toplanmas ı yla olu şur. Rafı tler 

ise iğ ne şeklindeki romboedrik prizmalardan meydana gelir. Bunlar demet şeklinde 

toplanarak etraflar ı n ı  müsilaj maddesi çevirir, böylece rafı t demetleri te şekkül eder. 

Çok küçük kristal topluluklar ı na da kum kristalleri denir. Bunlar hücre içini tamamen 

doldurur veya çepere gömülü olarak hulunurlar. 
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Deney I. Begonya (Begonya sp.) bitkisinin genç gövdelerinden veya yaprak 

saplar ından enine kesitler al ı n ı p 1 damla su içinde incelenirse parankima hücreleri 

içerisinde tek veya druz kristaller bulunur ( Ş ekil 1.15). 

Deney II. Atkestanesi (Aesculus hippocastanum) bitkisinin yaprak sap ı ndan 

al ı nan enine kesitte parankima hücreleri içinde büyük druzlar görülür. 

Deney III. Ihlamur (Tilia tomentosa) bitkisinin gövdesinden al ınan enine 

kesitte primer korteksin parankima hücrelerinde tek ve druz kristaller görülür. 

304u 

Ş ekil 1.12. Bezelye (Pisum sativum) kotiledon hücrelerinde alevron; al, alevron; n, ni şasta. 

. 	

ti 

Ş ekil 1.13. Buğday (Triticum vulgare) tohumunda alevron; al, alevron; ç, çekirdek; n, ni şasta. 
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Ş ekil 1.14. Hintyag ı  (Ricinus com ınunis) tohumunun endosperm hücrelerinde alevron; yk yumurta ak ı  
kristaloidi; g, globoid; al, alevron. 

Şekil 1.15. Begonya (Begon a sp.) yaprak sap ı ndan al ınan enine kesitte kristaller, d, druz; k, tek 
kristal. 

Deney IV. Cam güzeli (Impatiens sultanii) bitkisinin gövdesinden boyuna 

teğetsel bir kesit al ı n ı p su içinde incelenirse rafit demetleri ihtiva eden uzunca 

hücreler görülür. Rafit demetleri etraf ı nı  çeviren müsilaj torba da bazı  hallere 

gözlenebilir ( Ş ekil 1.16). 
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504u 

Şekil 1.16. Cam güzeli (Impatiens sultanii) gövdesinden al ı nan boyuna teğetsel kesitte rafit kristalleri; 
rafit kristali 

Deney V. Kurdele (Chlorophyturrı  comosum) bitkisinin hava köklerinden 

al ı nan enine kesitte parankima hücreleri içinde rafit demetleri görülür. 

6- Vakuoller 

Vakuolleri dolduran hücre özsuyunun reaksiy onlar ı  genellikle zay ı f asidiktir. 

Hücre özsuyunda 200'den fazla organik asit ve bunlar ı n tuzlar ı  bulunmu ş tur. En 

çok rastlanan organik asitler oksalik asit, malik asit, sitrik asit ve tartarik asittir. 

Baz ı  bitkilerde hücre özsuyunda aromatik asitler de bulunur. 

Hücre özsuyunda çok bulunan maddelerden biri de renk maddeleridir. Bitkilerde, 

çiçek ve meyvelerin renkleri ço ğ unlukla renk glikozitleri taraf ı ndan sağ lamr. Bazen 

k ı rm ızı  veya mor renkli yapraklar ı n epidermislerinde de bulunurlar. Glikozitler şeker 

moleküllerinde 1. C atomuna bağ l ı  OH yerine ba şka bir bile ş iğ in bağ lanmas ıyla 

meydana gelirler. Ş ekere bağ lanan bu moleküle aglikon denir. Renk glikozitleri iki 

grupta toplan ı rlar. 
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Anthosiyan Renk Maddeleri: 

Bunlar hücre özsuyunun pffs ı na göre asitten bazan do ğ ru k ı rm ı z ı  menek ş e-mavi 

renkler gösterirler. Su ile parçaland ı klar ı  zaman glikoz ile her biri özel bir renk 

maddesine ayr ı l ı rlar ki bunlara da anthosiyanidin denir 

Deney I. Kolyos (Coleus sp.) bitkisinin renkli yapraklar ı ndan al ı nan yüzeysel 

kesitler 1 damla su içinde incelendi ğ inde kloroplast ihtiva etmeyen hücrelerde hücre 

vakuolu k ırm ızı  renk maddesiyle dolu olarak görülür. Ortam % 5'lik NaOH ile 

değ i ş tirildiğ inde vakuol renk maddesinin k ı rmı z ı dan sar ı -yeş ile dönü ş tüğü gözlenir. 

İnceleme ortam ı  su ile değ iştirilip sonra % 15'lik HC1 verildiğ inde de (asidik 

ortamda) tekrar k ı rm ı z ı  renk meydana gelir ( Ş ekil 1.17). 

Ş ekil 1.17. Kolyos (Coleus sp...) yaprağ inda anthosiyan ihtiva eden hücreler; v, renk maddesi ile 
dolu vakuol. 

Deney IL Cam güzeli (lınpdnens sultann) veya Sardunya (Pelargonium 

zonale) bitkisinin k ırm ı z ı  petallerinden al ınan yüzeysel kesitler 1 damla su içinde 

incelenirse bütün hücreleri dolduran vakuollarde k ırmız ı  anthosiyan renk maddeleri 

görülür. Hücre özsuyunun pH's ı  değ i ş tirilerek bazik ortamda rengin sar ı -ye ş ile 

dönüştüğü gözlenebilir. 
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Deney II1. Elma (Malus silvestris) bitkisinin k ı rm ı z ı  meyvelerinin 

kabuklar ı ndan al ı nan enine kesitler yine 1 damla su içinde incelenirse kabuk 

hücrelerinin renk maddesiyle dolu oldu ğ u görülür. 

Deney 1V. K ı rm ı z ı  soğ an (Allium cepa) veya k ırm ı z ı  lahanan ı n (Brassica 

oleracea) etli yapraklar ı ndan al ı nan yüzeysel veya enine kesitlerde de anthosiyan 

renk maddeleri incelenebilir. 

Flavonoid Renk Maddeleri : 

Bunlar genellikle bitkilerde sar ı  renk veren bile ş iklerdir. T ı pk ı  anthosiyan renk 

maddeleri gibi reaksiyona u ğ rad ı klar ı  zaman k ı rm ı z ı  hatta maviye dönü ş ebilirler. 

Bunlar yaln ı z çiçeklerde değ il diğ er bitki organlar ı nda da bulunurlar. Hücre 

özsuyunun alkali veya asidik ortam ı na göre renk değ i ş ikliğ i gösterirler. Bu nedenle 

ayn ı  bitki türünün sar ı , mavi k ı rm ı z ı  çiçekleri olur. 

Deney I. Y ı ld ız çiçeğ i (Dahha variabilts) bitkisinin sar ı  renkli çiçeklerinin 

petallerinden yüzeysel kesit al ı n ı p 1 damla su içinde incelenirse vakuolleri sar ı  renkli 

flavonoid renk maddesiyle dolu bulunan hücreler görülür. 

Deney H. Aslan ağ z ı  (Antirrhinun ı  majus) bitkisinin sar ı  renkli çiçeklerinden 

yüzeysel kesitler 1 damla su içinde incelendi ğ inde petal hücrelerinin vakuollerinde 

sar ı  renkli flavonoid renk maddeleri görülür. 

7- Çekirdek 

İ lk defa 1831 y ı l ı nda Robert Brown taraf ı ndan görülen çekirdek hücrenin yönetim 

merkezidir. Baz ı  mantar ve yosun hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabildi ğ i 

halde yüksek bitkilerde, her hücrede ancak bir çekirdek bulunur. Hücre tipine göre 

değ i ş ik şekillerde görülür. Meristematik hücrelerde hücre ortas ı nda yuvarlak bir 

çekirdek vard ı r. Farkhla ş m ış  hücrelerde ise hücre ortas ı nda bulunan büyük vakuol 

dolay ı s ı yla, çekirdek genellikle hücre çeperine do ğ ru itilir. Bunlarda çekirdek i ğ  

şeklindedir. Çekirdek daima sitoplazma içinde ve çift plaz ına zar ı  ile çevrili olarak 

bulunur. Çekirdeğ in büyüklüğü hücrenin hacmine, dokunun cinsine ve bitki 

türlerine göre de ğ i ş ir. Çekirdeğ in içini çekirdek s ı v ı s ı  doldurur, bölünme zaman ı  

d ışı nda kalan devrelerde çekirdek s ı v ı s ı  içinde dağı n ı k bir iplik yumağı n ı  and ı raP, 
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ağı ms ı  yap ı da, organize olmam ış  kromozom iplikcikleri 'bulunur. Bu yap ı  ancak 

boyand ı ktan sonra mikroskopta görülebilir hale gelir. 

Deney I. Soğ an (Allium cepa) zar ı ndan bir parça kopar ı l ıp 1 damla su içinde 

incelenir. Hücrelerin çekirdekleri genellikle hücre çeperine yak ı n, sitoplazma 

içinde bulunur ( Ş ekil 1.4). 

Deney II Bezelye (Pisum sativum) tohumlar ı  çimlendirilip, yeni ç ı kan köklerin 

uç k ı s ı mlanndan al ı nan kesitlerde hücrelerin çekirdekleri iyi görülür. 

Deney III. Telgraf çiçe ğ i (Tradescantia virginiaca)' n ı n genç yapraklar ı n ı n 

sapa yak ı n alt yüzeyinden yüzeysel kesitler al ı n ı r. Canl ı  epidermis hücrelerinde 

çekirdek çok iyi görülür. Al ı nan kesitler aseto-karminle boyanabilir ( Ş ekil 1.8). 

8- Hücre bölünmesi 

Çok hücreli canl ı lar hayatlar ı n ı n belli bir devresinde geli şerek normal büyüklüğüne 

eri ş irler. Bu canl ı larda büyüme hücre say ı s ı n ı n art ışı  ile sağ lan ı r. Hücrelerin 

çoğ almas ı  da baz ı  özel bölünme tipleri hariç tutulursa mitoz bölünme ile olur. Bu 

çe ş it hücre bölünmesinde kromozom say ı s ı  değ i ş mez (211). 

Canl ı lar ı n en önemli görevlerinden biri de kendine benzerini meydana getirmektir. 

Tek hücreli canl ı larda ço ğ alma, canl ı n ı n ikiye bölünmesi ile sa ğ lanm ış  olur. 

Ancak çok hücreli canl ı larda, bunlardan baz ı lar ı nda e şeysiz üreme görülmekle 

beraber, çoğ alma genellikle e şeyli üreme ile olur. Bu canl ı lar ı n hayat devrelerinin 

belli zamanlar ı nda erkek ve di ş i üreme organlannda e ş eysel hücreler meydana 

gelir. İ ki farkl ı  e ş eysel hücrenin birle şmesiyle de döllenme olur. Döllenen hücre 

bölünerek ço ğ al ı r ve yeni canl ı y ı  meydana getirir. E şeysel hücrelerin meydana 

geliş leri s ı ras ı nda kromozom say ı s ı  yar ı ya iner (n). E şeysel hücrelerde görülen ve 

kromozom say ı s ı n ı  yar ı ya indiren bölünmeye de mayoz bölünme denir. 

Mitoz Bölünme: 

Bölünme özelli ğ i olan hücrelerde hücreler ikiye ayr ı ld ı kça hücre içi sentez 

sürekli olarak devam eder. Hücrenin hacmi büyür, sitoplazman ı n konsantrasyonu 

artar, organel say ı s ı  çoğ al ı r, çekirdek meteryal ı  sentezlenir. Çekirdek 

materyalinin miktar ı  iki kat ı na ç ı kt ığı  zaman hücre bölünmek üzere 

33 



haz ı rlanmaya ba ş lar. Önce çekirdek bölünür sonra bunu sitoplazma bölünmesi 

izler. iki yavru hücre meydana gelir. Bu ş ekilde tekrarlanan mitoz hücre 

bölünmesi devaml ı  bir olayd ı r. Hücre bölünmesi olay ı n ı n mikroskopta görülen 

devrelerine bölünme fazlar ı  ad ı  verilir. Bölünme fazlar ı  aras ındaki daha çok sentez 

olaylar ı n ı n meydana geldi ğ i devreye de metabolik faz denir. Metabolik fazda 

çekirdek etrafı nda çekirdek zar ı  görülür, içinde de 1 veya 2 çekirdekçik bulunur. 

Bu fazda çekirdek bo;and ığı  zaman içinde ipliksi bir yap ı  göze çarpar. Buna 

kromatin denir. Bölünmeye haz ı rlanan çekirdekte kromatin iplikleri yava ş  yava ş  
k ı vr ı larak kal ınla ş maya basar. 1 inci k ı vr ı lma bittikten sonra k ı vrı lan iplikler 2 nci 

kez k ıvr ı lmaya baş lar. Böylece sonunda kromatin iplikleri gayet kal ın kendine öz 

boyutlan ve morfolojileri olan kromozom denen yap ı lan olu ştururlar . 

Kromozomlar ı n her biri kromatid ad ı  verilen iki iplikten olu şur. Bölünmeye ba ş -

lamış  çekirdeklerde her bir kromozom 4 kromatid ihtiva eder. Kromatidler de 

kromonema birimlerinden olu şur. Bu birimler 2 DNA (deoksiribonükleik asit) 

ipliğ inin spiral olarak k ıvrı lmas ı  sonucu meydana gelir. DNA molekülleri küçük 

moleküllü proteinlerle kompleks te şkil eder. Kromatidleri olu ş turan kromonema 

say ı s ı  bitkilere göre değ i ş ir. Mitoz hücre bölünmesi esnas ı nda değ i ş ik 4 faz 

ay ı rdedilir. 

Profaz- Bu safha bölünmeye haz ı rl ı k safhas ı d ı r, kromozomlar ı n belirgin hale 

gelmesi ile karakterize edilir. Kromozomlar belirgin hale geldikten sonra çekirdek 

zar ı  bozularak parçalan ır. Çekirdekçik organizasyonu da görünmez hale gelir. 

Metafaz- Kromozomlar hücrenin merkezinde toplanmaya ba ş lar. Hücrenin 

kutuplar ı  aras ı nda ig ş eklini and ı ran, ipliklerden meydana gelmi ş  bir yap ı  olu şur. 

Bu iplikler protein tabiat ı nda ve içi bo ş  tüpler şeklindedir. Hücrenin merkezinde 

dizilen kromozomlar sentromer bölgelerinden i ğ  ipliklerine tutunurlar. 

Sentromerler kromozomalar ı n k ı vr ı lmam ış  veya az k ı vrı lmış  bölgeleridir. Her 

kromozomda bir sentromer bulunur. Sentromerlerinden iğ  ipliklerine tutunan 

kromozomlar sentromer bölgesinden ba ş lamak üzere boylu boyunca iki şer 

kromatide ayr ılmaya baş lar. Böylece 4 kromatidli bir kromozomdan' 2' şer 

kromatidli iki yavru kromozom meydana gelir. Bunlar ın her biri z ıt kutuplara, 

doğ ru yönelir. 
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Anafaz- Bir kromozomdan meydana gelen yavru kromozomlar ı n z ıt kutuplara 

doğ ru hareketiyle anafaz ba ş lar. Sentromeri ortaya yak ı  n olan kromozomlarda 

kutuplara çekili ş  V şeklinde olur. Ş ayet sentromer bir uca çok yak ı n ise, 

kromozom kutba çubuk ş eklinde hareket eder. 

Telofaz- Kromozomlar ın kutuplara ula ş mas ı yla telofaz ba ş lar. Kromozomlar 

yava ş  yava ş  çözülür, k ı vr ı mlar aç ı l ı r ve t ıpk ı  bir ip yumağı  gibi kümelenir. 

Çekirdek zar ı  yeniden organize olmaya ba ş lar. Sonra çekirdekçikler tekrar belirir. 

Çekirdek bölünmesinden sonra genellikle sitoplazma bölünmesi yani sitokinez 

meydana gelir. Bunun için i ğ  ipliklerinin ekvator bölgesine rastlayan bölümlerinde 

ş işkinlikler ba ş lar. Bu ş i şkinlikler yanlara doğ ru geni ş leyerek içinde en çok Ca ve 

Mg pektatlar ı n bulunduğu yar ı  s ı vı ms ı  bir madde iki hücreyi birbirinden ay ı ran 

orta lameli olu ş turur. Orta lamel yan çeperlerle birle ş tikten sonra lamel bir 

taraftan kat ı la şı r diğ er taraftan üstüne selüloz mikrofibrilleri y ığı larak primer 

çeperi olu ş turmaya ba ş lar. Primer çeperin kal ı nlaşmas ı  s ı ras ı nda golgi 

kompleksinden kopan veziküllerin çepere do ğ ru giderek çeper yap ı s ı na kat ı ldığı  

gözlenmi ş tir. 

Deney I. Bakla (Vicia faba) bitkisinin tohumlar ı  petri kutusu içinde 

ı slak filtre kağı tlar ı  aras ı nda etüvde çimlendirilir. Henüz 2-3 mm uzam ış  

köklerden boyuna kesitler al ın ır. 1-2 damla aseto-karminle boyan ı r. Kök ucuna 

yak ın bölgede bölünen hücreler görülür. 

Deney IL Soğ an (Allhan cepa) bitkisinin kök uçlar ı nda mitoz bölünmenin 

sathalar ı  iyi incelenebilir. Bunun için soğan ı n pulsu yapraklar ı  soyulur. Kurumu ş  

kök kal ı nt ı lar ı  pensle dikkatlice temizlenir. Geni ş  ağı zl ı  küçük ş i şeler musluk 

suyu ile doldurulur. Soğ anların tabanlar ı  su yüzüne te ğ et olacak ş ekilde 

ş i ş elerin a ğ z ı na yerle ş tirilir. 2 gün sonra soğ an ı n kökleri su içine doğ ru uzamaya 

baş lar. Köklerin boyu henüz 0.5-1 cm iken keskin bir jiletle uçtan itibaren 2 

mm.lik bölümleri kesilerek al ı n ır. Soğ anda gece saat 24'de mitoz bölünmenin en 

çok olduğ u saattir. Bu nedenle materyali bu saatte alarak tespit etmek uygundur. 

Materyali tespit ederek o anda öldürmek bölünme safhalar ım olduğu gibi görmek 

için gereklidir. Tespit çözeltisi olarak aseto-alkol çözeltisi kullan ı l ı r (2 ml. asetik 

asit + 6 ml % 96'l ı k etil alkol karış tı rı larak hazı rlarnr). Bir gece tespit çözeltisinde 
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bekletilen materyal % 70'lik etil alkolle iyice y ı kan ı r. Bu materyal uzun süre % 

70'lik alkol içinde saklanabilir. 

Bu kök uçlar ı ndan parafin metodu ile sürekli preparat yap ı larak hücre bölünmesi 

incelenir. Hücre bölünmesini hemen görmek için ezme metodu ile preparat 

hazırlanarak aseto-karmin ile boyamr. Bunun için % 96'l ı k alkol ile yo ğ un 

hidroklorik asit e ş it miktarlarda kar ış t ı r ı l ı r. Orta lameli eritmek için kullan ı lan bu 

çözelti içinde kök uçlar ı  10 dakika bekletilir. Daha sonra aseto-alkol (1:3) 

çözeltisi içine al ı nan kök uçlar ı  burada 5 dakika bekletildikten soma lam üzerine 

al ı n ı r. İ ki lam aras ı nda iyice ezilir. Sonra lamlar aç ı larak dağı lan dokular ı n üzerine 

birkaç damla aseto-karmin damlat ı l ır. Daha sonra her bir lam üzerine lamel 

kapat ı larak mikroskopta incelenir. Ortama da ğı lan doku hücrelerinden baz ı ları  

bölünme halinde görülür. Kromozomlar k ı rm ı z ı ya boyan ı r (Ş ekil. 1.18). 

Aseto-karmin boyas ı n ı n haz ı rlanmas ı : 90 mi asetik asit ile 110 ml dam ı t ı k su 

karış t ırı l ı r. Buna 0,5 veya 1 g. karmin ilave edilir. Bir balon içine konan bu kar ışı m 

2 saat müddetle kaynat ı l ı r. Kaynama s ıras ında çözeltinin buharla ş mas ı nı  önlemek 

için balonun ağ zı na, içinden uzunca bir cam boru geçirilmi ş  bir lastik t ıpa 

kapat ı l ı r. Kaynamadan sonra hemen so ğutulan boya filtre edilerek damlal ı kl ı  

ş i şelerde saklan ı r. 

Mayoz Bölünme: 

Çiçekli bitkilerde mayoz hücre bölünmesi erkek ve di ş i organlarda meydana gelir. 

Di ş i organlarda makrospor ana hücreleri erkek organlarda ise polen ana hücreleri 

mayoz bölünme geçirirler. Mayoz bölünme bir redüksiyon bölünmesidir. Yani 

burada bir indirgenme olur, kromozom say ı s ı  yar ı ya iner (n). Böylece haploid 

yumurta hücreleri ile yine haploid polen tanesi meydana gelir. 

Mayoz bölünme birbirini izleyen iki çekirdek bölünmesini ihtiva eder. Bunlardan 

birinde profaz farkl ı d ı r ve ana hücrenin kromozom say ı s ı  yar ı ya iner. Diğ eri ise 

mitoz bölünme gibi cereyan eder. 

36 



A 
B 

D 
	

E 
	

F 

10M  

G 
Ş ekil 1.18. Soğ an (Allium cepa) kök ucu hücrelerinde mitoz bölüme; A, Metabolik faz; B, 
Profaz; C, Metafaz; D, Anafaz; E,F Telofaz; G, iki yavru hücre. 

Profaz I- Profazda birbirinden de ğ i ş ik devreler ay ı rdedilir. Bu devreler 

leptoten, zigoten, pakiten, diploten ve diakinezdir. 

Leptoten: Kromozomlar ince iplikler halinde belli olmayan ba ş lar. 

Üzerlerinde kromomer denilen tanecikler belirir. 

Zigoten: Homolog kromozomlar yanyana gelerek kromozom çiftleri te şkil 

ederler. Zigotenin sonunda homolog kromozomlar birbirine iyice yap ışı r ve tek bir 

kromozom gibi görünür. Bunlara bivalent kromozomlar denir. 

Pakiten: Birbirine yap ış an homolog kromozomlarda kahnla şmalar görülür, 

iyice yap ış an bölgelerinde kromatidler aras ı nda parça al ış veri ş i olur. Buna 

krossingover denir. Bazan bu fazda kromozomlar çekirde ğ in bir tarafından 
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toplanarak buket görünümü verir. Pakiten devresinde kromozomlar k ı vr ı lmaya 

devam ederler, boylar ı  k ı sal ı r. 

Diploten: Homolog kromozomlar birbirlerinden ayr ı lmaya ba ş lar. Bu ayr ı lma 

yava ş  yava ş  olur. Kromozomlar aras ı ndaki kiyazma köprüleri dolay ı s ı yla ayr ı lma 

kolay olmaz. Bir taraftan da kromozomlar k ı salmaya devam eder. 

Diakinez: Kromozomlar ı n kal ı nlaşı p k ı salmas ı  bu fazda da devam eder. 

Kiyazma köprüleri uçlara do ğ ru kayar. Bivalent kromozomlar çekirdek zar ı n ı n 

alt ı na doğ ru hareket ederler. Çekirdek zar ı n ı n dağı t ı p çekirdekçi ğ in gözden 

kaybolmas ı yla profaz 1 biter. 

Metafaz i. Hücrenin iki kutbu aras ı nda iğ  iplikleri meydana gelir. 4 kromatitden 

ibaret olan bivalent kromozomlar ekvator tablas ı nda dizilir. Bu dizilmde homolog 

kromozomlardan herbirinin sentromerleri i ğ  ipliklerine tutunarak z ı t kutuplara 

doğru yönelir. 

Anafaz I. Sentromerleri ile i ğ  ipliklerine tutunan homolog kromozomlar z ı t 

kutuplara doğru çekilmeye ba ş lar. 

Telofaz I. Kutuplara ula şan kromozomlarm bukleleri aç ı lmaya ba ş lar. Çekirdek 

zar ı  meydana gelir. Çekirdekçikler görünür hale gelir. 

interkinez: Bu faz iki çekirdek bölünmesi aras ı ndaki bir dinlenme devresidir. 

Daha sonra II. bölünme ba ş lar. 

Profaz iI. Kromozomlar tekrar belirmeye ba ş lar, bunlar iyice k ı sal ı p 

kal ı nla şı nca çekirdek zar ı  dağı l ı r. 

Metafaz II.T ı pk ı  mitoz bölünmede olduğ u gibi yeni olu şan iğ  ipliklerine 

sentromerlerinden tutunan kromozomlar kromatidlerine ayr ı larak z ı t kutuplara 

yönelirler. 

Anafaz II. Ayn ı  hücre içinde 2 çekirdek bölünmesi ayn ı  anda meydana 

geldiğ inden kutuplara do ğ ru çekilen 4 grup kromozom vard ır. Bu 4 grup kromozom 

4 ayr ı  kutba ula şı nca anafaz biter . 

Telofaz II. Kutuplara ula şan kromozomlar çözülmeye ba ş lar çekirdek zar ı  ve 

çekirdekçik yeniden organize olur. Bivalent kromozomlar ı n 4 kromatidinden birini 

ihtiva eden 4 çekirdek meydana gelir. Bunlarda kromozom say ı s ı  (n) dir. 
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Sitokinez: Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesi olur ve 

çeper te ş ekkülü ba ş lar. Sonunda tetrat denen 4 spor meydana gelir. 

Deney I. Mayoz bölünme çiçek açmadan önce tomurcuklarda meydana gelir. 

Anterler içinde çok say ı da mayoz bölünme olur. Bu nedenle mayoz bölünme için 

anterler tercih edilir. Gerek anterler gerekse kromozomiar monokotil bitkilerde 

daha büyük olduğundan monokotil bitkilerin anterleri inceleme için materyal 

olabilir. Bunun için Zambak (Lifium candiduın) Lale (Tıdıpa gesneriana) veya 

çiri şotu (Asphodelus albus) tercih edilebilir. Henüz aç ı lmam ış  tomurcuklar çok 

küçükken toplan ır (Anterlerin renginin sar ıya dönü ş memi ş  olmas ı  gerekir. Rengi 

sarı  olan anterlerde polen taneleri meydana geldi ğ inden mayoz bölünme art ı k 

görülmez). Çiçeğ in diğ er k ı sı mlar ı ndan ayr ı lan anterler 1 gece aseto-alkolde tespit 

edilir, sonra % 70'lik etil alkolde iyice y ı kan ı r. Parafı n metodu ile veya ezme 

metodu (bak sayfa 41) ile incelenir ( Ş ekil 1.19). 
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Şekil 1.19. Çiri şotu Osphocklus albus) anterlerinde mayoz bölünme; A, Polen mm hüeresi; B-F, 
Profaz ( (B, Leptoten; C, Zigoten; D, Pakiten; E, Diploten;, F, Diakinez); 6, Metafaz I; H, Anafaz I; I, 
Telofaz 1; I, Interkinez: K, Metafaz It; L, Anafaz II; M, Telofaz Il; N, Polen tetradi. 
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II. DOKU B İ L İ M İ  (Histoloji) 

Doku: Belli bir ödev görmek üzere, toplu bir sistem te ş kil eden, çok kez ayn ı  

şekil ve yap ı daki hücre gruplar ı na doku denir. Ilkel bitkilerde doku te ş ekkülü 

görülmez. Baz ı  tek hücreli organizmalar ve mantarlarda birden fazla hücrenin 

biraraya gelmesi ile dokuya benzer durumlar görülebilir, fakat bu doku de ğ ildir. 

Mesela, Pediastrum 'da her biri müstakil olan bir kaç hücre bir araya gelir ve 

etraflar ı  bir zarla çevrilip doku görünümü verir. Bu bir hücre kolonisi olup, yalanc ı  

doku diye adland ır ı l ı r. Yine yüksek mantarlarda (Eutnycetes) dallanan ipliksi 

hücreler, bir örgü meydana getirecek şekilde birbirinin içine girer ve doku 

görünümü verselerse de, bu da yine bir yalanc ı  dokudur ve özel olarak plektankima 

ad ı n ı  al ı r. 

Hakiki dokuda hücreler, hücre çeperleri arac ı lığı  ile tam temastad ırlar. Yan yana 

olan hücreler aras ı nda geçitler ve bu geçitlerden geçip iki hücrenin sitoplazmas ı n ı  

fı zyolojik olarak bağ layan plasmadesm' ler vard ı r. Geli ş mi ş  bitkilerdeki dokular 

iki genel gruba ayr ı l ı r. 

A) Bölünen Dokular (Meristemler). 

B) Sürekli Dokular 

A) BÖLÜNEN DOKULAR (Meristemler) 

Embriyodaki gibi bölünme özelli ğ ine sahip hücreleri ihtiva ederler. Hücreleri, 

küçük, ince çeperli, bol protoplazmal ı , büyük çekirdekli ve çok az vakuolludur. 

Orijinlerine ve bulunduklar ı  yerlere göre ayr ı  ayr ı  s ı nı fland ı rı labilirler. 

Bulunduklar ı  yerlere göre 3'e ayr ı l ı rlar. 

1- Apikal Meristemler 

Kök, gövde, yan dal ve yan köklerin uç k ı s ı mlar ı nda bulunurlar. 

Deney I. Kuru soğ an (Allium cepa) içi su dolu geni ş  ağı zl ı  bir ş i ş enin 

ağ z ına, suya değ ecek şekilde oturtulur. İ ki, üç gün sonra soğ an ı n ç ıkan yeni 
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kökleri suyun içine do ğru uzar. Bu köklerin uç k ı s ı mlar ı n ı n 2-3 mm'lik 

bölümlerinden, mürver özü içinde boyuna kesitler al ı n ı r. Bunun için, mürver özü 

ortada ikiye bölünür, kök ucunun ezilmemesi için, mürver özünün uç k ı sm ı nda, 

eksene dikey do ğ rultuda kur ş un kalemin .ucu ile, kökün kal ı nl ığı nda ve şeklinde 

bir yatak aç ı l ı r. Kök ucu bu yata ğ a konarak, hafifçe bast ı r ı l ı r. Jiletle boyuna 

kesitler al ı n ı r. Kesitler lam üstündeki bir damla su için konur, lamel kapat ı larak 

incelenir. Kökün en uç k ı sm ı nda, baz ı  hücreleri ni ş asta taneleri ihtiva eden yüksük 

(Calyptra) vard ı r. Bunun hemen alt ı nda, yani kök ucunda tepe meristemini te ş kil 

eden hücreler görülür. Dikdörtgen şeklindeki bu hücreler, ince çeperli, bol 

protoplazmal ı  büyük çekirdekli ve çok az vakuollüdürler. Asetokarminle boyama 

yap ı l ı rsa, hücre bölünmesinin sathalar ı  da görülebilir ( Ş ekil 2.1). 

Deney II. Cimlendirilmi ş  arpa (Hordeum sativum) köklerinin uç k ı s ı mlar ı ndan 

ayn ı  metodla al ı nan kesitlerde de tepe meristemi incelenir. 

2. Lateral Meristemler 

Bitkinin ana eksenine paralel seyreden meristemlerdir. Dikotiledon gövdelerinde 

ve köklerinde bulunan kambiyum, mantarla ş m ış  örtü dokuda göreceğ imiz 

mantar kambiyumu bu tip meristemlerdir. 

Deney I. Elma (Malus silvestri,$) ağ ac ı n ı n bir y ı ll ı k sürgünlerinden enine 

kesitler al ı n ı r. Korteksle odun bölgesi aras ında, ışı nsal doğ rultuda dizilmi ş  4-5 s ı ra 

dikdörtgen şeklinde kambiyum hücresinin gövdeyi halka şeklinde çevreledi ğ i 

görülür. Bu hücreler geli ş me mevsimi boyunca teğ etsel yönde bölünerek çok say ı da 

hücre s ı ras ı  meydana getirir. Bunlardan içeriye ve d ış ar ı ya doğ ru itilenler 

değ i ş ikliğ e uğ rayarak sürekli dokular ı  olu ş tururlar. içeriye itilenler odunu, d ış ar ı ya 

itilenler de sekonder korteksi meydana getirirler. Böylece çok y ı ll ı k bitkilerde enine 

kal ı nla ş ma sağ lanm ış  olur ( Ş ekil 2.2). 

Deney II. Mürver (Sambucus nigra) dallar ı ndan al ı nan enine kesitlerde 

bitkinin d ış  yüzeyini kaplayan mantarla ş m ış  hücre tabakalar ın ı n alt ı nda 1 veya 2 s ı ra 

düzgün dikdörtgen şeklinde ince çeperli mantar kambiyumu (fellogen) bulunur. Bu 

da bölünerek peridermi olu ş turur (bak sayfa 80) . 
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İ nterkalar Meristemler: 

Sirekli 	dokular 	aras ı nda 	kalm ış 	meristemlerdir. 	Gramineae'lerdeki 

itrnodyumlarda bulunan meristemler buna örnektir. 

Ş ekil 2.1. Soğ an (Allium cepa) kök ucundan al ı nan boyuna kesitte apikal meristem; m, meristematik 
bölge; y, yüksük. 
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B) SÜREKL İ  DOKULAR 

Meristem hücrelerinin bölünerek olu ş turduklar ı  hücreler üstleneceklesi görevlere 

göre şekillerini değ i ş tirerek geli ş irler. Sürekli dokular son ş eklini alm ış ;. bölünme 

özelliğ ini kaybetmi ş  hücrelerin olu ş turduğ u dokulard ı r. Sürekli dokular özelliklerine 

ve ödevlerine göre s ı n ı fland ı r ı lir. 

1- Özek doku 

Bitkinin hemen her yerinde rastlan ır. Bu sebeple temel doku diye de adland ı r ı l ı r. 

Hücre çeperleri genellikle ince, canl ı  hücrelerdir. Hücre çeperleri kal ı nla ş m ış  ve 

bazan ligninle ş mi ş  olanlar ı na da rastlanabilir. Ödevlerine göre s ı n ı fland ı r ı l ı rlar. 

CO2 Özümleme Parenkimas ı  (Asimilasyon parenkimas ı): 

Kloroplastca zengin, ince çeperli hücrelerdir. Hücre ş ekilleri bitki türlerine göre çok 

değ i ş iklikler gösterir. Özellikle yapraklarda, genç sürgünlerin ye ş il renkli kabuk 

k ı s ı mlar ı nda bulunurlar. 

Deney L Çöpleme (Helleborus niger) bitkisinin yapra ğı n ı n alt ve üst yüzünden 

alacağı m ı z yüzeysel kesitlerde incelenebilir. Yapra ğı n alt ve üst yüzünden yüzeysel 

kesit almak için, yapraktan al ı nan şerit biçimindeki bir parça sol elin i ş aret 

parmağı n ı n üstüne konur, ba ş  ve orta parmakla s ı k ış t ır ı larak, gerilir. I şaret 

parmağı n ı n üstündeki gergin yaprak k ı sm ı ndan yüzeysel kesitler al ı n ı r. Kesitler lam 

üstündeki bir damla suya konur, lamel kapat ı larak incelenir. Bu i ş lem yaprağı n her 

iki yüzü için tekrarlan ır. Üst yüzden ald ığı m ı z yüzeysel kesitte, yuvarlak, içleri bol 

kloroplastl ı , az hücre aras ı  bo ş luklu palizat parenkimas ı  hücreleri görülür. Alt yüzden 

al ı nan yüzeysel kesitlerde ise, ş ekilleri muntazam olmayan, geni ş  hücre aras ı  

bo ş luklar ı  olan ve kloroplast ihtiva 

eden sünger parenkimas ı  hücreleri görülür. Palizat ve sünger parenkimas ı  

asimilasyon parenkimas ı n ı n tipik hücreleridir ( Ş ekil 2.3). 
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Depo parenkimas ı : 

Yedek besin depo eden parankimatik hücrelerdir. Bu hücrelerde ni şasta, şekerler, 

yağ lar, proteinler gibi maddeler depo edilir. Tohumlarda, yumru gövde ve köklerde, 

odunlu bitkilerin öz ışı nlar ı nda depo parenkimas ı  hücreleri görülür. 

Deney I. Patates (Solanum tuberosum) yumrusunun iç k ı sm ı ndan ince 

kesitler al ı n ı r. Kesitler lam üstüne konmu ş  bir damla su içinde lamel 

kapat ı larak incelenir. Çokgen ş eklinde görülen ince çeperli hücrelerin içinde bol 

miktarda depo ni ş astas ı  görülür. 

ki 

A 

Ş ekil 2.3. Çöpleme (Ilelleborus niger) yapra ğı nda: A, palizat parenkimas ı ; B, sünger parenki-
mas ı : kl, kloroplast; hab, hücrearas ı  bo ş luğ u. 
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Ni ş asta taneleri, ni ş astan ı n ay ı rac ı  olan Lugol (IKI) çözeltisi ile mor renge 

boyan ı rlar. Boyama için bir damla lugol, lamelin bir kenar ı na damlat ı l ı r. Aksi 

taraftan, kaba fı litre kağı d ı  parçalar ı  ile ortamdaki su çekilir. Böylece kenardaki 

ay ı raç damlas ı  ortama yay ı l ı r, kesitin boyanmas ı  sağ lan ı r ( Ş ekil 2.4). 

Ş ekil 2.4. Patates (Su(an ııı n tuherosum) yumrusunda ni şasta depo eden hücre; n, ni şasta taneleri. 

Deney Il. Fasulye (Phaseolus vulgaris) tohumunun endosperm dokusundan 

kesitler al ı n ı r. Kesitler lam üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak 

incelenir. Çokgen ş eklindeki ince çeperli hücrelerin içinde, iri ni ş asta taneleri ve 

bunlar ı n aralar ı n ı  dolduran alevron taneleri görülür. 

Lugol (IKI) ile bir önceki deneyde anlat ı ld ığı  gibi boyama yap ı l ı rsa, lugolle 

proteinler sar ı  renge, ni ş astalar mor renge boyan ı rlar ( Ş ekil 2.5). 
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Ş ekil 2.5. Fasulye (Phaseolus vulgaris) tohuıntında depo parenkimas ı ; n, ni şasta taneleri; al, alevron 
taneleri. 

Su depo parenkimas ı : 

Hücre çeperleri ince, klorofı lsiz, plazmaca fakir fakat geni ş  vakuollü hücrelerdir. 

Daha çok kurakç ı l bitkilerde görülür. 

Deney I. Buz çiçeğ i (Mesenbrianthemum cristallinum) yaprağı ndan alman 

enine kesitler, lam üstüne damlat ı lm ış  bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak 

incelenir. Epidermis hücreleri aras ında, bu hücrelerden çok büyük t ı pk ı  bir balon gibi 

d ış ar ıya doğ ru ç ık ı nt ı  yapmış , su depo parenkimas ı  hücreleri görülür. Bu hücrelerin 

sitoplazmalar ı  çeperde ince film halinde olup, ortada su depo eden çok büyük bir 

vakuolleri vard ı r. ( Ş ekil 2.6), 
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Ş ekil 2.6. I3uz çiçe ğ i (Alesenbrianthemun ı  eris(ailı nun ı )da su depo parenkimasy, v, vakuol; s, 
sitoplazma. 

İ letken doku parekimas ı :Protoplazmaca zengin, canl ı , dar ve iletim yönünde 

uzam ış  hücrelerdir. Floemdeki arkada ş  hücreleri, parankimatik hücreler, 

ksilemdeki parankimatik hücreler ve çe ş itli bitkilerdeki öz ışı n ı  hücreleri bu tip 

parankimaya örnektir. 

Deney I. Kabak (Cueurhita pepo) gövdesinden enine kesitler al ı n ı r. Lam 

üstüne damlat ı lm ış  bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak incelenir. İ letken 

doku parenkimas ı  gövdede görülen iletim demetlerinin floem bölgelerindeki büyük 

ve alt ı gen ş eklindeki elekli boru hücrelerinin yanlar ı nda, küçük, dikdörtgen 

şeklinde, canl ı  hücrelerdir. Arkada ş  hücresi diye de adland ı r ı l ı rlar. ( Ş ekil 2.7). 

Ş ekil 2.7. Kabak (Cucurhi ğ a pepo) gövdesinde floemdeki arkada ş  hücresi; eb, clekli boru 
hücresi; ah, arkada ş  hücresi. 
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Ayr ı ca Çam (Pinus nigra) ve Ihlamur (Tl/la tomentosa) odununu incelerken 

göreceğ imiz öz ı s ı n ı  hücreleri de iletken doku parenkimas ı  hücreleridir ( şekil 3.5- 

3.9). 

Havaland ı rma parenkimas ı  (Aerankima): 

Hücre aras ı  bo ş luklar ı  çok olan ya da havaland ı rma kanallarm ı n etraf ı n ı  çeviren 

hücrelerdir. Yapraklarda ve su bitkilerinde görülür. 

Deney I. Nilüfer (Nymphaea alba) yaprak saplar ı ndan al ı nan enine kesitler 

larn üstüne konmu ş  bir damla su içinde, lamel kapat ı larak incelenir. Sapta 

bulunan geni ş  hava kanallar ı mn etrafı n ı  çeviren, küçük hücrelerden olu ş mu ş  I s ı ra 

havaland ı rma parenkimas ı  görülür. Bunlar ı n aralar ı nda, hava kanal ı n ı n içine doğ ru 

dallanm ış  silis tüyler vard ı r. ( Ş ekil 2.8). 
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Ş ekil 2.8. Nilüfer (Nyrrıphaecı  alba) yaprak sap ı nda havalandı rma parenkimas ı ; hp, havaland ı rma 

parenkimas ı , l ık, hava kanallar ı ; t, tüy. 
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2- Örtü doku 

Bitki organlar ı n ı n d ış  k ı sm ı nda bulunan ve bu organlar ı , her türlü d ış  etkenlerden 

koruyan dokudur. Hücre çeperlerinin mantarla ş ma durumuna göre iki gruba 

ayr ı l ı r. 

a) Hücre çeperleri ma ıı tarla ş mam ış  örtü doku: Epidermis: 

Aral ı ks ı z yan yana dizilmi ş , hücre aras ı  bo ş luklar ı  bulunmayan tek s ı ra 

hücreden olu ş mu ş tur. Hücreleri canl ı d ı r. Sonradan canl ı l ığı n ı  kaybedebilirler. 

Büyük vakuoilü, az sitoplazmal ı  hücrelerdir. Genellikle enleri boylar ı na yak ı nd ı r. 

Özellikle yapraklarda yan çeperleri girinflII ç ı k ı nt ı l ı  bir durum alm ış t ı r. Bu durum 

y ı rolmalara kar şı  dayan ı kl ı l ığı  art ı rmak içindir. Hücrelerin d ış a bakan çeperleri 

daha çok kal ı nla ş m ış t ı r. Üzeri kutikula tabakas ı  ile örtülüdür. Baz ı  bitkilerde çok 

s ı ral ı  epidermise de rastlan ı r. Bunlarda bir s ı ra hücre tabakas ı n ı n alt ı ndaki hücre 

s ı ralar ı  hipodermis ad ı n ı  al ı r. 

Deney 1. Clivia nobilis yaprağı ndan enine kesitier al ı n ı r. Lam üstündeki bir 

damla su içine konur, lamel kapat ı larak incelenir. Kesitin en d ış  k ı sm ı nda bir s ı ra 

hücreden olu ş mu ş , kloroplastlar ı  bulunmayan ve özellikle d ış  çeperleri kal ı nla ş m ış  

epidermis hücreleri görülür. Epidermis tabakas ı n ı n en d ış  k ı sm ı n ı  ince bir tabaka 

halinde kutikula kaplam ış t ır. Çeperin esas yap ı  maddesi selülozdur. Epidermis 

hücrelerinin d ış  çeperleri kütin i ş tiraki ile kal ı nla ş m ış  olup, bu kahnla ş ma ışı nsal 

çeperlere do ğ ru t ı pk ı  bir kama gibi girer. Lamelin bir kenar ı na sudan III 

darnlat ı lı p, aksi taraftan ortamdaki su filtre ka ğı d ı  ile çekilerek yap ı lan boyamada, kütin 

tabakas ı  k ı rm ı z ı ya, kütinize olmu ş  selüloz tabakas ı  daha aç ı k k ı rm ı z ı ya boyamr, Sciüloz 

çeperdc boyanma olmaz ( Ş ekil 2.9). 

Deney II. Çok s ı ral ı  epidermis, kauçuk (Ficus elastica) yapraklar ı ndan alman 

enine kesitlerde incelenir. Kesitlerin d ış  k ı sm ı nda üç s ı ra. hücreden olu ş mu ş  

epidermis, kloroplast ihtiva etmez. Epidermisin en d ışı nda yine ince bir tabaka 

halinde kütin vard ı r. Çok s ı ral ı  epidermisin en d ış  s ı ras ı , küçük, kare şeklindeki 

hücrelerden olu ş mu ş tur, bu tabaka as ı l epidermistir. Bunun alt ı ndaki iki s ıra hücre 

tabakas ı n ı n hücreleri çok daha büyüktür. Bu iki s ı ra hücre tabakas ı  da hipodermis tir. 
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Bu hücrelerin baz ı lar ı nda sistolit denilen CaCO3 birikintileri bulunur. Bunlar çepere 

silis bir sapla bağ lanm ış t ı r ( Ş ekil 2.10). 

100IJ 

Ş ekil 2.9. Ch ıno nobilis yapra ğı ndan al ı nan enine kesitte epidennis; k, kuttkula; k+s, kütinlesmis 
selüloz tabaka; s, selüloz çeper. 

Ş ekil 2.10. Kauçuk (Ficus elastica) yapra ğı ndan alman enine kesitte epidennis, e, epidermis; 
hipoclern ıts, s, sistolit, pp, palizat parenkimas ı . 
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Deney III. Çöpleme (Hellehorus niger) yaprağı ndan al ı nan yüzeysel 

kesitlerde, epidermis hücrelerinin yan çeperlerindeki girintili yap ı  incelenir. Çöpleme 

yaprağı ndan kesilen şeritler, sol elin i ş aret parmag ı na sar ı l ı r ve yüzeysel kesitler 

al ı n ı r. Kesitler lam üstündeki bir damla suya konur, lamel kapat ı larak incelenir. 

Muntazam şekilleri olmayan epidermis hücrelerinin çeperleri girinti ve ç ı k ı nt ı lar 

yaparak dalgalanm ış t ı r. Yer yer basit geçitler görülür_ Mikroskobun mikrometresi ha-

fifçe oynat ı ld ığı nda, üstteki kutikula tabakas ı n ı n süsleri görülür. Bu süsler 

haritalardaki yükseklik e ğ rilerini and ırır (Ş ekil 2.11). 

Ş ekil 2.11. Çöpleme (lIelleborıts 	yaprağı ndan alman yüzeysel kesitte dalgal ı  çeperli 
epidermis; b, basit geçit; ks, kutikula süsleri. 

Gözenekler (Stomalar): 

Bitkinin epidermisi su ve gazlar ı n geçi ş ini engeller. Halbuki iç k ı s ı mlardaki 

dokular ı n fizyolojik faaliyetleri için bu maddelerin önemi çoktur. Bu al ış  veri ş i 

sağ lamak üzere epidermiste bulunan özel yap ılara gözenek (stoma) denir. 

Gözenekler canl ı, çeperleri özel şekilde kal ınlaşmış  ve kloroplast ihtiva eden 

hücrelerden olu şur. Bu hücreler, canl ı  oldukları ndan ve kloroplast ihtiva ettiklerinden 

çeş itli şartlarda turgor ile aç ı l ı p kapanarak gaz al ış  veri ş ini denetlerler. Bu hücrelere 
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stoma veya bekçi hücreleri, yan ı nda bulunan di ğ er hücrelere de kom şu hücreler 

denir. Stomalar bitkilerin toprak üstü k ı s ı mları nda, özellikle yapraklar ı nda bulunur. 

Bekçi hücrelerinin yap ı s ına göre genel olarak üç tipe ayr ı l ı rlar. 

Amaryllis tipi stoma: Bekçi hücrelerinin fasulye tanesini and ırı r şekilde olması  

ile karakteristiktir. Monokotil ve dikatli bitkilerin çoğunda bu tip stoma görülür. 

Deney I. Amaryllis tipi stoman ı n yüzeysel şeklini incelemek için Rhoeo 

discolor bitkisinin yaprağı n ın alt yüzünden sol elin i ş aret parmağı na sar ı larak alman 

yüzeysel kesitler, lam üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak incelenir, 

içlerindeki kloroplastlardan dolay ı  ye ş il renkleri ve özel şekilleri ile bekçi hücreleri 

diğ er epidermis hücrelerinden kolayca ay ı rdedilir. Bekçi hücrelerinin ortas ı nda stoma 

aç ı klığı  bulunur. Bekçi hücrelerinin içinde çok miktarda kloroplast vard ır, ayr ı ca 

hücre çekirdekleri de kolayca görülür. Bekçi hücrelerinin etraf ı n ı  dört kom şu hücresi 

çevirmi ştir. Bunlardan ikisi bekçi hücrelerinin uzun eksenine paralel, di ğ er ikisi ise 

alt ve üst k ı s ı mda yer al ır. Komşu hücrelerinin çekirdekleri, etrafiar ım çeviren 

levkoplastlar sayesinde kolayca farkedilir. Bu hücrelerde kloroplast yoktur. Mik-

roskobun mikrometresi oynat ı ldığı nda alttaki solunum bo ş luğu görülür ( Ş ekil 2.12). 

Deney II. Amaryllis tipi stoman ı n enine kesitini incelemek için Rhoeo discolor 

yaprağı ndan enine kesitler al ı nır. Bunun için mürver özü ortadan, ikiye kesilir. 

Aras ı na yaprak parças ı  yerleş tirilir, hafifçe bast ırı larak, mürver özü ile beraber 

yapraktan enine kesitler al ı n ır. Kesitler, 1am üstündeki bir damla suya konur, lamel 

kapat ı larak incelenir. Bekçi hücreleri, alt epidermis hücreleri aras ı nda görülürler. 

Bekçi ve kom şu hücreleri epidermis hücrelerinden küçük olmalar ı , bekçi hücrelerinin 

kloroplastl ı  olmas ı  ve altlar ı nda yaprağı n mezofil dokusuna doğru solunum 

bo ş luğunun bulunmas ı  ile küçük mikroskop büyütmelerinde kolayca ay ırdedilirler. 

Bu şekilde yeri tesbit edilen stoma büyük objektifle incelenir. Burada bekçi 

hücrelerinin stoma aç ı ldığı na bakan çeperleri kal ı n olup, alt ve üst kö şelerinde gaga 

şeklinde ç ı k ı nt ı ları  vard ır. Yine bu çeperde ortada bulunan bir ç ı kı nt ı  ile gagalar 

arasında ön ve arka odac ık denen bölgeler ayr ı lm ış t ır. Komşu hücrenin stoma hücresi 

ile ortak çeperinin iç ve d ış  taraftaki kö şelerinde, çeper oldukça incedir. Bu bölgelere 

iç ve d ış  oynak ad ı  verilir. 
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Ş ekil 2.12. Rhoeo discolor yaprağı nda amaryllis tipi stoman ın yüzeysel görünü ş ü; bh, bekçi hücreleri; 
stoma aç ı klığı ; kh, komşu hücre; sb, solunum bo ş luğu. 

Bekçi hücreleri epidermis hücrelerine nazaran daha küçüktür, alt ve üst çeperleri 

kal ı nla ş m ış t ır. Protoplast taraf ı ndan doldurulan lümen üçgen ş eklini alm ış t ır. Kom ş u 

hücrelerle ortak olan çeper gayet incedir. Kom şu hücreler biraz daha büyük olup, 

kloroplast ihtiva etmezler. Bunlardan sonra gelen epidermis hücreleri çok büyüktür. 

Stoman ı n alt ına isabet eden yerde mezofı lin içine doğ ru solunum bo ş luğu yer al ı r 

(Ş ekil 2.13). 
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Ş ekil 2.13. Rhoeo discolor yaprağmda amalyllis tipi stoman ın enine kesiti; bh, bekçi hücresi; kh, 
komşu hücre; öo, ön odac ık; ao, arka odac ık; io, iç oynak, do, d ış  oynak; sb, solunum boş luğu. 

Gramineae tipi stoma: Bekçi hücrelerinin şekli iki ucu ş i şkin kemiğ i and ı rı r. Hücre 

lümenlerinin iki uçları  ş iş , ortalar ı  incedir. Bekçi hücrelerinin farkl ı laş mas ı  s ıras ı nda, 

hüc-renin uç k ı s ımları nda pek çeper kal ı nla ş mas ı  olmaz, fakat orta k ı sm ı nda çeper 

çok kal ı nla şı r, hücre lümeni daral ı r. Gramineae ve Cyperaceae familyas ı  bitkilerinde 

görülür. 

Deney I. Suudotu (Cyperus ,v7.) yapraklar ı n ı n alt yüzünden sol elin i şaret 

parmağı na sararak yüzeysel kesitler al ı n ı r. Kesitler lam üzerinde bir damla su içine 

konur, lamel kapat ı larak incelenir. Yan çeperleri dalgal ı  uzun dikdörtgen ş ekilli 

epidermis hücreleri aras ı nda yukar ıda tarif edilen özel şekilleri ile bekçi hücreleri 

kolayca ay ırdedilir. Bekçi hücrelerinde kloroplast vard ır ve daha çok ş iş kin olan uç 

k ı s ı mlannda görülür. Ortalar ı nda stoma aç ı kl ığı  yar ı k şeklindedir. Hücre çeperinin 

ortada kal ı nla ş mas ı  barizdir. İki tane olan kom şu hücresi, uzun eksenine paralel 

olarak bekçi hücrelerini sarar ( Ş ekil 2.14.). 

Deney II. Suudotu (Cyperus .sp.) yaprağı ndan al ı nan enine kesitlerde, enine 

yap ıs ı  incelenir. Bunun için mürver özü ortadan ikiye bölünür. Yaprak parças ı  içine 
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yerle ş tirilir. Mürver özü ile bitlikte yapraktan enine kesitler al ı n ı r. Al ı nan kesitler, 

mürver özü kesitlerinden ayr ı larak, lam üstüne konmu ş  bir damla su içinde lamel 

kapat ı larak incelenir. Kesitin alt epidermis tarafinda stomalar görülür. Küçük 

mikroskop büyütmelerinde, stoma epidermisten küçük olan hücreleri ve altlar ı nda 

görülen solunum boş luklar ı  ile ay ı rdedilir. Büyük mikroskop büyütmelerinde iki 

farkl ı  şekil görülür. Ş ayet kesit bekçi hücrelerinin uç k ı sm ı na isabet etmi ş  ise burada 

stoma aç ı kl ığı  yoktur. Epidermis hücrelerinden çok küçük, ince çeperli yan yana 

biti ş ik dört hücre halinde stoma görülür. Bunlardan ortada bulunan iki hücre bekçi 

hücrelerinin ş i şkin baş  k ı s ı mlar ı n ı n enine kesitidir, iki yandaki hücreler ise kom şu 

hücrelerdir. Bu hücrelerin alt ı nda solunum bo ş luğunun devam ı  vardı r. Kesit bekçi 

hücrelerinin ortas ı na isabet etmi ş se, bekçi hücrelerinin aras ında stoma aç ı kl ığı  

görülür. Bu aç ıkl ığı n alt ve üst tarafı nda gaga gibi ç ıkınt ı lar bulunur. Bekçi 

hücrelerinin çeperleri çok kal ı n olup ortalar ı nda çok ufak bir hücre lümeni vard ı r, 

Komşu hücreler küçüktür ve kloroplast ihtiva etmezler. Epidermis hücreleri, stoma 

ve komşu hücrelerinden çok büyüktür. Stoman ı n alt ı na isabet eden mezofilde 

solunum bo ş luğu vard ı r (Ş ekil 2.15). 

Ş ekil 2.14. Suudotu ((_'yperus sp.) yaprakları nda gramineae tipi stomanm yüzeysel görünü şü; e, 
epidermis; bh, bekçi hücresi; kh, kom şu hücresi; d, stoma aç ıkl ığı . 
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Ş ekil 2.15. Suudotu (Cyperus sp.) yapragmeta Gramincae tipi sto ınamn enine kesiti: A, bekçi 
hücrelerinin ş işkin ba ş  kı smı ndan geçen kesti; B, stoma aç ı kli'ğmı n bulunduğu bölgeden geçen kesit; 
bh. bekçi hücreleri; kh, kom ş u hücreler; e, epidermis; sb, solunum bo ş luğ u. 

Minium tipi stoma: Baz ı  karayosunlar ı nda ve eğ reltilerde görülür. Yüzeysel 

görünü ş  bak ı m ı ndan Amaryllis tipi stomay ı  and ı r ı rlarsa da, enine kesitlerinde farkl ı  

olduklar ı  görülür_ Kom ş u hücrelerinde ve epidermis hücrelerinde az da olsa 

kloroplast bulunur. 

Deney I. Pteridium aquinnum yapraklar ı ndan al ı nan yüzeysel kesitlerde 

stoman ın yüzeysel şekli görülür. Sol elin i şaret parma ğı na sar ı larak al ınan yüzeysel 

kesitler, lam üstüne damlat ı lm ış  bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak incelenir. 

Kesitte stoma hücreleri, epidermis hücrelerinden farkl ı  olarak fasulye tanesini 

and ı ran şekilleri ile kolayca görülür. Bekçi hücrelerinde epidermis hücrelerine 

nazaran çok miktarda kloroplast vard ı r. Epidermis ve bekçi hücrelerinin çekirdekleri 

belirgindir ( Ş ekil 2.16) 

Deney 	Pteridium aquifinum yapraklar ı ndan mürver özü içinde al ı nan enine 

kesitlerde, minium tipi stoman ı n enine ş ekli görülür. Al ı nan kesitler lam üstüne 

damlat ı lm ış  bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak incelenir. Epidermis 

hücreleri aras ı nda küçük, çok kloroplastl ı  ve alt ı nda geni ş  solunum bo ş luğ u bulunan 
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bekçi hücreleri görülür. Büyük büyütmelerde, bekçi hücrelerinin alt, üst ve dorsal 

çeperlerinin, az da olsa kal ı nlaş tığı  görülür, buna rağmen hücre lümeni, Amaryllis 

tipine nazaran çok büyüktür. Stoma aç ı kl ığı na bakan çeperler ise incedir. Alt ve üst 

ucu gaga şeklinde olan bu çeperin orta k ı sm ı n ı n turgor bas ınc ı  ile gerilmesiyle stoma 

aç ı l ı r. Komşu hücreler epidermis hücrelerinden büyüklük bak ı m ından pek farkl ı  
değ ildir ve az miktarda kloroplast ihtiva ederler (Sekil 2.17). 

Ş ekil 2.16. Pteridium aquilinum yaprağı nda minium tipi stoman ı n yüzeysel görünüşü; bh, bekçi 
hücresi; kh, komşu hücre; d, stoma aç ıldı . 
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Ş ekil 2.17. Pteridium aquilinum yaprağı ndan al ınan enine kesitte minium tipi stoman ın görünüşü-, 
bh, bekçi hücresi; kh, kom şu hücreler; sb, solunum bo ş luğu. 
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Stomalar, monokotiledonlarda ve dikotiledonlarda, kom ş u hücrelerinin dizili ş lerine 

göre de s ı mfland ı r ı l ı rlar. Bu s ı n ıfland ı rma sistematik tayinlerde kolayl ı k sağ lar. 

Dikotiledonlarda stoma kom ş u hücresi dizili ş leri: 

Ranuncuiaceae tipi: Stoma kom şu hücreleri değ i ş ik say ı da olup, şekil bak ı m ı ndan 

diğ er epidermis hücrelerinden farklar ı  yoktur. Ranunculaceae, Mcdvaceae, 

Geranıaceae, Capparidaceae, Cucurbitaceae, Scrophulartaceae, Tamariaceae ve 

Papaveraceae familyalar ı nda görülür. 

Deney I. Geraniaceae familyas ı ndan Sardunya (Pelargonium zonale) 

yapraklar ı n ı n alt yüzünden, sol elin i ş aret parma ğı na sar ı larak al ı nan yüzeysel 

kesitler la ın üstündeki bir damla suya konur, lamel kapat ı larak incelenir. Her 

stomada, fasulye ş eklindeki bekçi hücrelerinin etraf ı nda, şekil bak ı m ı ndan di ğ er 

epidermis hücrelerinden farkl ı  olmayan, değ i ş ik say ı da kom şu hücresi görülür ( Ş ekil 

2.18). 

Ş ekil 2.1 S. Sardunya (Pelargoniunı  zonale) y-apra ğı nda Ranuneulaceae tipi kom şu hücreleri dizili ş i. 
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Cruciferae tipi: Stoma hücreleri e ş it büyüklükte olmayan üç kom ş u hücresi ile 

çevrilidir. Crucıferaea familyas ı nda, Nicatiana„Solanum ve Sedum türlerinde 

Qörülür. 

Deney L Dam koru ğ u (Sedum acre) yapra ğı ndan alman yüzeysel kesitler, 

lam üstüne konmu ş  bir damla su içinde lamel kapat ı larak incelenir. Her stomada 

fasulye ş eklindeki bekçi hücrelerinin etraf ı nda epidermis hücrelerinden farkl ı  

büyüklükte üç kom ş u hücresi görülür ($ekil 2.19). 

Ş ekil 2.19. Dom koru ğu (Sedun ı  acre) yapra ğı nda C:rucıferae tipi kom şu hücresi diziliş i  

Rubiaceae tipi: Stoma hücreleri epidermis hücrelerinden şekilce farkl ı , uzun 

eksenlerine paralel bir veya daha fazla kom ş u hücresine sahiptir. Rubiaceae, 
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Magnoliaceae, Convolvulaceae, Mimosaceae familyalar ı nda Ononis, Arachis, 

Phaseohıs gibi baz ı  Papilloniaceae familyas ı  cinslerinde görülür. 

Deney I. Kökboya (Rubia tinctorum) yapraklar ı n ı n alt yüzünden sol elin i şaret 

parmağma sar ı larak al ı nan yüzeysel kesitler, lam üstüne konmu ş  bir damla su içine 

konur, lamel kapat ı larak incelenir. Kesitteki her bekçi hücresinin uzun eksenine 

paralel ve şekilce diğer epidermis hücrelerinden farkl ı  bir kom şu hücresine sahip 

olduğu görülür ( Ş ekil 2.20). 

Caryophyllaceae tipi: Stoma bekçi hücreleri ba ş  taraflar ı ndan kendilerini saran ve 

uzun eksenlerinde 90° aç ı  ile bekçi hücrelerine birle şen iki komşu hücresine sahiptir. 

Caryophyllaceae ve Acanthaceae familyalar ı nda görülür. 

Şekil 2.20. Kökboya (Rubia tinctorum) yaprağı nda Rubiaceae tipi kom şu hücreleri dizili ş i. 
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Deney L Karanfil (Dianıhus caryophyllus) yapraklar ı n ı n alt yüzünden sol elin 

i ş aret parma ğı na sar ı larak yüzeysel kesitler aln ı r. Kesitler lam üstüne konmu ş  bir 

damla suya konur. Lamel kapat ı larak incelenir. Kesitlerde stoma hücrelerini ba ş  

tarafı ndan saran ve bekçi hücrelerinin orta k ı sm ında birle şen iki kom şu hücre görülür 

( Ş ekil 2.21). 
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Ş ekil 2.21. Karanfil (Dianthus caryophylhıs) yaprağmda Caryophyllaceae tipi stoma kom şu 
hücreleri dizili ş i. 
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Monokotiledonlarda stoma kom ş u hücresi dizili ş leri: 

I. Tip: Stoma bekçi hücreleri 4-6 kom şu hücre ile çevrilidir. Commelinaceae, 

Aracaceae, Musaceae, Strelitziaceae, Cannaceae ve Zingiberaceae familyalar ı nda 

görülür. 

Deney I. Strelitzia reginia yapraklar ı n ın alt yüzünden, sol elin i şaret parmağı na 

sar ı larak yüzeysel kesitler al ı n ı r. Kesitler tam üstündeki bir damla su içine konur. 

Lamel kapat ı larak incelenir. Kesitlerdeki stoma hücrelerinin, di ğ er epidermis 

hücrelerinden farkl ı  4 adet kom şu hücresi ile çevrili oldu ğu görülür ( Ş ekil 122). 

Ş ekil 2.22. Strelitzia reginia yuprağı nda monokotil 1. tip stonıa komşu hücreleri dizili ş i. 

2. Tip: Stoma hücreleri 4-6 kom şu hücresi ile çevrilidir. Fakat bu hücrelerden uzun 

eksene paralel olanlar ı  uzundur. Alt ve üst uçtakiler ise küçüktür. Palmae, 

Pandanaceae ve Cyclandaceae familyalar ı nda görülür. 

Deney I. Palmiye (Palrnea sp.) yapraklar ı n ın alt yüzünden, sol elin i ş aret 

parmağı na sar ı larak yüzeysel kesitler al ınır. Kesitler lam üstündeki bir damla su 

içine konur. Lamel kapat ılarak incelenir. Stoma hücrelerinin 4 kom şu hücresi ile 
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çevrili olduğu görülür. Kom şu hücrelerinden ikisi uzun olup, uzun eksene paraleldir. 

Alt ve üstte olan ikisi ise küçüktür. ( Ş ekil 2.23.). 

Ş ekil 2.23. Palmiye (Palmae sp.) yaprağı nda 2. tip stoma kom ş u hücreleri dizili ş i. 

3.Tip: Stoma bekçi hücreleri uzun eksenlerine paralel iki kom şu hücresine sahiptir. 

Butomales, Alismatales, Potamagetonales, Cyperales, Juncales ve Graminales 

ordolar ı nda görülür. 

Deney I. Arpa (Hordeum sativum) yapraklar ı n ı n alt yüzünden sol elin i ş aret 

parrnağı na sar ı larak yüzeysel kesitler al ı n ı r. Kesitler lam üstündeki bir damla su içine 

konur. Lamel kapat ı larak incelenir. Kesitte görülen stomalar ı n, bekçi hücrelerinin 

uzun eksenlerine paralel ve di ğ er epidermis hücrelerinden farkl ı  iki komşu hücresine 

sahip olduğ u görülür (Ş ekil 2.24). 

4.Tip: Stoma bekçi hücrelerinin di ğ er epidermis hücrelerinden farkl ı  belirgin komşu 

hücreleri yoktur. Liliales, Dioscorales, Amarylhdales, Iridales ve Orchidales 

ordolar ı nda görülür. 

Deney I Süsen (iris germanica) yapraklar ı ndan sol elin i şaret parmağı na 

sar ı larak al ı nan yüzeysel kesitler, lam üstündeki bir damla su içine konur. Lamel 

kapat ı larak incelenir. Kesitteki stomalar epidermis hücrelerinin biti ş tiğ i yerlerde ve 
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sanki epidermis hücrelerinin üstündeymi ş  gibi görülür. Belirgin arkada ş  hücreleri 

yoktur ( Ş ekil 2.25). 

ıo 

Ş ekil 2.24. Arpa (liordeum sativum) y-apraklarmda monokotiledonlarda görülen 3. tip stoma kom ş u 
hücreleri dizili ş i. 

20ıu 

Şekil 2.25. Süsen (Iris germanica) yaprağı nda monokotiledonlarda görülen 4. tip stoma kom şu 
hücreleri dizili ş i. 
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Tüyler: 

Epidermis hücrelerinin d ış ar ı  doğ ru meydana getirdikleri ç ı k ı nt ı lara tüy denir. Tüyler 

bitkinin her tarafindan geli şebilir. Bir epidermis hücresinin uzamas ı  ile olu şan tüylere 

basit tüyler denir. Bu tüyler bazen dallanma gösterirler. Epidermis hücreleri aras ında 

bulunan bir kaide hücresinin üstünde dizilmi ş  birden fazla hücreden olu şan tüylere 

ise çok hücreli tüyler denir. Bunlar ı n da dallanm ış  olanlar ı na rastlan ı r. Tüy hücreleri 

canl ı  olduklar ı  gibi öiü de olabilirler. Ölü hücrelerde çeperler azda olsa 

kal ı nlaş mış t ır. Bitkiler için hayati önemlerinin yan ı nda ekonomik önemleri de vard ı r. 

Örneğ in, pamuk bitkisinin kı lım tüylerinden lif olarak yararlan ı l ı r. Bitkilerde tüyler 

korunma, savunma, t ırmanma, emme ve salg ı  salma gibi ödevler görülür. 

Tek hücreli basit 	Tüyün tamam ı  tek bir hücreden meydana gelmi ş  ve 

dallanmam ış t ı r. Pek çok bitkide görülen tüyler ve bilhassa kök emici tüyleri bu tip 

tüydü r. 

Deney I. Hatmi (Althea rosea) yaprağı ndan enine kesitler al ı n ı r. Kesit mürver özü 

içinde al ın ı rsa s ı kış tı rma s ı ras ı nda tüyler k ı rd ı r. Bunun için yapraktan 2-3 cm eninde 

şeritler ç ıkarı l ı r. Bu şeritler kendi üzerlerine sanlarak rulo yap ı lı r. Bu rulolann her iki 

ucundan da enine kesitler al ınabilir. Kesitler lam üstündeki suya konur, lamel kapat ı larak 

incelenir. Kesitlerdc epidermis hücrelerinin aras ındaki baz ı  hücrelerin d ış arı  doğ ru 

uzayarak tüy meydana getirdi ğ i görülür ( Ş ekil 2.26). 

100 ı.J. 

 

Ş ekil 2.26. Hatmi (Althea rosea) yapra ğı nda tek Inicreli basit tüy. 
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Deney I.I. Is ı rgan ((Irtica rurens) n ı n yak ı c ı  tüyleri de tek hücreli tüylerdendir. 

Gövdeden ince uçlu pens ile soyulan epidermis tabakas ı , lam üstündeki bir damla su 

içinde lamel kapat ı larak incelenir. Tüy hücresi çok büyük oldu ğundan, tüyün tamam ı  

ancak küçük büyütmede görülür. Tüy hücresi epidermis hücrelerinden olu şan kadeh 

şeklinde bir ç ı kı nt ı  teşkil eden kaidenin içine oturmu ştur. Tüy hücresinin ait k ı sm ı  
ş i şkin olup, uç k ı sma doğ ru incelir. En ucunda ufak balon ş eklinde bir ba ş çığı  vard ı r. 

Tüy hücresinin çeperi alt k ısı mlarda kalker, uç k ı s ı mlarda ise silis i ştiraki ile 

sertle şmi ş tir. Hücre vakuolündeki öz suyu zehirlidir. Buradaki maddeler Histamin ve 

Asetilkolin adl ı  kuvvetli zehirlerdir. Ufak bir dokunma ile tüyün balon şeklindeki uç 

kı sm ı  k ırı l ır. K ı r ı lma noktasında silisle sertle ş miş  olan k ı s ı m bir enjektör i ğ nesinin 

ucunu and ı rır. Sert olan bu k ı s ı m bat ı c ı d ır ve battığı  yere vakuoldeki zehirli s ı vı y ı  

boşalt ır ( Ş ekil 2.27). 

B 

100M 

A 

Şekil 2.27. Isırgan ((irtica rurens) da tek hücreli yakı cı  tüy: A, tüyün genel görünü şü; B, büyütülmü ş  
uç kısmı . 
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Tek hücreli dallanm ış  tüy: Tüyü meydana getiren hücre dall ı  budakl ı  bir durum 

almış t ı r. 

Deney 1. Ş ebboy (Mathiola amma) yaprağı ndan rulo yap ı larak enine kesitler 

al ı n ı r. Kesitler lam üstündeki bir damla su içinde lamel kapat ı larak incelenir. 

Epidermisten meydana gelen tüy hücresinin epidermis içinde kalan k ı sm ı  diğ er 

epidermis hücrelerinden farkl ı d ır. Buraya kaide k ı sm ı  denir. Bu k ı sm ı n üstünde kalan 

hücre k ı sm ı  dallanarak devam eder ( Ş ekil 2.28). 

Ş ekil 2.28. Ş ebboy (Malhiola annua) da tek hücreli dallannu ş  tüy. 

Çok hücreli basit tüy: Epidermis hücreleri aras ında bulunan bir kaide hücresinin 

üstünde üst üste muntazam s ı ralanm ış  hücrelerden olu ş mu ş tur. 

Deney 1. Tütün (Nicotiana tabacum) yaprağı ndan rulo yap ı larak enine kesitler 

al ı n ı r. Kesitler 1am üstüne damlat ı lmış  bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak 

incelenir. Epidermis hücreleri aras ı nda bulunan farkl ı laşmış  bir kaide hücresinin 

üstünde, üst üste dizilmi ş  uca doğ ru daralan 4-5 hücreden olu ş mu ş  basit tüy görülür 

(Ş ekil 2.29). 
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ttıo ıu 

Şekil 2.29. Tütün (Nicotiana tabucum) yaprağunda çok hücreli basit tüy. 

Deney II. Sardunya (Pelargonium zonale) yapraklar ındaki baz ı  tüyler, salg ı  

yapan basit tüylerdir. Yaprak şeritlerden rulo yap ı larak veya yaprak sap ı ndan enine 

kesitler al ı n ır. Kesitler lam üstüne damlat ı lmış  bir damla suya konur, lamel 

kapat ı larak incelenir. Bu tüylerle de; yine epidermis hücreleri aras ında farkl ı laşm ış  

bir kaide hücresi görülür. Bunun üstünde muntazam dizili 3- 4 tane tüy hücresi 

vardır. En üstte salg ı  yapan, balon şeklinde bir hücre bulunur. Bitkiye ho ş  kokusunu 

veren eterik yağ  bu hücre tarafindan salg ı larnr. Salg ı  balon şeklindeki bu hücrenin d ış  

kı sm ındaki kutikula tabakas ı  ile hücre çeperi aras ında depolan ır. Iyice olgunla ş mış  

hücrelerde salg ı  balon şeklindeki hücrenin yar ı sını  kaplar. Temas ile kutikula 

tabakas ı  yı rt ı lı r, salg ı  serbest hale geçer. Ho ş  koku ortama yay ı l ı r (Ş ekil 2.30). 

o 

A 
Şekil 2.30. Sardunya (Pelargonium zonale) yaprak sap ı ndan alınan enine kesitte salg ı  tüyü: A, genç 
salgı  tüyü; B, salgı  depolamıs tüy; S, salg ı . 
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Çok hücreli dallanm ış  tüy: Bu çe ş it tüylerde epidermiste bulunan bir kaide 

hücresinin üstünde yer alan hücreler, bir sap üzerinde dallanm ış  bir şekilde dizilirler. 

Deney L S ığı r kuyruğ u (Verhascum phloinoides) yapraklannda bulunan tüyler 

bu çe ş it tüy olup özel olarak şamdan tüy ad ı n ı  al ı rlar. Yapraktan kesilerek al ı nan ince 

şeritler k ı v ı rarak rulo yap ı l ı r ve bu rulodan enine kesitler al ı n ı r. Kesitler lam 

üstündeki bir damla su içinde incelenir. Epidermis hücreleri aras ında bulunan 

farkl ı la şmış  bir kaide hücresinin üstünde birkaç hücreden olu ş muş  bir sap görülür. 

Bu sap ı n üstünde birkaç katl ı  ve çok sayı da hücreden olu ş muş  esas tüy k ı sm ı  bulunur 

( Ş ekil 2.31). 

Deney IL iğde (Eleagnus hortensis) yapraklar ın ı n alt yüzüne beyaz görünüm 

veren tüyler, çok hücreli dallanm ış  tüylerdir. Bunlara kalkan tüy ad ı  verilir. Lam 

üstüne konmu ş  bir damla su içine jiletin ucu ile yapra ğı n alt yüzü hafif kaz ı n ı r. 

Lamel kapat ı larak mikroskopta incelendiğ inde çok kollu y ı ld ız ş eklindeki tüylerin su 

içinde dağ ildtg ı nı  görürüz. Çok say ı da hücre bir merkez etrafı nda dairesel bir şekilde 

dizilmi ş lerdir. Mikroskobun mikrometresi hafifce oynat ı larak y ı ld ı z ı n orta 

k ı sm ında bulunan sap k ı sm ı  da görülür ( Ş ekil 2.32) 

t 00M 

Şekil 2.31. S ığı r kuyruğu (Verbascum phlornoides) yaprağı nda şamdan tüy. 
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Ş ekil 2.32. Iğde (Eleagnus hortensis) yaprağı nda kalkan tüy. 

b) Hücre çeperi mantarla ş mış  örtü doku: 

Çok y ı ll ık bitkilerde, kök ve gövdenin d ış  yüzü kahverengi bir doku ile kapl ı d ır. Bu 

doku hücre çeperleri mantarla ş m ış  (süberinle şmi ş) çok s ıral ı  hücrelerden meydana 

gelir. Epidermise nazaran daha çok dayan ı kl ı , koruyucu bir tabakad ır. Bitkiyi 

özellikle su kayb ına olmak üzere her çe ş it fiziksel ve kimyasal d ış  etkenlere kar şı  

korur. 

Periderm: 

Yaş lanan ve çaplar ı  kal ınla şan çok y ı ll ık bitkilerin bu geli ş melerine primer 

yap ı ları ndaki epidermis ayak uyduramaz. Böylece epidermis zamanla parçalan ır. 

Bunun yerini korteksdeki baz ı  hücrelerin yeniden bölünme özelli ğ i kazanmas ı yla 

oluşan yeni doku al ır. Hücre çeperi mantarla ş mış  bu koruyucu doku periderm ad ı n ı  
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al ı r. Çok y ı ll ı k bitkilerde kök ve gövdenin d ış  yüzünü örter. Üç tabakadan meydana 

gelir. Bunlardan mantar kambiyumu dedi ğ imiz fellogen ortada bulunur; bölünerek 

d ış a doğ ru mantar tabakas ı n ı  yani fellemi içe doğ ru da fellodermi olu ş turur. Fellogen 

hücreleri 1 veya 2 s ıra dikdörtgen şeklinde canl ı  hücrelerdir. Fellem hücreleri ise 

ışı nsal olarak dizilmi ş  çeperleri mantarla ş m ış  bas ı k ölü hücrelerden meydana gelir. 

Felloderme gelince: Bunlar içteki korteks hücrelerinden üst üste düzenli ışı nsal 

s ıralar olu ş turmas ı yla ay ı rdedilirler. Canl ı  hücrelerdir. 

Deney 1. Mürver (Sambucus nigra) bitkisinin ye ş il sürgününden al ı nan kesitler 

incelendiğ inde örtü doku olarak epidermisi görürüz. 

Kahverengiye dönü şmü ş  sürgünlerde ise mantar te şekkülü baş lam ış t ır. Bu çe ş it 

dallardan al ı nan kesitlerde mantar dokuyu inceleyebiliriz, 

a) Bir y ı llık henüz ye ş il rengini kaybetmi ş  sürgünlerden enine kesitler al ın ı r. 

Lam üstüne konmu ş  bir damla su içine konan kesitler, lamel kapat ı larak incelenir. 

Burada dokular ın en dışı nda epidermis vard ı r. Bunun alt ı nda, kortekste baz ı  

hücrelerin farkl ı laştığı  ve bölünmeye ba ş ladığı  görülür. Bu hücreler uzun dikdörtgen 

şekilli, hücre çeperleri ince, canl ı  hücrelerden olu şan 1-2 s ıral ı  ışı nsal dizilmi ş  mantar 

kambiyumunu (fellogeni) olu ş turur ( Ş ekil 2.33). 

Ş ekil 2.33. Mürver (Sambucus nigra) genç sürgününde fellogen olu şumu; e, epidermis; f, fellogen; 
kh, korteks hücresi. 
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b) Daha ya ş l ı , 2-3 y ı ll ı k sürgünlerden al ı nan enine kesitler lam üstündeki bir 

damla suya konur, lamel kapat ı larak incelenir. Burada en d ış ta epidermi ş  hücreleri 

parçalanm ış  olarak görülür. Parçalanm ış  epidermisin alt ı nda, çeperleri mantar 

birikimi ile kahverengi olmu ş , ışı nsal dizilmi ş  yan çeperleri girintili ç ık ı nt ı l ı , alt ve 

üst çeperleri düz, çok s ıral ı  hücre tabakas ı ndan oluşan mantar (fellem) vard ı r. Bunun 

alt ında, bu tabakay ı  meydana getiren, ince çeperli uzun dikdörtgen şekilli mantar 

kambiyumu (fellogen), mantar kambiyumunun alt ı nda da felloderm tabakas ı  bulunur. 

Bunun alt ı nda muntazam olmayan korteks hücreleri vard ır (Ş ekil 2.34). 

100M  

Şekil 2.34. Mürver (Sarnbucus nigra) yaş lı  sürgilnünde periderm: e, parçalannu ş  epidermis; fm, 
fellem; f, fellogen; fd, felloderm; kh, korteks hücresi_ 

Lentisel (Kovucuk): 

Mantar dokunun te şekkülü ile iç k ı s ı mdaki dokular ın, dış  ortamla olan su ve gaz 

alış veri ş i gibi ili şkileri kesilir. Bu dokular ı n hayati faaliyetlerini sürdürmeleri için 

gerekli olan bu ili şkiyi sağ lamak üzere gövdedeki, primer yap ı da bulunan stomalar ı n 

yerinde lentiseller olu şur. Bunlar ya ş l ı  gövde üzerinde gözle görülebilen iğ  
şeklindeki küçük ç ı k ı nt ılard ır. Bu bölgelere rastlayan yerlerde fellogen d ış arıya 

doğ ru, geniş  hücre aras ı  boş luklar ı  bulunan parankima hücrelerini meydana getirir. 

Buralardan gaz al ış veri ş i sağ lanı r. 

Deney I. Mürver (Sambucus nigra) bitkisinin kahverengile şmi ş  çok yı ll ık gövdesi 

üzerinde ıg şeklindeki lentiselin etrafi jiletle dikdörtgen şeklinde kesilir. Oduna kadar 
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kesilmiş  olan hu korteks parças ı  ç ı kar ı l ı r. Ortadan ikiye bölünmü ş  mürver özü içine, 

bu parça iğ  şeklindeki lentiselin uzun ekseni kesme yüzeyine dik gelecek ş ekilde 

yerle ş tirilir. Hafifce bast ı rı larak enine kesitler al ı n ı r. Al ı nan kesitlerden lentiselin 

ortas ı na isabet edenler lam üstündeki bir damla su içine konur, lamel 

kapat ı larak incelenir. Kesitte lentisel ç ı kı nt ı s ı n ı n iki tarafı nda yine çeperleri mantar 

birikimi ile kahverengi olan ve hücre aras ı  boş luklar ı  olmayan ışı nsal dizili mantar 

tabakas ı  vard ır. Ortada bu mantar tabakas ı n ı n yerini çok miktarda hücre aras ı  

boş luklar ı rıa sahip olan gev şek yap ı l ı  bir doku al ı r. Bu dokuya komplementer doku 

denir. Bunun alt ında fellogen daha altta da felloderm bulunur ( Ş ekil 2.35). 

3- Destek doku 

Hücre çeperi kal ı nlaş m ış , çoğunlukla özel şekiller alm ış  hücrelerden olu şur. 

Çeperdeki kal ı nla ş malar lignin veya selüloz birikimi şeklindedir. Bu şekilde çeperleri 

kal ı nla ş mış  hücrelerin meydana getirdi ğ i dokular bitkilere destek sağ lar. Rüzgâr ve 

çe ş itli etkenler kar şı s ı nda bitkinin dik durmas ı nı  temin eder. Meyve ve di ğ er 

organlar ı n yaptığı  ağı rl ığı  ta şı mas ına yard ımc ı  olur. 

a) Sert doku (Sklerankima) : 

Sklerankima lideri: İnce uzun, sivri uçlu ölü hücrelerden olu şur. Hücre çeperi lignin 

birikimi ile kal ınlaş mış tır. Kal ı n olan yan çeperlerde basit geçitler görülür. Tek tek 

hücreler veya gruplar halinde bulunurlar. Genellikle hücre boylar ı  1-2 mm dir. Fakat 

sanayide kullan ı lan bitki liflerinde olduğu gibi çok uzun olanlarma da rastlan ı r. 

Deney I. Suudotu (Cyperus sp.) gövdesinden al ınan enine kesitler 1am 

üstündeki bir damla suya konur. Lamel kapat ı larak incelenir. Kesitlerde küçük 

büyütmelerde hemen epidermisin alt ı nda, ye ş il renkli korteks hücreleri aras ında aç ı k 

ye ş il renkli taban ı  epidermise dayal ı  üçgen şeklinde sklerankima demetleri görülür. 

Büyük büyütmelerde bu demetlerden biri incelendi ğ inde demetin düzgün be şgen 

veya alt ı gen şeklinde, çeperleri kal ınlaş m ış , çeperlerinde basit geçitler bulunan 

hücelerden olu ş tuğu görülür. Epidermisin alt ındaki hücreler küçük, lümenleri dard ı r. 

Içerin doğ ru hücrelerin çaplar ı  büyür ve lümenleri geni ş ler. Floroglusin - HCL 

74 



Ş ekil 2.35. Mtirver (S'ambucus nigra) yaş lı  sürgününde lentisel: e, epidennis; fm, fellern; f, fellogen; fd, fellodenn. 



2ON 

ay ı rac ı  ile ligninle ş mi ş  çeperler k ı rm ı z ı  renge boyan ı r. Bunun için önce lamelin bir 

kenar ı na bir iki damla Floroglusin çözeltisi damlat ı l ır. Aksi taraftan fı litre kağı d ı  ile 

ortamdaki su çekilir. Floroglusin çözeltisi ortama yay ı l ır. Sonra ayn ı  kenara HC1 

çözeltisi damlat ı l ı r. Aksi taraftan yine fı litre ka ğı d ı  ile ortamdaki çözelti çekilir. 

HCI'in ortama geçmesi sa ğ lan ır. K ı sa bir süre sonra kesitteki sklerankima 

hücrelerinin çeperlerindeki ligninin k ı rm ı z ı  renk ald ığı  görülür. ( Ş ekil 2.36). 

Ş ekil 2.36. Suudotu (Cyperus sp.) gövdesinden al ı nan enine kesitte sklerankima demeti; e epidermis; 
s, sklerankima hücresi; k, korteks hücresi. 

Deney II. Kı nak ı na (Chinchona succirubra) gövde kabuğu dövülerek elde 

edilen tozdan az miktarda al ı n ır. Lam üstündeki bir damla suya konur da ğı tı l ı r. 

Lamel kapat ı larak incelenir. Ortama da ğı lan sklerankima hücreleri, tek tek veya ikili 

üçlü gruplar halinde görülür. Sklerankima hücreleri ince uzun i ğ ler şeklinde ölü 

76 



rUe 

hücrelerdir. Hücre çeperleri lignin birikimi ile kal ı nlaş mış t ı r. Çeperlerde basit 

geçitler görülür. Hücre tümeni ortada ince bir kanal halindedir. Önceki deneyde 

anlat ı ld ığı  gibi Floroglusin-HCL çözeltileri ile boyama yap ı ldığı nda, sklerankima 

hücrelerinin ligninle şmi ş  çeperlerinin k ı rm ı z ı ya boyand ığı  görülür ( Ş ekil 2.37). 

Taş  hücreleri (Sklereidler): Hücre çeperleri sklerankima liflerinde oldu ğu gibi 

lignin birikimi ile kal ı nlaş m ış t ır_ Çeperlerde yer yer dallanan basit geçitler görülür. 

Sklerankima liflerine nazaran k ı sa küt hücrelerdir. Bunlar ı  sklerankima liflerinden 

ayı ran baş l ı ca özellikleri, boylar ı n ı n genellikle enlerinin 7 kat ı n ı  aşmamas ı d ır. Kök 

ve gövdede baz ı  meyvelerin etli k ı s ı  mlar ı nda (ayva, armut), meyealerin sert 

kabuklar ında (ceviz, fı nd ı k) ve ender olarak da baz ı  yapraklarda görülürler. 

Ş ekil 2.37. K ınak ı na (Chinchona succiruhra) korteksindeki şklerankima lifi. 

Deney L Mum çiçeğ i (Hoya carnosa) gövdesinden al ınan enine kesitler, tam 

üstündeki bir damla su içine konur. Lamel kapat ı larak incelenir. Kesitlerde, korteks 

bölgesinde, gövdenin ortas ı nda, be şgen, alt ıgen şeklinde ve çeperleri lignin birikimi 

ile kal ınla şm ış , dallanm ış  basit geçitler bulunan hücre gruplar ı  halinde sklereidler 

görülür. Hücrelerin ortas ında hücre lümeni vard ı r. Burada kar şı  çeperdeki geçitler 

yuvarlak bo ş luklar halinde görülür. Kal ı n olan çeperdeki lignin birikimi tabakalar 

halindedir. Kesit floroglusin-HCI ay ı rac ı  ile boyand ığı nda ligninle şmiş  çeperler 

k ırm ı z ı ya boyan ı r (Ş ekil 2.3 8). 

Deney 11. Armut (Pyrus communis) meyvesinin etli k ı sm ı ndan al ınan bir parça 

iki tam aras ı nda kuvvetle bast ınlarak ezilir. Lam üzerindeki ezilen k ı sm ın üstüne bir 
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damla su damlat ı l ı r, lamel kapat ı larak incelenir. Ortamdaki di ğ er hücrelerin aras ı nda, 

çeperleri kal ı nlaşm ış , k ı smen dallanm ış  basit geçitleri bulunan, düzgün be şgen 

alt ıgen şeklinde sklereidler görülür. Floroglusin-HCL ile boyama yap ı ldığı nda, 

ligninleşmi ş  olan hücre çeperleri k ırm ı zı ya boyan ır. 

Deney IIL Çay (Thea sinensis) yaprağı ndan mürver özü içinde al ınan enine 

kesitler, 1am üstüne damlat ı lm ış  bir damla su içinde incelenir. Mezofil dokusu içinde 

hücre çeperleri kal ı nlaş mış  değ iş ik şekilli sklereidler görülür. Bu hücrelerin 

çeperlerinde de basit geçitler vard ır. Floroglusin-HCL ile boyama yap ıldığı nda 

çeperler k ı rm ı z ı ya boyan ı r (Ş ekil 2.39). 

b) Pek doku (Kollenkima): Bu dokudaki hücrelerin çeperleri, baz ı  bölgelerde 

kal ınlaşmış t ı r. Bu kal ı nlaşma selüloz ve pektik maddelerin birikimi ile olur. 

Hücreleri genellikle canl ı dır. Büyümf.kte olan genç bitki gövdelerinde otsu 

gövdelerin epidermisi alt ında, yaprak ve yaprak saplar ında, çiçek saplar ı nda görülür. 

10A) 

Ş ekil 2.38. Mum çiçeğ i (Hoya carnosa) gövdesinden alınan enine kesitte ta ş  hücreleri 
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Ş ekil 2.39. Çay (Thea sinensis) yaprağmda ta ş  hücreleri. 

Köşe kollenkimas ı  : Hücrelerin birbirleri ile biti ştikleri kö şelerde, hücre çeperleri 

selüloz birikimi ile kal ınlaşmış t ır. 
Deney I. Begonya (Begonia sp.) yaprak saplarmdan al ınan enine kesitler lam 

üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak incelenir. Kesitlerde, 

epidermisin alt ında, epidermise biti ş ik, köşeleri kal ı nlaşmış  3-4 hücre s ırası  halinde 

bütün sap ı  çeviren kö şe kollenkimas ı  hücreleri görülür. Kö şelerin kal ınlaş ması  

selüloz birikimi ile olmuştur. Büyük büyütmelerde bu birikimin tabaka tabaka oldu ğu 

seçilir ( Ş ekil 2.40). 

Ş ekil 2.40. Begonya (Begonia sp.) yaprak sap ında köşe kollenkimas ı  hücreleri. 
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Lameller Kollenkima: Yine epidermisin hemen alt ı nda bulunur. Hücrelerin iç ve d ış  

teğ etsel çeperleri bütünüyle selüloz birikimi ile kal ı nlaş m ış t ır. I şı nsal çeperler ise 

incedir. 

Deney I. Mürver (Sanıhucus nigra) ağ ac ı nın yeş il renkli yeni sürgünlerinden 

al ı nan enine kesitler, lam üstündeki bir damla su içine konur. Lamel kapat ı larak 

incelenir. Kesitlerde epidermis hücre s ıras ı n ı n alt ı nda teğ etsel çeperlerinin tamam ı  

kal ı nlaş mış , fakat radyal çeperleri ince birkaç s ıra halinde lameller kollenkima hücre 

tabakas ı  görülür (Ş ekil 2.41). 

Ş ekil 2.41. Mürver (Sambucus nigra) yeş il sürgiinierinde lameller kollenkima. 

Laküner kollenkima; Bu çe ş it kollenkimada hücrelerin hücre aras ı  boş lukları na 

bakan çeper k ı s ı mlan selüloz birikimi ile kal ı nlaş mış t ır. 

Deney I. Hatmi (Althea rosea) yaprak sap ından al ı nan enine kesitler lam 

üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak incelenir. Kesitte, epidermis 

hücre s ı ras ın ı n hemen alt ı ndaki hücrelerde, hücrelerin hücre aras ı  boş luklarına bakan 

çeperlerinin kal ı nlaş m ış  olduğu görülür. Bu hücreler laküner kollenkima hücreleridir 

(Ş ekil 2.42) 
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hb 

Şekil 2.42. Hatmi (Althea rosea) yaprak sapmda laküner kollenkinıa hücreleri: hb, hücre aras ı  
boşluğu. 

4- İletken doku 

Gelişmiş  bitkilerde, kökten diğer organlara su ve suda erimi ş  maddeleri, 

yapraklardan da, burada sentez edilmi ş  organik bileş ikleri diğer organlara nakleden 

bir iletim sistemi vard ır. Bu sistemi oluşturan dokuya iletim dokusu denir. İ letim 

dokusu, ksilem ve floem ad ını  alan iki farkl ı  hücre grubundan olu şmuştur. Ksilem, su 

ve suda erimiş  inorganik tuzlan, floem ise asimileme organlarmda sentezlenmi ş  
organik bile ş ikleri iletir. Bunlar bitki organlar ında daima birlikte bulunurlar ve iletim 

demetleri ad ını  alırlar. Birbirlerine nazaran ald ıklar ı  yerlere göre de ğ iş ik tipte iletim 

demetleri meydana gelir. Ksilemle floem ya birbirini çevreler ya da yan yana 

bulunur. Birbirlerini çevreledi ğ i zaman sentrik demetler meydana gelir. Ksilem 

elemanları  ortada, floem elemanlar ı  onu kuşatmış  ise hadrosentrik demetler meydana 

gelir. Ş ayet floem hücreleri ortada ksilem hücreleri etraf ında  yer alm ış sa leptosentrik 

demetler oluşur. Kollateral demetlerde ise ksilem ve floem yan yana bulunur. Ksilem 

ve floem aras ında kambiyum olmad ığı  zaman demet kapal ı  kollateral demettir. Ş ayet 

arada kambiyum bulunursa demet aç ık kollateral demet ad ını  alır. Aç ık kollateral 

demetlerde bazen ksilemin iç tarafında da bir miktar floem dokusu bulunur. Bunlara 

da aç ık bikollateral demetler denir. Ksilem ve floem dokusu kökün primer yap ısında 

ış msal yönde yan yana dizilirler ve radyal demetleri olu ştururlar. 
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a) Ksilem: 

Boru hücreleri (Trake, trakeid), ksilem sklerankimas ı  ve ksilem parenkimas ı  gibi 

değ iş ik şekil ve yap ıdaki hücrelerin bir araya gelmesi ile olu şan bir dokudur. Ksilem 

sklerankimas ı  bulunmad ığı  zaman doku hadrom ad ını  al ır. Trake ve trakeidlerin 

hücre çeperleri ligninle şerek kahnlaşmış t ır. Bu kal ınlaşma bütün çeperde e ş it 

olmadığı ndan, kahnlaşma ile değ işen çe ş itli şekiller görülür. Bu hücrelerin 

çeperlerinde, bunlara öz, kenarl ı  geçit dediğ imiz geçitler vard ır. Protoplastlar ın ı  
kaybetmi ş  ölü hücrelerdir. 

Trakeidler: Uç k ı sımlar ı  sivri ince uzun hücrelerdir. E ğ ik olan uç k ı sımlarmdan uç 

uca eklenerek birle ş irler. İki hücrenin birle şme yüzeyinde iletimi sağ layan kenarl ı  

geçitlerden olu şan delikler sistemi vard ır. Çeperde lignin birikimi s ırasmda oluşan 

çe ş itli süsler görülür (halka, spiral, ağ  v.s.). Yan çeperlerde de enine iletimi sa ğ lamak 

üzere yine kenarl ı  geçitler bulunur. Filogeni bak ımından ilkel bitkilerde (borulu 

tohumsuzlarda ve gynmospermlerde) ksilemde iletim boru hücreleri olarak yaln ızca 

trakeidler vard ır. 

Trakeler: Çaplar ı  trakeidlerden daha geni ştir. Üst üste gelen trakelerin ara çeperleri 

erir ve ince uzun borular şeklini al ırlar. Çeperleri lignin birikimi ile kalmla şnuşt ır. 

Çeperde lignin birikiminden olu ş muş  süsler görülür. Kenarl ı  geçitleri vard ır. Ölü 

hücrelerdir. Filogeni bak ı mından ileri bitkilerde (Angiospermlerde) ksilemde 

trakeidlerle beraber bulunurlar. 

Ksilem sklerankimas ı : Destek dokuda görülen sklerankima hücreleri ile ayn ı  

özellikleri taşı r. Ş eklen trakeidlere benzerlerse de, çeperdeki geçitlerinin basit geçit 

olması  ile onlardan ay ırdedilirler. 

Ksilem parenkimas ı : Ksilem içine dağı lmış  parankimatik hücrelerdir. Ksilem içinde 

canli olan tek hücre grubudur. Çeperlerinde kalmla şmalar görülmez. Ksilem dokusu 

içinde depo ve enine iletim vazifesini yaparlar. 

Deney I. Ihlamur (Tilia tomentosa) gövdesinin odunundan maserasyon 

yapı larak sekonder ksilemi olu şturan hücreler teker teker incelenebilir. Maserasyon 

yapı lmış  odundan bir miktar lam üstüne konur. Lamel kapatd ın Floroglusin-HCL ile 

boyanarak incelenir. Ortamda ksilemi te şkil eden elemanlar tek tek veya küçük 
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gruplar halinde görülür. Trakeler, trakeidler ve sklerankima hücreleri k ı rm ı z ı ya 

boyanm ış t ır. Trakeidler ince uzun hücreler halindedirler. Çeperlerinde de ğ i ş ik 

şekilde kal ı nlaşmalar görülür (halka'', spiralli, a ğ s ı). Trakeler, trakeidlere nazaran 

daha geni ş , uzun borular ş eklindedir. Bunlarda enine çeperler genellikle erimi ş tir 

veya büyük delikler aç ı lm ış t ır. Ksilem sklerankimas ı  hücreleri, çeperleri k ı rm ız ı ya 

boyanm ış  ince uzun hücreler şeklindedir. Trakeidlerden farkl ı  olarak çeper 

kal ı nlaş mas ı  muntazamd ı r, geçitleri basit geçitlerdir. Ksilem parenkimas ı  hücreleri 

boyanmam ış t ır. Daha çok küçük dikdörtgen şeklinde görülür ( Ş ekil 2.43). 

Ş ekil 2.43. Ihlamur (Tilia tomentosa) odun maserasyonunda ksilem hücreleri: A, Trake; B, Trakeid; 
C, Sklerankima lifi; D, ksilem parenkimas ı . 
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b) Floem: 

Elekli boru hücreleri, arkada ş  hücreleri, floem sklerankimas ı  ve parenkimas ı  gibi 

değ iş ik şekil ve yap ıdaki hücrelerin bir araya gelmesi ile olu şan bir dokudur. 

Sklerankima hariç hücreleri canl ı  ve çeper kal ınlaşmas ı  göstermezler. 

Elekli boru hücreleri: Geniş  hücre lümenli, ince çeperli, canl ı  fakat geli ş imlerini 

taınamlad ı klar ında çekirdekleri kaybolan hücrelerdir. Birbirleri ile boru gibi uç uca 

birleş irler, birleşme yüzeylerindeki enine çeperleri kalbur gibi deliklidir. Bu yüzden, 

kalburlu veya elekli boru hücresi ad ım al ırlar 

Arkadaş  hücresi: Elekli boru hücrelerine biti ş ik olan özel parankima hücreleridir. 

Canl ı , bol protoplazmal ı  ve çekirdekleri bulunan hücrelerdir. 

Floem sklerankimas ı : Floemin çevresinde bulunan ve destek ödevini gören, 

çeperleri lignin birikimi ile kahnla şmış  hücrelerdir. 

Floem parenkimas ı : Floem dokusunun içinde yer alan parankimatik hücrelerdir. 

Deney I. Kabak (Cucurbita pepo) gövdesinden al ınan enine ve boyuna kesitler, 

lam üstündeki bir damla su içine konur. Lamel kapat ılarak incelenir. 

a) Enine kesitlerde, gövdede içte büyük d ış da küçük demetler olmak üzere, iki daire 

üzerine dizilmi ş  iletim demetleri görülür. Bu iletim demetlerinin içe ve d ış a bakan 

k ısımları  floemdir. Bir demetin floem k ısmı  büyütülerek incelendiğ inde, büyük, 

çokgen şeklinde elekli boru hücreleri kolayca görülür. Ş ayet kesit elek yüzeylerinden 

geçmi ş  ise, yüzeyi, delikli olarak görülür. Bu hücrelerin yanlar ında küçük ve içleri 

plazma dolu arkadaş  hücreleri vard ır. Demetin kenarlarma do ğ ru çok miktarda ince 

çeperli parankima hücresi bulunur. Bu demette sklerankima yoktur ( Ş ekil 2,44). 

b) Boyuna kesitlerde, iletim demetinden geçen bölgeler büyütülerek incelendi ğ inde, 

geniş  boru şeklinde uç uca eklenmi ş  ve aralar ındaki birleşme çeperlerinde delikler 

bulunan elekli boru hücrelerinin boyuna şekilleri görülür. Burada etekli boru 

hücresinin bir kenar ında, genellikle bir arkada ş  hücresi vard ır. Bu hücreler, bol 

sitoplazmal ı  ve çekirdeklidir. Dokudaki parankima hücreleri de çeperleri ince küçük 

hücrelerdir ( Ş ekil 2.45). 
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Şekil 2.44. Kabak (Cucurbita pçpo) gövdesinden al ınan enine kesitte elekli boru ve arkada ş  hücresi: 
eb. Elekli boru hücresi, ah. Arkada ş  hücresi. 

494 

Ş ekil 2.45. Kabak (Cucurbita pepo) gövdesinden alman boyuna kesitte elekli boru ve arkadaş  
hücresiniu boyuna görünü şü: eb, elekli boru; ab, arkada ş ; hücresi. 

85 



5- Bez ve salg ı  dokusu 

Bez dokusu ya tek tek veya hücre gruplar ı  halinde bulunurlar. Hücreleri canl ı  olup, 

zengin protoplazmal ı  ve büyük çekirdeklidir. Meydana getirdikleri salg ıy ı  hücre 

dışı na ç ı kard ıkları ndan sürekli olarak canl ı l ıklann ı  muhafaza ederler. Salg ı  dokusu, 

bez dokusundan farkl ı  olarak salg ı lann ı  oluşturduklar ı  hücrelerin içinde veya bu 

hücrelerin ortadan kalkmas ı yla meydana gelen bo ş luklarda biriktirirler. Salg ı  

oluşturduktan sonra hücreler canl ı l ıklarm ı  kaybeder ya da ortadan kalkarlar. 

a)Dış  bezler: 

Epidermiste bulunurlar, dolay ı sı  ile salg ı lar ı n ı  bitkinin d ışı na ç ıkarırlar. Salg ı ları , bal 

özü, eterik yağ , tuzlu su gibi çe ş itli maddelerdir. 

Deney I. Kekik (Thymus vulgaris) yapraklar ı ndan, ikiye bölünmü ş  ~ver özü 

içinde enine kesitler al ı n ır. Kesitler lam üstündeki bir damla su içine konur, lamel 

kapat ı larak incelenir. Epidermis hücreleri aras ında bulunan bir kaide hücresinin 

üstünde bir sap hücresi ve bunun üstüne s ıralanm ış  4-5 hücreden ibaret bez dokusu 

hücreleri görülür. Bez, tüyünün bulundu ğu yerde epidermis hafifçe içeri doğ ru 

göçüktür. Salg ı lanan eterik yağ , bez dokusu hücreleri ile d ış taki kutikula tabakas ı  

aras ına depo edilmi ş tir. Salg ı  kutikula tabakas ı  y ı rt ılmamış  tüylerde kolayl ıkla 

görülebilir ( Ş ekil 2.46). 

Şekil 2.46. Kekik (Thymus vulgaris) yapraldaruıdan al ınan enine kesitte d ış  salgı  bezi: bh, bez 
hücreleri; s, salg ı . 
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b) İç bezler: 

Bitkinin iç k ı s ı mlarında bulunurlar. Salg ı ları n ı  hücre aras ı  boş luklanna veya özel 

kanallara b ırakırlar. Bez hücreleri bu kanal ın etrafinda dizilmi ş lerdir. 

Deney L Çam (Pinus nigra) odunundan veya yaprağı ndan al ınan enine kesitler, 

lam üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ılarak incelenir. Her iki kesitte de 

görülen reçine kanallar ı  bu tip bezlere örnektir. Bir reçine kanal ı n ı  büyüterek 

incelersek, reçine kanal ı n ın etrafinda çevredeki dokulardan kolayca ay ırdedilebilen 

bir s ıra canl ı  bez hücresi görülür. Bunlar ın etrafinda da 1 s ıra kal ı n çeperli 

sklerankimatik hücre vard ır. Bez hücreleri salg ı lad ıklar ı  reçineyi enine kesitlerde 

delik şeklinde görülen ortadaki kanala bo şalt ırlar. Bu kanala reçine kanal ı  ad ı  verilir 

(Ş ekil 2.47). 

Ş ekil 2.47. Çam (Pinus nigra) yaprağı nda reçine kanal ı : bh, bez hücreleri; sk, sklerankima hücresi; k, 
kanal; r, reçine. 
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c) Basit salg ı  sistemi: 

Tek hücreden olu şmu ştur. Birçok bitkide görülen ve içlerinde kristal ta şı yan hücreler 

buna örnek verilebilir. 

Deney I. Begonya (Begonia sp...) yaprak sap ı ndan al ı nan enine kesitler lam 

üstüne konmu ş  bir damla su içine konur. Lamel kapat ı larak incelenir. Kesitte 

kortekste görülen, be şgen, alt ıgen şeklinde ve içlerinde kristal bulunan hücreler, basit 

salgı  sistemi hücreleridir. Bu hücreler büyütülerek incelendi ğ inde içlerinde prizmatik 

şekilde basit, veya karma şı k yap ı da olan druz kristali görülür ( Ş ekil 1.15). Bu 

kristaller Ca oksalat kristalleridir. Lamelin bir kenanndan 1-2 damla HCL damlat ı l ı p 

aksi taraftan ortamdaki su çekilerek asitin ortama geçmesi sa ğ lan ı nca, bu kristallerin 

asitin etkisi ile eridikleri gözlenir. 

d) Dallanm ış  salg ı  sistemi: 

Birçok salg ı  hücresinin ucuca eklenerek meydana getirdikleri bir kanal sistemidir. 

Deney L Sütleğ en (Euphorhia sp.) gövdesinden al ınan boyuna teğ etsel kesitler 

lam üstündeki bir damla su içine konur. Lamel kapat ı larak incelenir. Kesitte küçük 

dikdörtgenler ş eklinde olan korteks hücreleri aras ı nda, içleri beyaz, sütümsü bir s ı v ı  
ile dolu olan kanallar şeklinde görülürler ( Ş ekil 2.48). 

-( o 

100 j.1 

Ş ekil 2.48. Sütleğen (Euphorhia sp.) gövdesinden al ınan boyuna tegetsel kesitte süt kanallar ı : p, 
paranIcima; s, süt kanal ı . 
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III. ORGAN B İLİMİ  

Belli bir canl ı lık ödevi görmek üzere geli şmiş  bir vücut parças ına organ denir. 

Bitkilerde de diğer canl ı larda olduğu gibi, yaşam ını  sürdürme ve soyunun devamm ı  

sürdürme olmak üzere iki türlü hayatsal faaliyet vard ır. Bu iki faaliyet ilkel bitkilerde 

bir farkhla şma göstermeyen vücut parças ı  tarafmdan yap ı lır. Gelişmiş  bitkilerde ise 

bu faaliyetler, farkl ı laşmış  vücut parçalar ı  yani farkl ı  organlar tarafmdan stirdü'rülür. 

Bu sebeple geliş miş  bitkilerde organlar ikiye ayr ı lır. 

A) Büyüme organlar ı  (Vejetatif organlar). 

B) Üreme (çoğalma) organlar ı  (Generatif organlar). 

A) BÜYÜME ORGANLARI (VEJETATİF ORGANLAR) 

Gelişmiş  bitkilerde büyüme organlar ı, kök gövde ve yapraklardan ibarettir. Alg, 

liken, mantar gibi ilkel bitkilerde gerçek kök ve gövde yoktur. E ğ reltilerde ve 

tohumlu bitkilerde gerçek gövde, kök ve yapraklar görülür. Her organ ın kendine öz 

bir yap ısı  vard ır. 

1- GÖVDE 

Yaprak ve üreme organlar ın taşı yan, genellikle toprak üstünde bulunan bitki 

eksenine gövde denir. Gövde embriyonik karakterdeki tepe tomurcu ğunun gelişmesi 

ile meydana gelir. Primer meristemin verdi ğ i gövde dokularmm tümü gövdenin 

primer yap ı sını  teşkil eder. Sekonder meristemin verdi ğ i sekonder dokularm tümü ise 

gövdenin sekonder yap ısm ı  teşkil eder. 

a) Gövdenin primer yap ı s ı : 

Otsu monokotiledonlarda ve tek y ıllık dikotiledonlar ın çoğunda gövdede primer yap ı  

görülür. Gövdenin primer yap ısında genel olarak 3 ayr ı  bölge göze çarpar, bunlardan 

ilki gövdenin d ış  yüzünü örten örtü dokud ıır. Daha sonra parankima ve destek doku 

hücrelerinden oluşmuş  korteks bölgesi görülür. En içte de iletim demetlerini ihtiva 

eden merkezi silindir bölgesi vard ır. 

Örtü doku epidermis hücrelerinden meydana gelmi ştir. Örtü dokunur hemen altmda 

değ iş ik tipte kollenkirna hücreleri görülebilir. Baz ı  monokotiledon gövdelerinde 
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epidermisin hemen alt ındaki hücrelerde ligninle şme görülür. Korteks parenkimas ı  

içinde yer yer sklerankima gruplar ına rastlan ır. Baz ı  gövdelerde merkezi silindirdeki 

bütün iletim demetlerinin etraf ı  halka şeklinde sklerankima ile çevrilidir. Baz ı  

gövdelerde de sklerankima dokusu yaln ızca demetlerin etraf ında görülür. İ letim 

demetleri monokotiledonlarda kapal ı  kollateral, dikotiledonlarda ise aç ık kollateral 

ve aç ık bikollateral tiptir. İ letim demetlerinin iç k ı smında yani gövdenin merkezinde 

de parankimatik doku bulunur. 

Deney I. Mı s ır (Zea mays) gövdesinden al ınan enine kesitler, 1am üstündeki bir 

damla su içine konur. Lamel kapat ılarak incelenir. Kesitler fioroglusin - HCL ile 

daha önce anlat ı ldığı  şekilde boyanır. Çeperleri lignin birikimi ile kalmla şmış  olan 

sklerankima, trake ve trakeid hücrelerinin çeperleri k ırmızıya boyamr. M ıs ır gövdesi 

tipik monokotiledon gövdesidir. Küçük büyütmede önce gövdenin genel görünü şü 

şematik olarak çizilir. Oldukça yuvarlak olan gövdenin en d ışı nı  bir s ıra epidermis 

hücresi çevirir. Bunun alt ında birkaç s ıra hücreden olu şmuş  sklerankima tabakas ı  

vard ır. Sklerankimanm alt ında bütün gövdeyi kaplayan parankimatik bir doku 

görülür. Bu doku içinde, dağ mık, iletim demetleri dizilmi ştir. Her bir iletim 

demetinin etrafını, sklerankimatik hücreler çevirir. Bütün demetlerde ksilemler 

gövdenin merkezine, floemler ise gövdenin d ışı na doğru bulunur. Büyük büyütmede 

epidermis hücreleri, küçük dikdörtgene yak ın şekilli olup, bir s ıral ıdır. Bu hücrelerin 

çeperleri kal ınlaş mış t ır, bu kahnlaşma daha çok silis birikimi ile olur. Epidermisin 

alt ında 4-5 s ıra hücreden oluşan çeperleri lignin birikimi ile kal ınlaş mış , sklerankima 

tabakas ı  vard ır. Bu tabakanm hücre çeperleri kulland ığı m ız ay ıraçtan dolay ı  

kırmız ıya boyanmış t ır. Sklerankima tabakas ının altmda ince çeperli, hücre aras ı  bo ş -

lukları  bulunan, büyük yuvarlak veya çokgen ş ekilli temel doku bulunur. M ısır 

gövdesindeki iletim demetleri bu temel doku için gömülü olarak görülürler. Demetler 

kapalı  kollateraldir. Çevreye do ğru yer alan iletim demetleri küçük olup demet 

etrafindaki sklerankima hücre tabakas ı  bütün demeti çevirir. Gövdenin merkezine 

doğ ru olan demetler büyük olup, sklerankima hücre tabakas ı, demetin sadece alt ve 

üst ucunda gruplar halinde görülür. Bir demeti d ış tan içe doğ ru incelersek floemi 

üstten çeviren, sklerankima hücre grubunun hücrelerinin çeperleri lignin birikimi ile 

kalmlaşmış t ır ve ay ıraçla bu hücrelerin çeperleri k ırmızıya boyanm ış t ır. Çeperlerde 
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yer yer basit geçitler vard ır. Floem bu tabakan ın iç k ısm ında yer al ır. Protofloem 

hücreleri, floemle, sklerankima tabakas ı  aras ı nda olup, ezilmi ş  ve hatta tamamen 

kaybolmuş lard ı r. Floemde büyük, çokgen ş eklinde ince çeperli elekli boru hücreleri, 

yanlar ı nda küçük içleri sitoplazma ile dolu arkada ş  hücreleri ve yine ince çeperli 

küçük hücrelerden ibaret floem parenkimas ı  hücreleri yer al ır. Demetin orta k ı sm ında 

genellikle büyük, iki trake hücresi görülür. Bu trakelerin aras ında yine az say ıda 

trakeid hücreleri vard ır. Trake ve trakeidlerin hücre çeperleri lignin birikimi ile 

kal ı nlaş mış t ır. Dolay ı sı  ile ay ı raçla k ırm ı z ı ya boyanm ış lard ı r. Çeperlerinde kenarl ı  
geçitler vard ır. Trakeid ve trakelerin bulundu ğu kı sı m demetin ksilem bölgesidir. 

B 

Ş ekil 3.1. Mısır (Lea mays) gövdesinde: A, iletim demetlerinin gövdede da ğı lışı ; B, bir iletim 
demetinin büyütülmüş  şekli; fs, floem skterankimasr, pf, protofloem; eb, etekli boru; ah, arkada ş  
hücresi; fp, floem parenkimas ı ; t, trake; tr, trakeid; sh, selüloz halka; kp, ksilem parenkimas ı ; pk, 
protoksilem boş luğu; ks, ksilem sklerankimasr, ko, korteks parenkimas ı . 
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Ksilemin alt orta k ısm ında protoksilem büyük bir bo ş luk halinde görülür. Bazen 

burada protoksilem kal ınt ısı  olarak selüloz halkalar görülebilir. Daha çok 

protoksilem bo ş luğunun iki kenar ında olmak üzere ksilemde ince çeperli, küçük 

hücrelerden olu şmuş  ve çeperleri boyann ıamış  ksilem parenkimas ı  görülür. Ksilemin 

d ış  k ı smın ı  da floemde olduğ u gibi yine sklerankima hücre grubu çevirir ( Ş ekil 3.1). 

Deney II. Lohusa otu (Aristolochia clematitis) genç gövdelerinden al ınan enine 

kesitler, tam üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak, floroglusin ve 

HC1 ile boyan ır. Çeperleri lignin birikimi ile kal ınla ş mış  olan, sklerankima, trake ve 

trakeid hücrelerinin çeperleri k ırm ız ı ya boyanır ve kesitte kolayca ay ırdedilirler. 

Aristolochia gövdesi, otsu dikotiledon gövdesine iyi bir örnektir. Küçük büyütmede 

gövdenin genel görünü şü şematik olarak çizilir. Gövdenin en d ışı nda bir s ıra 

epidermis vard ır. Bunun alt ı nda gövdeyi halka gibi çeviren birkaç s ıra hücreden 

oluşmuş  kollenkima tabakas ı  bulunur. Kollenkimadan sonra parankimatik 

hücrelerden olu şan korteks tabakas ı  vard ır. Bunun alt ında yine gövdeyi halka 

şeklinde çevreleyen çok s ıral ı  hücreden olu ş muş  ve k ırm ızıya boyanm ış  sklerankima 

halkas ı  gelir. Bu halkan ın içinde iletim demetleri, parankimatik korteks ve en ortada 

öz bölgesi bulunur. Çok say ıda olan iletim demetleri bir daire üzerine muntazam 

dizilmi ş  olup, k ırm ız ıya boyanm ış  olan ksilem bölgeleri gövdenin merkezine 

doğ rudur. İ letim demetlerinin ksilemleri ile floemleri aras ında kambiyum bulunur. 

Demetler aç ık kollateral tipdir. Büyük büyütmede bir iletim demetini 

incelediğ imizde, iletim demetinin etrafım çeviren korteks hücrelerinin oldukça 

büyük, yuvarlak şekilli, ince çeperli hücrelerden olu ş tuğu görülür. Bu dokuda 

hücrelerin kö şelerinde hücre aras ı  bo ş luklar ı  vard ır. Demetin gövdenin çevresine 

doğ ru olan k ı sm ında floem yer al ır. Floem ince çeperli, çokger şeklinde, nisbeten 

büyük etekli boru hücreleri, yanlar ında içleri sitoplazma ile dolu arkada ş  hücreleri ve 

küçük, ince çeperli floem parenkimas ı  hücrelerinden olu şmuştur. Fakat enine kesitte 

bu hücreler birbirine çok benzedi ğ inden bunlar ı  ayırt etmek oldukça güçtür. Kesit 

bazı  elekli boru hücrelerinin elek yüzeyinden geçerse bu hücrelerin elek yüzeyleri 

delikli olarak görülür. 
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Demetin ortas ında, demeti enine kateden, ince çeperli küçük dikdörtgen şekilli 

muntazam ışı nsal diziliş li birkaç s ıra hücreden olu şan demet içi kambiyumu bulunur. 

Kambiyumun hücreleri bölünerek ksilem ve floem hücrelerini olu ş turan 

meristematik dokudur. Kambiyumun içe ve d ış a doğ ru olu şturduğu yeni hücreler 

henüz ışı nsal sı ray ı  aynen muhafaza ederler. Tamamen farkl ı laş mış  hücrelerde bu 

durum değ i ş ir. 

Şekil 3.2. Lohusaotu (Aristolochia clematitis) gövdesinin enine kesitinde: A, göydenin genel şekli; e, 
epidermis; k, korteks; sh, sIderardcima halkas ı ; id, iletim demeti; B, iletim demetinin büyütülmü ş  şekli; 
eb, elekli boru; ah ,arkada ş  hücresi; fp, floem parenkimas ı ; k, kambiyum; t, trake; tr, trakeid; kp, 
ksilenı  parenkimas ı ; ko, korteks parenkimas ı ; piç protoksilem. 
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Kambiyumun alt ı nda demetin ksilem bölgesi bulunur. Ksilemde, az say ı da çok 

büyük yuvarlak trake hücreleri ve bunlar ı n aras ı nda çok say ı da küçük trakeid hücresi 

vard ır. Trake ve trakeid hücrelerinin çeperleri lignin birikimi ile kal ınlaş tığı ndan, 

ay ıraçla k ı rm ı z ı ya boyanm ış lard ır. Ksilem parenkimas ı  hücreleri, küçük, ince çeperli 

hücrelerdir. Ay ı raçla boyanmam ış lard ır, ve ksilem bölgesinde trake ve trakeidlerin 

olu şturduğu grubun etrafinda görülürler. Bazen ksilemin en alt k ı sm ında oldukça 

kal ı n çeperli hücrelerden olu şan küçük bir protoksilem bölgesi görülür. Hatta bu 

bölgedeki hücreler daha koyu renkte boyanm ış lard ı r. Gövdenin merkezinde çok 

büyük parankimatik hücrelerden olu ş mu ş  öz bölgesi bulunur (Ş ekil 3.2). 

Deney 111. Kabak (Cucurbita pep ıı) gövdesinden al ı nan enine kesitlerde yine 

otsu dikotiledon gövdesi incelenir. Fakat burada görülen iletim demetleri aç ı k 

bikollateral tipdir. Al ınan kesitler, lam üstündeki bir damla su içine konur, lamel 

kapat ı l ır. incelemeden evvel floroglusin-HCL ile boyama yap ı l ır. 

En küçük mikroskop büyütmesinde gövdenin şematik şekli çizilir. Gövde genel 

olarak be şgen şeklindedir. En d ış ta epidermis tabakas ı  bulunur. Epidermisin alt ı nda, 

kollenkima tabakas ı  vard ır. Bunun alt ında korteksi te şkil eden parankima hücreleri 

bulunur. Bundan sonra demetleri halka gibi çeviren k ı rm ız ıya boyanm ış  sklerankima 

tabakas ı  yer al ır. Gövdenin iç k ı sm ı nda aç ı k bikollateral iletim demetleri bulunur. En 

içte de genellikle y ı ld ı z şeklinde bir öz bo ş luğu vardır (Ş ekil 3.3). 

Ş ekil 3.3. Kabak (Cueurbita pepo) gövdesinin genel şekli:e, epidermis; kl, kollenki ına; kp, korteks 
parenlçimasr, sh, sklerankima; id, iletim demeti; if, iç floem; ks, ksilem; df, d ış  floem; öb, öz boş luğu. 
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Şekil 3.4. Kabak (Cucurbila pepo) gdvdesinde bir iletim demetinin büyütülmü ş  şekli: ko, korteks 
parenkima.su, ah, arkada ş  hüeresi; eb, elekli boru hücresi; fp, floem parenkimas ı ; k, kambiyum; t, 
trake; tr, trakeid; kp, ksilem parenkimas ı . 

Bir iletim demeti büyütülerek incelendiğ inde demetin çevreye bakan k ısmında, ince 

çeperli boyanmamış  hücrelerden olu şan dış  floem k ısmı  vard ır. Burada oldukça 

muntazam büyük elekli boru hücreleri ve yanlar ında daha küçük içleri sitoplazma ile 

dolu arkada ş  hücreleri ve yine küçük ince çeperli floem parenkimas ı  hücreleri 

görülür. Kesit baz ı  elekli boru hücrelerinin elek yüzeyinden geçti ğ inde bu hücrelerde 
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elek yüzeyi delikli olarak görülür. D ış  floemde, ksilem aras ında çok ince çeperli, 

küçük dikdörtgen şeklinde, muntazam ışı nsal dizili ş li bir kaç s ıral ı  hücreden olu ş an 

kambiyum vard ır. Bu kambiyum demeti enine kat eder ve sadece demet içinde 

görülür. Kambiyumun alt ında, trake ve trakeid hücrelerinin bulundu ğ u kırm ı zıya 

boyanm ış  ksilem vard ır. Ksilemde, büyük, yuvarlak trake hücreleri ve arada çok 

say ıda daha küçük trakeid hücreleri görülür. Ksilem parenkimas ı , küçük, ince 

çeperli, hücrelerden olu şmuştur. Trake ve trakeidlerin olu şturduğu grubun etrafında 

ve yer yer içinde görülür. Bu ksilem bölgesinin alt ında, gövdenin merkezine do ğ ru 

da ikinci floem bölgesi (iç floem) yer al ır. Bu, floemde de d ış  floemde olduğu gibi 

elekli boru hücreleri, arkada ş  hücreleri ve floem parenkimas ı  vard ır ( Ş ekil 3.4). 

b) Gövdenin sekonder yap ı s ı  

Kambiyum ad ı  verilen lateral meristennin bölünmesi ile meydana gelen dokulara 

sekonder dokular denir. Bu dokular gövdenin enine büyümesini, kal ı nlaş masm ı  

sağ lar. Bu sayede bir kaç metrelik çapa eri şen gövdeler bile görülebilir. Geli ş mi ş  

sekonder yap ı , Gimnospermlerde ve odunlu Dikotiledonlarda görülür. Floem ince 

çeperli hücrelerden olu ştuğu için meydana gelen yeni hücreler eski hücrelerin 

ezilmesine neden olur. Burada sekonder yap ı  her zaman iyi görülemez. Sekonder 

kahnlaşma ksilemde çok daha iyi görülür. Çünkü bu doku, çeperleri lignin birikimi 

ile kalmlaş mış  hücrelerden oluştuğundan yani odunla ştığı ndan her yı l meydana gelen 

ksilem, olduğu gibi kalır. 

Il ıman bölge odunlu bitkilerinde, sekonder ksilemde mevsimsel farklar iyi görülür. 

İ lkbaharda kambiyum faaliyete geçince, ince çeperli, büyük çapl ı  trake ve trakeidler 

oluşur. Kambiyum faaliyetinin sonuna do ğ ru, çok az say ıda dar lümenli trake ve çok 

say ıda kal ın çeperli küçük trakeid olu şur. Bunun sonucu odunda (sekonder ksilemde) 

gözle de görülen, birbirini takip eden aç ık ve koyu renkli halkalar meydana gelir. 

Aç ık renkli halkalar ilkbahar odununu koyu renkli halkalar da sonbahar odununu 

teşkil eder. Bir aç ık, bir koyu sekonder ksilem halkas ı, bitkinin bir y ı llık faaliyetini 

gösterir. Bu nedenle y ı l (sene) halkas ı  diye adland ı r ı br. 
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Gimnospermlerde sekonder yap ı  (Gimnosperm odunu): 

Gimnospermlerde, sekonder ksilem (odun) parankima ve trakeidlerden olu ş muş tur. 

Bu trakeidler kambiyumdan olu ştuklar ı  sıray ı  bozmazlar yani kambiyumdaki radyal 

s ıralanma odundaki trakeidlerde de aynen görülür. Ayr ıca odunun içinde yer yer 

reçine kanallar ı  vard ır. 

Deney I. Çam (Pinus nigra) daimdan kabuk k ısmi soyulduktan sonra odun 

k ısmından enine, boyuna ışı nsal ve boyuna te ğ etsel kesitler al ınır. Kesitler, lam 

üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapapat ıhr. incelemeden evvel, 

floroglusin-FICL ile boyama yap ı lır. Kesitteki çeperleri lignin birikimi ile kalmla ş mış  

trakeidler k ırmızıya boyanır. 

Enine kesit: İki öz ismi arasmdaki, bir y ı l halkas ı  bölümü incelendiğ inde; bir evvelki 

y ıllın sonbahar trakeidleri küçük yass ı , kal ın çeperli hücreler halinde görülür. Hemen 

bunun üstünde yeni y ı lın ince çeperli, geni ş  lümenli ve büyük trakeidleri vard ır. 

Hücreler ışı nsal dizilmiş lerdir. Radyal çeperlerinde kenarh geçitlerin enine kesilmi ş  

şekilleri, bütün çeperi kaplayacak şekilde görülür. Sonbahara do ğ ru tedricen hücreler 

küçülür ve çeperleri kalmla şı r, lümenleri küçülür. Yine mevsimsel faaliyetin 

sonunda, o y ı lın odun halkas ı  yass ı, küçük hücreli, kalm çeperli trakeidlerle son 

bulur. Doku içinde ışı nsal yönde boyuna seyreden öz ışı nı  hücreleri, uzun 

dikdörtgenler şeklindedir, içlerinde ni şasta taneleri görülür. Parankimatik olan öz 

iş im hücrelerinin çeperleri ay ıraçla boyanmaz ( Ş ekil 3.5). 

Boyuna ışı nsal kesit: Odundan merkezden geçecek şekilde alman boyuna kesitte, 

trakeidlerin boyuna şekilleri görülür. ilkbahar trakeidlerinin çeperleri ince, lümenleri 

geniş , sonbahar trakeidlerinin ise çeperleri kal ın lümenleri daha dard ır. Trakeidlerin 

karşı  çeperlerinde iç içe iki yuvarlak şeklinde kenarl ı  geçitler görülür. Öz kollar ı  

trakeidleri enine kesen hücre s ıralar ı  halindedir. Genellikle öz kolunu te şkil eden 

hüerelerdir. Çeperlerindeki kal ınlaşma hücre lümenine do ğru girintili ç ıkmtılı  bir 

şekil gösterir. İki hücrenin birbirine biti ştiğ i çeper eğ iktir ve bu çeperlerde kenarl ı  

geçitler görülür. Öz kollar ı  içinde öz kolu parenkimas ı  da, bulunur. Bunlar da uzun 

dikdörtgen şekilli hücrelerdir. Çeperlerinde kalmla şma yoktur. Içlerinde nişasta tane-

leri bulunur. Trankeidler ve öz kolu trakeidlerinin çeperleri lignin birikimi ile 
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hücrelerin d ış  s ı ralar ını  öz kolu trakeidleri te şkil eder. Bu hücreler ince uzun 

kal ınlaşmış  olduğundan k ı rm ı z ıya boyanm ış t ır. Öz kolu parenkimas ı  hücrelerinde 

boyanma görülmez ( Ş ekil 3.6). 

Şekil 3.5. Çam (Pinus nigra) odunundan enine kesitte bir y ıl halkası ; st, sonbahar trakeidi; M, 6z 
ış uu; r, reçine kanal ı ; yh, yı llık odun halkası ; kg, kenarh geçit; it, ilkbahar trakeidi. 
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Ş ekil 3.6. Çam (Pinus nigra) odunundan alman boyuna ış msal kesit: it, ilkbahar trakeitleri; st, 
sonbahar trakeidleri; kg, kenarl ı  geçit; öt, öz kolu trakeidi; öp, öz kolu parenkimas ı . 

Boyuna teğ etsel kesit: Odundan boyuna teğetsel olarak alman kesitin geçti ğ i yere 

göre, ince çeperli, geni ş  lümenli, ilkbahar trakeidleri veya kal ın çeperli, dar lümenli, 

sonbahar trakeidleri görülür. 

Çeperlerde, kenarl ı  geçitler vard ır. Öz kollar ın ı  teşkil eden hücre gruplar ı  boyuna 

seyreden trakeidlerin aras ında mercekler şeklinde görülür. Ço ğunlukla öz kolunu 

oluşturan hücre topluluğunun alt ve üstündeki hücreler öz kolu trakeidleridir. Üçgeni 

and ıran şekilleri olan bu hücrelerin çeperleri kal ınlaşmış t ır. Bunların trakeidlerle olan 

ortak çeperlerinde kenarl ı  geçitler görülür. Fakat ortadaki öz kolu parenkimas ı  ile 

ortak olan çeperlerde de yar ı  kenarl ı  geçitler vard ır. Öz kolu parenkimas ı  
boyanmam ış  olarak görülür ( Ş ekil 3.7). 
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Şekil 3.7. Çam (Pinus nigra) °durmadan alman boyuna teğetsel kesit: it, ilkbahar trakeidi; kg, kenarh 
geçit; öt, öz kolu trakeidi; yg, yan kenarh geçit; op, öz kolu parenkimas ı  

Dikotiledonlardan sekonder yap ı  (Dikotiledon odunu): 

Dikotiledonlarda odun (sekonder ksilem) trake, trakeid, odun lifleri ve parankima 

hücrelerinden olu ş muştur. Odunda homojen bir görünü ş  yoktur. 
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Deney I. Ihlamur (Tilia tomentosa) un 2-3 senelik dallarmdan enine kesitler 

alınır. Lam üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ı l ır. Floroglusin-HCL ile 

boyama yap ıl ır. 

Önce küçük mikroskop büyütmesinde şematik genel şekil çizilir. En d ış ta periderm 

vardır. Bunun alt ında kambiyuma kadar olan k ısım korteksdir (kabuk). Kortekste 

geniş  üçgenler şeklinde öz ışı n ı  dilatasyonlar ı  görülür. Kabukla odun aras ında, 

kambiyum vard ır. Kambiyumun alt ında, k ırmızıya boyanmış  halkalanma gösteren 

odun k ısm ı  bulunur. Bu halkalar say ı larak dal ın kaç y ı ll ık olduğu belirtilir ( Ş ekil 

3.8). 

Ş ekil 3.8. Ihlamur (Tilia tomentosa) un 3 yı ll ık gövdesinden al ınan enine kesitin genel şekli: p, 
periderm; ko, korteks; d, dilatasyon yapm ış  öz ı s ı n ı ; k, kambiyum; o, odun. 

Büyük mikroskop büyütmesinde, dilatasyon görülen kabuk k ısmı  ile son yı l 

halkasmın bulunduğu odun k ısm ının bir bölümü incelendiğ inde y ı llık halkalar ın 

smırmda bir evvelki senenin sonbahar odunu, kalm çeperli küçük trakedidlerle 

sonlanmış t ır Bunun üstünde yeni yı lın ince çeperli büyük trakeleri görülür. Trakeler, 

trakeidler ve odun lifleri k ırmızıya boyanmış t ır. Bunlar ın yanında boyannıamış  

hücreler halinde odun parenkimas ı  görülür. Bunlar ince çeperli küçük hücrelerdir. 

101 



1F -b:4 ..,_ ii , 
p:84-31 Okwri 

O'fl 
Ilp 4,1-* 
k -wli ,X4 , 
1k63-1  

Ffiı4 ll k 

L.1 -51.-P,3  ii.:i jukkg4,1* 
■C> 6  ,t,ckkoz 4/1 
.1;->jak>71 



üstünde, ince çepeli büyük, elekli boru hücreleri bunlar ın aralar ında küçük 

parankima hücreleri vard ır. Bir kaç s ıra hücreden olu şan son y ı lın aktif floeminin 

üstünde çeperleri kalmla şmış  ve lümenleri nokta gibi görülen küçük hücrelerden 

oluşmuş  sklerankima hücre gruplar ı  görülür. Bu hücrelerin çeperleri k ırm ızıya 

boyanmış t ır. Bunlarm aras ında eski y ı llarm floemi bulunur. Dilatasyon yapan primer 

öz ışı nlar ı  odun içinde ışı nsal yönde dizilmi ş , ince çeperli, parankimatik hücrelerden 

oluşur. Bu öz ışı nları  kambiyumdan itibaren kabuğ un dışı na doğ ru gittikçe büyüyen 

hücreleri bulunan, genel görünümü üçgeni and ıran bir geni ş leme, bir aç ılma yapar. 

Odun içinde tek s ıra hücreden olu şan sekonder öz ışı nlar ı  da görülür. Bunlar 

çoğunlukla kortekste kaybolur ( Ş ekil 3.9). 
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2- YAPRAK 

Yaprak, fotosentez, terleme ve gaz al ış veri ş i gibi olaylar ın yap ı ldığı  organd ır. Bol 

ışı k alabilmesi için.gövdeden d ış ar ı  do ğ ru uzanm ış t ır. Ağı rlığı na göre yüzeyi çok 

geniş tir. Gövdedeki büyüme noktalarm ın yan tarafındaki ç ıkınt ı larm ın gelişmesi ile 

oluşurlar. Yaprak, uç k ısmında bulunan interkalar meristemin bölünmesi ile büyür ve 

geliş ir. Belli bir büyüklüğe eri ş ince bu hücreler de ğ işmez doku hücrelerine 

dönüşürler. 

Yaprağı n yap ıs ı , fotosentez olay ın ın en kolay şekilde meydana gelece ğ i uygun bir 

yapıdır. Hücrelerinde çok say ıda kloroplast bulunur. Gaz alış veriş ini kolaylaş t ıracak, 

geniş  hücre aras ı  boş luk sistemine sahiptir. İ letimi sağ lamak üzere geli şmiş  yayg ın 

bir damar sistemi vard ır, iletim demetleri dallan ıp külçüldükçe önce trakeler 

kaybolur, su iletimini trakeidler yapar. Floemde etekli borular incelir arkada ş  
hücreleri yok olur. 

a) Monokotiledon yapra ğı  

İ nce uzun şerit şeklinde yapraklard ır. Damarlanma genellikle boyunad ır ve damarlar 

birbirine paraleldir. A ğ sı  durum pek görülmez. Yaprağm diğer bir özelli ğ i de 

mezofilinin tek tip hücreden meydana gelmesidir. 

Deney L Mı sır (Zea mays) yaprağı ndan kesilen küçük şeritler, ikiye bölünmü ş  
mürver özü içine konur ve enine kesitler al ın ır. Al ınan kesitler mürver özü 

parçalar ından ayr ı l ır, 1am üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ı larak 

incelenir. 

Yaprağm üst epidermis hücreleri alt epidermis hücrelerine nazaran daha büyük ince 

çeperli dikdörtgenler şeklindedir. Bunlar ın aras ında daha da büyük olan bulliform 

hücreleri görülür. Epide ı misin dış  yüzünü kutikula tabakas ı  örter. Alt epidermis 

hücreleri daha küçüktür. Aralar ında stomalar görülür. İki epidermisin aras ında bol 

kloroplastl ı , geniş  hücre aras ı  bo ş luklu, yuvarlakça hücrelerden olu şmuş  rnezofil 

dokusu bulunur. Mezofil içinde yer yer iletim demetleri görülür. Büyük iletim 

demetleri, iki epidermis aras ını  tamamen kaplayabilir. İ letim demetinin etrafin ı  

demet kim dediğ imiz bir s ıra büyük hücre çevirir. Bunun d ışı nda demetin alt ve 

üstünde birkaç hücreden oluşan sklerankima grubu bulunur. Yaprak içinde birbirine 
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paralel seyreden demetlerde de az say ı da trakeidden olu şan ksilem yaprağı n üst 

yüzeyine doğ ru, birkaç hücreden ibaret floem yapra ğı n alt yüzüne doğ ru yer al ı r 
( Ş ekil 3.10). 

b) Dikotiledon yapra ğı  

Dikotiledon yapra ğı  genellikle ovaldir. Üzerinde ço ğunlukla ağ s ı  damarlanma 

görülür. Mezofllinde farkl ı  iki tip hücre vard ı r. 
Deney I. Çöpleme (Helleborus niger) yaprağı ndan al ınan küçük ş eritler ikiye 

bölünmü ş  mürver özü içine konur, enine kesitler al ını r İnce kesitler mürver özü 

parçalar ı ndan ayr ı larak larıı  üstündeki bir damla su içine konur. Lamel kapat ı larak 

incelenir. 

50 P 

Şekil 3. 10. Mı sır (Zea mays) yaprap,mın enine kesiti: b, bulliform hücreleri; ile, üst epidermis; 
ks, ksilem; m, mezofı l; d, demetlum; fl, floem; ae, alt epidennis 

Üst epidermis hücreleri dikdörtgen veya kare şeklinde görülen hücrelerdir. Bu 

hücrelerin d ış  yüzeyinde kütikula tabakas ı  bulunur. Üst epidermisin alt ı nda, bir veya 

iki. sıra ince çeperli az hücre aras ı  boş luğu bulunan çok miktarda kloroplast ihtiva 

eden silindir ş eklinde palizat parenkimas ı  hücreleri vard ır. Bunun alt ı nda yine bir kaç 

sıralı , şekilleri muntazam olmayan, ince çeperli çok geni ş  hücre aras ı  boş lukları  
bulunan sünger parenkimas ı  hücreleri görülür. Alt epidermis, üst epidermise 
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Ş ekil 3.11. Çöpleme (Helleborus niger) yapragın ın enine kesiti• k, kutikula; ile, üst epidermis; pp, 
palizat parenkimas ı ; sp, sünger parenkimas ı ; ks, ksilem; fl. floem; ae, alt epidermis. 

benzer, fakat hücreleri küçüktür. Alt epidermiste yer yer stomalar vard ır. Stomalar ı n 

karşı s ı na rastlayan sünger parenkimas ı  içinde geni ş  bo ş luklar şeklinde solunum 

bo ş luklar ı  görülür. Alt epidermisin d ış  yüzünü de ince bir kutikula tabakas ı  kaplar. 

İ letim demetleri, sünger ve palizat parenkimas ı ndan olu ş an mezofı l içine 

gömülmü ş tür. Demetlerinin floem k ı sm ı  alt epidermis taraf ı ndad ı r. Demetin 

büyüklüğüne göre değ i şen say ı da elekli boru hücreleri, arkada ş  hücreleri ve 

parankima hücreleri vard ı r. Ksilem üst epidermise do ğ ru yeral ı r. Genellikle 

damarlarda ksilem eleman ı  olarak trakeidler bulunur ( Ş ekil 3. 11). 

e) Gimnosperm yapra ğı  

Yaprak yüzeyi oldukça indirgenmi ş , çoğunda iğ ne şeklini alm ış t ı r. Stomalar ı  

epidermis seviyesinden aş ağı  çökmüş tür. 

Deney I. Çam (Pinus nigra) yaprağı , ikiye bölünmü ş  mürver özü içine konur. 

Enine kesitler al ı n ı r. İ nce kesitler, mürver özü parçalar ı ndan ayr ı l ı r lam üstündeki bir 

damla su içine konur, lamel kapat ı l ır Floroglusin-HC1 ile boyand ıktan sonra 

incelenir. 

Küçük mikroskop büyütmesinde incelendi ğ inde, yaprağı n genel olarak yar ı m 

daire şeklinde olduğu görülür. En d ış ta epidermis ve epidermiste gömülü olarak 
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stomalar vard ır. Bunun alt ında kal ın çeperli hipodermis tabakas ı  görülür. Mezofil 

homojendir. İçinde yer yer reçine kanallar ı  bulunur. Ortada iletim demetlerinin 

etrafinda bir s ı ra hücreden olu şmu ş  endodermal k ı n tabakas ı  vard ır. Kinin içinde 

yaprağı n ortas ında iki iletim demeti görülür. 

Büyük mikroskop büyütmesinde en d ış ta gayet kal ın çeperli kare şeklinde 

hücrelerden olu şan epidermis vard ır. Epidermis hücrelerinin aras ı nda yer yer 

bo ş luklar ve bu bo ş luklarda içeriye gömülü stomalar görülür. Epidermisin hemen 

alt ında bir iki s ı ra hücreden ibaret, hücre çeperleri kal ınlaşm ış , sklerankimatik 

hücrelerden olu ş an hipodermis bulunur. Mezofili te şkil eden hücreler çokgen olup 

hücre aras ı  bo ş lukları  yoktur. Yine bu hücrelerin çeperleri yüzeyi art ırmak için hücre 

içine doğ ru çık ınt ılar yapm ış t ır. Bu hücrelerde bol miktarda kloroplast bulunur. 

(0011,  

Şekil 3.12. Çam(Pinus nigra) yaprağmın enine kesin: A, genel şekil; B, bir kı smının büyütülmil ş  
şekli; e, epidermis; h, hipodermis; r, reçine kanal ı ; en, endodermis; id, iletim demeti; m, mezofil; g, 
geçit hücreleri; s, sklerankima; fl, floem; ks, ksilem. 
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Mezofilin içinde etrafı  bir s ıra sklerankimatik hücre ile çevrili içinde bir s ıra bez 

hücresi bulunan reçine kanallar ı  vard ır. Yaprağı n ortas ındaki iletim demetlerini 

çeviren, oval hücreli, bir s ıral ı  endodermal km bulunur. K ınm içinde, kenarl ı  geçitleri 

de görülen trakeidlerden ve uzam ış  parankirna hücrelerinden olu şan geçit dokusu 

bulunur. Bu doku gimnospermler için karakteristik olup su ve besin maddelerinin 

damar demetleri ve mezofil hücreleri aras ındaki geçiş ini sağ lar. Ortada yar ım daire 

şeklindeki yapra ğı n tabanına bakan k ı s ımda ksilem ve bunun üstünde de floem 

vard ır. Floemin üstünde de sklerankima hücreleri görülür. Kesitte epidermis, 

hipodermis, endodermis, geçit hücreleri, ksilem ve sklerankima ay ıraçla k ırm ızıya 

boyanmış t ır (Ş ekil 3.12). 
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3- KÖK 

Vejetatif bir organ olan kök, genellikle toprak içinde bulunur. Kök ucunda bulunan 

tepe meristeminin bölünmesi ile uzar, primer meristemden olu şan dokular kökün 

primer yap ı s ını  daha sonra te şekkül eden kambiyumdan olu şan dokularda kökün 

sekonder yap ı s ı n ı  te şkil ederler. Primer yap ıda, monokotiledonlarla, dikotiledonlar 

aras ında kökün merkezi silindir k ı sm ında fark görülür. Sekonder yap ı  gösteren 

köklerde kökün sekonder yap ı s ı , gövdenin sekonder yap ı s ına çok benzer. 

Kökün primer yap ıs ı  

Kökün primer yap ı s ı  üç bölgeden olu ş ur. En d ış ta koruyucu doku epidermis ya da 

onun yerini alan eksodermis bulunur. Bunun alt ı nda geni ş  bir korteks tabakas ı  yer 

al ır. Korteks hücreleri geni ş  hücre aras ı  bo ş lukla silindirik hücrelerdir. Korteksin en 

iç tabakas ı n ı  endodermis te şkil eder. Genç köklerde endodermis hücrelerinin alt, üst 

ve radyal çeperleri özel bir kal ıınlaşma gösterir. Buna kaspari şeridi denir. Merkezi 

silindirin en d ış  tabakas ı  periskld ır. Yan kökler buradan ç ıkar. Merkezi silindirde 

iletim demetleri radyal bir şekilde dizilmi ş lerdir. Bunlar ın say ıs ı  monokotiledonlarda 

çok, d ıkotiledonlarda ise azd ır. Ksilem kollar ında merkeze do ğru büyük hücrelerden 

oluşan bir metaksilem çevreye do ğ ru da küçük hücrelerden olu şan bir protoksilem 

vard ır. Ksilem kollar ı  arasmda da.floem yer al ır. 
Deney I. Süsen (Iris germanica) nin ince köklerinde tipik monokotiledon 

köküntin primer yap ısı  incelenir. Mürver özü içinde bu köklerden enine kesitler 

alınır. İnce kesitler, mürver özü parçalar ından ayr ılır. Lam üstündeki bir damla su 

içine konur, lamel kapat ı l ır. Floroglusin-HCL ile boyama yap ı ld ıktan sonra incelenir, 

Küçük mikroskop büyütmesinde kökün genel şekli incelenir. En d ış ta epidermis 

tabakas ı  bulunur. Yaş lı  kıs ımdan kesit ahrmu ş sa, epidermisin yerini eksodermis 

almış t ır. Eksodermisin alt ında geni ş  bir korteks tabakas ı  vard ır. Ortada merkezi 

silindir görülür. 

Büyük mikroskop büyütmesinde, merkezi silindir incelendiğ inde, ortadaki öz 

hücreleri tipik sklerankima hücreleridir. Çeperleri ligninle şmiş  olduğundan k ırmızıya 

boyanmış t ır. Bunun üstünde ksilem kollar ı  bir veya iki büyük trake hücresi ile 

baş larlar. Bu bölge metaksilemdir. Daha sonra, birkaç küçük trakeid hücresi ile 
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perisklda son bulurlar. Bu bölge de protoksilemdir. İki ksilem kolunun arasmda 

elekli boru hücreleri, arkada ş  hücreleri ve parankima hücrelerinden olu şan floem 

bölgesi vard ır. Buradaki hücrelerin çeperleri kahnla ş mamış t ır. Dolay ısıyle çeperlerde 

boyanma görülmez. Periskl merkezi silindiri daire gibi çeviren, ince çeperli, kesitleri 

uzun dikdörtgene yakm, küçük bir s ıra hücreden ibarettir. Bunun üstünde bulunan 

endodermis karakteristiktir. Bu hücrelerin iç te ğetsel ve ışı nsal çeperleri 

kahnla.ş mış t ır. Bunlar k ırmız ı ya boyan ırlar. Baz ı  ksilem kollarının karşı sına gelen 

yerlerdeki endodermis hücrelerinde çeper kahnla ş mas ı  görülmez. Canl ı  olan bu 

hücrelere geçit hücresi denir. Endodermisin üstünde bulunan korteks hücreleri daha 

büyük, yuvarlakcad ır. Kö şelerinde geni ş  hücre aras ı  bo ş luklar ı  vard ır. Çeperleri 

kalınlaş mış t ır. Fakat bu kal ınlaşma selüloz birikimi ile olduğundan boyanma 

görülmez. Çeperlerinde basit geçitler vard ır (Ş ekil 3.13). 

Ş ekil 3.13. Süsen (Iris germanica) kökünden alınan enine kesit: A, kökün genel şekli; B, bir bölgenin 
büytitülmü ş  ş ekli; e, epidermis; ek, eksodermis; ko, korteks; en, endodermis; pe, periks1; f, floem; ks, 
ksilem; pk, protoksilem; mk, metaksilem; ö, öz. 
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Deney II. Düğün çiçeğ i (Ranunculus arvensis) bitkisinin genç köklerinde 

dikotiledon kökünün primer yap ı s ı  incelenir. Mürver özü içinde enine kesitler al ı n ı r. 

İnce kesitler mürver özü parçalar ından ayr ı l ı r. Lam üstündeki bir damla su içine 

konur, lamel kapat ı l ı p, Floroglusin-HCL ile boyama yap ı l ı r. 

Küçük mikroskop büyütmesinde, en d ış ta epidermis tabakas ı  görülür. Bunun 

alt ı nda bir veya iki s ı ral ı  eksodermis vard ır. Korteks çok geni ştir. Korteksin en iç 

tabakas ı  endodermistir. Merkezi silindir bunun alt ında bulunur. Merkezi silindirin en 

dış  tabakas ı  periskld ı r. Merkezi silindirin içinde dört kollu iletim demeti vard ı r 

(Tetraark kök). 

e 

Ş ekil 3.14. Düğünçiçeğ i (Ranunculus arvensis) kökünden alman enine kesit: A, genel şekil; B, 
merkezi silindirin büyültülmü ş  şekli; ek, eksodermis; ko, korteks; en, endodermis; pe, periskl; Its, 
ksileın; f, floem; pkh, protoksilem hücreleri; mkl, metaksilem hücreleri; fh, floem hücreleri. 
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Büyük mikroskop büyütmesinde, merkezi silindirin ortasmda, çeperleri henüz 

kal ınlaşan trakeler ihtiva eden kollu ksilem bulunur. Bu kollarm aras ın ı , küçük 

parankimatik hücrelerden olu şan, bağ lay ıc ı  parankima dokusu doldurur. Kollar ın 

arasında, bağ lay ıc ı  parankimanm üstünde, etekli boru ve arkada ş  hücrelerinden 

oluşan floem bölgesi yer al ır. Trake ve trakeidler k ırmız ıya boyanmış t ır. Merkezi 

silindirin en d ış  k ı sm ın ı  ince çeperli hücrelerden olu şan, bir s ıral ı  periskl tabakas ı  

çevirir. Bunun üstünde yine bir s ıra hücreden olu şan endodermis tabakas ı  yer alır. 

Endodermis hücrelerinin ışı nsal çeperlerinde kaspari şeridinin kesiti görülür. Yani bu 

çeperlerde hafif kahnla şmalar olmuştur. Bu kal ınlaşan bölgeler k ırmızıya boyan ı r. 

Bunun dışı nda kalan korteks hücreleri büyük, ince çeperli yuvarlak hücrelerdir. Bu 

hücrelerin kö şelerinde büyük hücre aras ı  bo ş luklar ı  vard ır. Korteksin üstünde 

eksodermis hücreleri ve en d ış ta epidermis hücreleri görülür ( Ş ekil 3.14). 
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B. ÜREME ORGANLAR İ  (GENERAT İF ORGANLAR) 

Canl ı lar ın kendilerine benzer fertler meydana getirmelerine üreme denir. Üreme 

eşeysiz ve e şeyli olmak üzere iki şekilde olur. E şeyli üremede iki özel hücre 

birleşerek yeni bir hücre meydana getirir. Bu yeni hücre de ço ğalarak yeni bir fert 

oluş turur. Birle şen özel hücrelere gamet, gametleri veren ana bireylere de gametofit 

denir. İş te bu e şeyli üremede rol oynayan organlara üreme (Generatif) organlar ı  

denir. Yüksek bitkilerde üreme organ ı  çiçektir. Döllenmeden sonra da meyve ve 

tohum olu şur. 

1- ÇİÇEK 

Eşeyli üremede rol oynayan ve buna uygun şekilde metamorfoza u ğ ramış  yapraklar ı  

taşı yan, sürgün ve sürgün k ısımlarına çiçek ad ı  verilir. Tam bir çiçekle d ış tan içe 

doğ ru şu kısımlar bulunur: D ış ta metamorfoza u ğ ramış  yapraklar olan çiçek örtüsü 

(periant) vard ır. Esas görevi çiçeğ i korumak ve tozlaşmaya yard ım etmektir. İki çeş it 

yapraktan meydana gelir. D ış ta genellikle ye ş il renkli olan çanak yapraklar (kaliks) 

vard ır. Kaliksteki her bir yapra ğ a sepal denir. Periant'm iç k ısmında genellikle renkli 

yapraklardan olu şan taç yapraklar (korolla) bulunur. Korolladaki her bir yapra ğ a 

petal denir. Periantm yapraklar ı  şekil ve renk bak ımından birbirlerinden farks ı z 

olabilir. Bu takdirde perianta perigon ve perigonun her bir yapra ğ ma da tepal denir. 

Çiçek örtü yapraklar ı  birbirleri ile biti ş ik veya ayr ı  olabilir. 

Periantm iç k ısmında üremede esas rol oynayan organlar, erkek organlar 

(Andrekeum) ve di ş i organlar (Ginekeum) bulunur Erkek organlar çiçe ğ in iç 

k ısmmda daire şeklinde dizilmi ş  olarak bulunurlar. Her bir erkek organa stamen 

denir. Bir stamen, bir sap (flament) ve bir ba şç ık (anter) dan olu şmuştur. Genel 

olarak başç ıkta Iki teka ve her tekada da iki polen kesesi (lokulus) vard ır. Tekalar 

birbirlerine ve flamente, konnektif diye adland ırılan doku ile bağ lanmış lard ır. 

Polenler olgunla şmca lokuluslar aç ı l ır, serbest kalan polenler çe ş itli etkenlerle 

dağı larak di ş i organlara ulaşı rlar. Polenler çok çe ş itli şekiller gösterirler. Bu şekiller 

sistematikte önemlidir. Di ş i organlar, çiçeğ in en iç k ısmında bulunur ve karpellerden 

oluşmuştur. Ginekeum di ş i organlar toplulu ğudur. Her bir diş i organa pistil denir. Bir 

pistil ise ovariyum (yumurtal ık), stilus (boyuncuk) ve stigma (ba şç ık) k ıs ımlarm ı  
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ihtiva eder. Ilkel türlerde her karpel ba ğı ms ız bir pistili (apokarp ginekeum), geli şmiş  

türlerde, bir çok karpel bir pistili (sinkarp ginekeum) olu şturur. Ovaryum pistilin 

kaide k ısmında bulunur ve tohum taslaklarm ı  taşı r. 

Çeş itli bitkilerde çiçeğ in kıs ımlarm ın say ı sı  artar, azal ır veya baz ı  halkalar ı  yok olur. 

Erkek ve diş i organlar ayr ı, ayr ı  çiçeklerde, bu çiçekler de ayr ı  ayr ı  fertlerde 

bulanabilir. 

Hermafrodit bir angiosperm çiçe ğ inin şematik şeklinde bu k ı sı mlar ı  görebiliriz: En 

altta pedisel (çiçek sap ı ) vard ır. Bunun üstünde çiçeğ in diğ er k ısunlarmm bulunduğ u 

reseptakl (çiçek tablas') bulunur. Çiçek tablasm ın üstünde, en d ış ta sepaller, bunun 

içinde petaller yer al ır. Stamenin fı lamenti ve anteri iyi ay ırdedilir. Pistilde ise, genel 

olarak stigma, stülus ve ovaryum görülebilir. Ovaryumun içinde tohum tasla ğı  

(ovulum) bulunur. Embriyo kesesinin ovaryum bo ş luğuna aç ı lan ucuna mikropil 

denir. Embriyo kesesini nusellus (besi doku) ve integümentler çevirir ( Ş ekil 3.15). 

Ş ekil 3.15. Angiosperrn çiçeğ inin genel şekli: pd, pedisel, r, reseptakl; se, sepal; pe, petal; s, stamen; f, 
flament; t, teka; p, pistil; sg, stigma; st, stillus; o, ovaryum; m, mikropil; i, integüment; n, nusellus; ek, 
embriyo kesesi; si, sineijit hücreleri; y, yumurta hücresi; sn, embriyo kesesi sekonder nukleusu; a, 
antipod hücreleri; fu funikulus. 
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a) Çiçek Diyagram ı  ve Formülleri: 

Çiçek diyagram ı : Çiçek diyagram ı , çiçeğ in tepeden görünüşünün şematik çizimidir. 

Bu şematik şekli çizerken, çiçekteki organlar ın, yerleri halka say ı ları  ve her 

halkadaki birimler aynen gösterilir. Yine burada çiçe ğ in simetri durumu belirtilir. 

Ovaryumdaki plasentalanma da gösterilir. Sepalleri, petalleri ay ırmak için, sepallerin 

içleri doldurularak petallerin içleri taranarak çizilir. Tepallerde böyle farkl ı  çizime 

ihtiyaç yoktur. Birle ş ik olan k ı s ımlar, uç k ısımlar ından birleştirilerek çizilir 

Deney I. Vişne (Prunus cerasus) çiçeğ i incelendiğ inde, bütün halkalarm tam 

olduğu görülür. Çiçe ğ in birbirine bitiş ik 5 sepali vard ır. Içte bulunan be ş  petal ise 

ayrı  ayr ıdır. Her halkada onar tane olmak üzere iki halka erkek organlar ı  vard ır. 

İçinde tek tohum taslağı  bulunan diş i organ en ortada yer alm ış t ır (Ş ekil 3.16). 

Ş ekil 3.16. Vişne (Prunus cerasus) de çiçek diyagram ı . 

6> 
	Q> 

Şekil 3.17. Lale (Tulipa gesneriana) de çiçek diyagram ı . 
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Deney II. Lale (Tulipa gesneriana) çiçeğ inin diyagrammda, periant birbirine 

benzeyen iki üçlü daire halinde dizilmi ş  petaloid perigon şeklindedir. İ ki daire 

üzerine dizilmiş  erkek organlar üçerden alt ı  tanedir. Ortada üç karpelli bir di ş i organ 

bulunur ( Ş ekil 3.17). 

Çiçek formülü: Çiçeğ in kı s ımların ıın adlar ının baş  harfleri kullan ı larak çiçeğ in 

formül şeklinde gösterilmesidir. K ı s ımlar ın daire say ı lar ı  ve her dairede yer alan 

birimler belirtilir. Çiçe ğ in simetri durumu, formülün ba şı na işaretlenir. Burada 

kullan ı lan, harf, say ı  ve şekiller şunlardır: 

Simetri i şaretleri: 
: spiral 
radyal 

-4- 	: bilateral 
t 	: zigomorf 
• : asimetrik 
Çiçek organlar ı  i ş aretleri: 

P 	: Perigon 
K : Kaliks 
C 	: Corolla 
A 	: Andrekeum 
G : Ginekeum 

Organ Daire ve say ı ları  

A5+5 : Erkek organlar her dairede 5 er adet olmak üzere iki halkal ıd ı r. 

A. 	: Sayı lam ıyacak kadar çok, yani say ı sı  belli olmayan erkek organ. 

C( ı) : Petaller 5 adet olup birbirleri ile biti ş iktir. Ovaryum durumlar ı : 

GC5j e Ovaryum birleş ik beş  parçal ı , üst durumlu. 

G(5) : Ovaryum birle ş ik be ş  parçal ı , orta durumlu. 

G'("5") : Ovaryum birle ş ik be ş  parçal ı , alt durumlu, 

G()  : Yalanc ı  septalanma. 
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Örnekler: 

Damkoruğu (Sedum): *K5 C5 A5+5 G5 Radyal simetrili, be ş  taç, be ş  çanak yaprağı , 

her s ırada be ş  tane olmak üzere iki s ıra erkek orgam vard ır diş i organ beş  tane ve üst 

dururrılu. 

Balhbaba (Lamium) : 1K (5)  (C(5)  A iö, 4) 4 . Zigomorf simetrili, be ş  sepal 

birle ş ik, beş  petal birle ş ik, erkek organlardan biri eksilmi ş , dört tane, di ş i organ 

birleş ik iki tane, üst durumlu ve yalanc ı  septal ı . 

Süsen (iris): *P3+3 A3+3 °  G(3) Perigon her halkas ında üç yaprak bulunan iki s ıral ı  ve 

radyal simetrili, erkek organlar üç tane, üç tanesi kaybolmu ş , diş i organ üç tane ve 

birleş ik. 

b) Çiçek kısımlannın iç yapı ları : 

Çanak yapraklar (Sepaller): 

Yap ı  bak ımından yaprağı  and ır ır. Mezofillerinde palizat parenkimas ı  nadir olarak 

görülür. Çoğunlukla kloroplast ihtiva ettiklerinden ye ş il renklidirler. 

Deney L Sardunya (Pelargonium ıonale) sepali ortadan ikiye bölünmü ş  

mürver özü içine konur, enine kesitler al ınır; ince kesitler lame üstündeki bir damla su 

içinde, lamel kapat ılarak incelenir. Sepalin üst epidermis hücreleri eni boyu az çok 

e ş it, büyük hüerelerden olu şmuştur. Bunun alt ında bir-iki s ıralı , hücre aras ı  

bo şhıkları  az, ince çeperli, oldukça muntazam şekilli mezofil vard ır. Mezofı l 

hücrelerinde kloroplast bulunur. Alt epidermis hücreleri, üst epidermis hücrelerinden 

küçüktür. Aralar ında yer yer stomalar görülür ( Ş ekil 3.18). 

Taç yapraklar (Petaller): 

Yapı  bakımından yaprağa benzerlerse de, kloroplast ihtiva etmediklerinden 

yapraklardan farkl ıd ırlar. Bilhassa epidermis hücrelerinin vakuollerinde bulunan renk 

maddeleri nedeni ile de ğ iş ik renklerde olabilirler. Parlak renk:ii çiçeklerde, parlakl ığı , 

epidermisin üstünü kaphyan kutikula tabakas ı, kadifemsi görünüşü ise epidermis 

hücrelerinin d ış a doğ ru yapt ıklar ı  küçük ç ıkmt ı lar (papillalar) sağ lar. 
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Şekil 3.18. Sardunya (Pelargonium zonale) sepalinin enine kesiti; e, epidermis; m. mezofil. 

Deney I. Sardunya (Pelargonium zonale) petali ortadan ikiye bölünmü ş  mürver 

özü içine konur, enine kesitler al ın ı r. İnce kesitler lam üstündeki bir damla su içinde, 

lamel kapat ı larak incelenir. Petalin alt ve üst epidermis hücreleri büyüklük 

bak ı m ı ndan birbirlerinden pek farkl ı  değ ildir. Papillar yap ı  gösteren, ince çeperli 

canl ı  hücrelerdir. Epidermis hücrelerinin hemen hemen bütün hücreyi kaplayan 

vakuollerinde çiçeğ e rengini veren k ırm ı z ı  renk maddesi yayg ın olarak bulunur. 

Ortada mezofil, hücre aras ı  bo ş lukları  bulunan, muntazam şekilleri olmayan 

hücrelerden olu şmuştur. Üç- dört s ıralı  olan bu hücrelerin vakuollerinde renk 

maddesi yoktur (Sekil 3.19). 

Deney IL Menek ş e (Viola tricolor) nin çok renkli petallerinden, mürver özü 

içinde al ı nan enine kesitler, 1am üstündeki bir damla su içine konur, lamel 

kapat ı larak incelenir. Üst epidermis hücreleri papillar yap ı  gösterir. Bu hücrelerin 

vakuollerinde yayg ın olarak mor, pembe veya sar ı  renk maddesi görülür, mezofil üç-

dört s ı ral ı , oldukça muntazam hücrelerden olu şmu ştur. Aralar ında hücre aras ı  

bo ş lukları  bulunabilir. Buradaki hücreler renk maddesi ihtiva etmezler. Alt epidermis 

hücreleri küçük, d ış a bakan çeperleri hafifçe bombele ş miş , vakuollerinde renk 

maddesi bulunan hücrelerdir (Sekil 3.20). 
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Ş ekil 3.19. Sardunya (Pelargonium zonale) petalinin enine kesiti; e, epidermis; in , mezofil. 

Ş ekil 3.20. Menek şe (Viola tricolor) petalinin enine kesiti; üe, üst epidermis; in , mezofil; ae, alt 
epidermis. 
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Erkek organlar (Stamen): 

Bunlarda metamorfoza uğ ramış  yapraklard ır. Erkek organ ın sap ını  teşkil eden 

flament, ço ğ unlukla parankimatik bir doku içine gömülmü ş  hadrosentrik bir demet 

ihtiva eder. Epidermisinde bazen tüylere ve stomalara rastlan ır. Anterde konnektif 

dokusu ile birbirlerine bağ l ı  iki teka bulunur. Tekalar ın her biri iki lokulus ihtiva 

eder. Anterin en d ış  tabakas ı  epidermistir. Epidennisin alt ında endotesyum bulunur. 

Endostesyum, polenler olgunla şt ıktan sonra lokuluslar ın y ırtı larak polenlerin dağı l-

masum sağ layan tabakad ır. Çeperleri özel kal ınlaşma gösterir. Bir iki s ııral ı  ara 

tabakadan sonra tapetum gelir. En içte polen ana hücreleri vard ır. Bunlar mayoz 

bölünme geçirerek polen tetratlar ını  oluşturur. Polenler olgunla şt ıktan sonra, 

lokuluslarm birbirlerine bakan ortak çeperleri y ırt ılarak aç ı l ır, polenler etrafa yayd ır. 

Deney I. Zambak (Lilium candidum) çiçeğ inin tomurcuklarmdan henüz sar ı  

renge dönü ş memiş  anterler al ınır. Bunlardan mürver özü içinde enine kesitler 

alınarak, lam üstüne damlat ılan bir damla su içinde incelenir. En d ış ta epidermis, 

alt ında çeperleri henüz kalmla şmamış  endotesyum, sonra iki üç s ıra ara tabaka ve 

tapetum görülür. En içte büyük çekirdekli polen ana hücreleri bulunur. Ş ayet anterler 

tespit editipte kesit alm ır ve sonra her hangi bir kromozom boyas ı  ile (asetokarmin 

gibi) boyanırsa, mayoz bölünme geçirmekte olan hücreler de görülür ( Ş ekil 3.21). 

Deney II. Zambak (Lilium candidum) çiçeğ inin sararmış  (polenleri 

olgunlaşmış ) anterlerinden mürver özü aras ında enine kesitler al ınıp bir damla su 

içinde incelendiğ inde, baz ı  lokuluslarm y ırtılıp, polenlerin dağı ldığı  görülür. Çeper 

tabakalar ından endotesyumun iç teğ etsel çeperinin tamamen, ış msal çeperlerinin de 

bantlar şeklinde kalınlaşt ığı  gözlenir. İçteki çeper tabakalar ının bir kı smı  ortadan 

kalkmış  olabilir. Lokulusun içinde olgunla şmış  polen tetratlar ı  görülür (Ş ekil 3.22). 

Polenler: Polen keseleri içinde olgunlaşan, tozlaşmaya haz ır mikros-pora polen 

denir. Polenler iki çeperle çevrilidirler. D ış taki çeper eksin ad ın ı  alır ve 

kalmlaşm ış t ır. Eksinin alt ında irıtin denilen ince bir tabaka vard ır. Eksin baz ı  

bölgelerde kal ınlaşma göstermez. Buralarda polen tüplerinin ç ıkacağı  porlar oluşur. 

Polenlerin üstlerinde eksin süsleri bulunur. Bunlar bitki türlerine öz şekil ve 
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kal ı nlaşma gösterirler. Polenler % 2 oran ı nda jelatin kat ı lm ış  % 10 luk şeker çözeltisi 

ortam ında çimlendirilebilirler. 

an 

A 
	

B 

Ş ekil 3.21. Zambak (Litium candidum) stameni; A, genel görünü şü; B, anterin enine kesitinin şematik 
şekli; C, genç bir lokumsım enine kesin; an, anter, f, flament; t, teka; 1, lolu ılus; e, epidermis; en, 
endotesyum; at, ara tabaka; ta, tapetum; pa, polen ana hücreleri. 

A 

Şekil 3.22. Olgunlaşnuş  Zambak (Ldium candidum) anteri; A, aç ılnuş  lokulöslar; B, olgunla şmış  
anterde çeper tabakalar ı ; e, epidermis; en, endotesyum; a, am tabaka. 
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Deney I. Çam (Pinus ıı igra) erkek çiçeklerinin sar ı  tozlar ı  bir damla su veya 

kloralhidrat içerisinde incelendi ğ inde, çam polenlerinin uçmaya yard ı mc ı  olan iki 

kanatç ığı  bulunduğu görülür. Polen üzerinde eksin süsleri vard ı r (Ş ekil 3.23). 

Deney II. Cam güzeli (Impatiens sultaıni) bitkisinin sar ı  çiçek tozlar ı  bir damla 

su içinde incelenir. Bu polenlerden baz ı ları n ı n çimlendiğ i görülür. Dikdörtgene yak ı n 

bir şekilde görülen polen tanesinin kö şe bölgelerindeki porlardan, polen tüplerinin 

ç ıkarak uzad ığı  gözlenir ( Ş ekil 3.24). 

10  

Ş ekil 3.23. Çam (Pinus nigra) poleni. 

OP 4  

Ş ekil 3.24. Cam güzeli (Impatiens sultanii) polenleri; e, eksin süsleri; pt, polen tüpü. 
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Diş i organ (Pistil): 

Diş i organlar karpellerin bir araya gelmesi ile olu şur. Bir di ş i organ stigma, stillus ve 

ovariyum olmak üzere üç k ısımdan meydana gelir. Stigma polen tanelerinin 

çimlenmesini sağ layan s ıv ılar ı  salg ı lar. Stillus ise bazen kanal ş eklinde aç ık, bazende 

kapal ı  durumdad ır. Ovaryumun içinde bitkilere göre de ğ işen say ıda tohum taslaklar ı  

bulunur. Tohum taslaklar' funikulus vas ıtası  ile ovaryuma bağ lanırlar. Bir veya iki 

integüment ve nusellusla çevrilmi ş  embriyo keseleri, makrospor ana hücrelerinden 

geliş ir. Tohum taslaklarm ın karpellere bağ lanış  ş ekilleri plasentalanma tipleri olarak 

bilinir Baş lıca dört tip ana plasentalanma şekli vard ır: 
a- Paryetal marginal 	 c- Paryetal laminal 

b- Sentral marginal 	 d- Sentral eksenel 

Paryetal tiplerde tohum taslaklar ı  bütün ovariyumun çevresine da ğı lmış  durumdad ır. 

Marginal plasentalanmada yanl ızea karpellerin kenar k ı sımlarmda bulunur. Laminal 

plasentalanmada ise karpellerin yüzeylerine ba ğ lanmış  durumdad ırlar. Marginal 

plasentalanma çok odal ı  ovariyumlarda sentraldir. Bu durumda karpellerin uç 

kısımlar ı  merkezde bulunduğundan, tohum taslaklar ı  da merkezdedir. Baz ı  

durumlarda tek odal ı  ovaryumlarda merkezdeki bir sütun üzerine toplanm ış  

durumdad ır. Buna sentral eksenel plasentalanma denir. 

Tohum taslaklar ı  embriyo kesesi geli ş mesini bitirince döllenmeye hazır demektir. 

Embriyo kesesinin meydana geli ş  tarz ı  ve yap ısı  bitkilere göre değ iş ir. Bunlar 

monosporik olan Polygonum ve Oenothera tipleri, bisporik olan Allium tipi ve 

tetrasporik olan Peperomia, Penaea, Drusa, Fritillaria, Plumbagella, Plumbago ve 

Adoxa tipleridir. Bunlar ın içinde ençok görülen tip Polygonum tipidir. Polygonum 

tipi embriyo kesesinde mikropil tarafında yani tohum tasla ğı n ın ovaryuma aç ı ldığı  

tarafta bir yumurta hücresi ve iki sinerjit bulunur. Bunun aksi kutbunda ise üç 

antipod hücresi vard ır. Merkezde ise iki çekirdekten meydana gelen sekonder 

çekirdek bulunur. Sekonder çekirdek döllendikten sonra endospermi meydana getirir. 

Deney I. Lale (Tulipa gesneriana) bitkisinin diş i organı  ç ıkarı l ıp parafın 

metodu ile sürekli preparatlar haz ırlanır. Hematoksilin boyamas ı  yap ı lır. Kesitler 

incelendiğ inde olgun embriyo kesesinin her iki kutbunda üçer hücre görülür. 

Çekirdekleri koyu renk boyanm ış tır. Ortada sekonder çekirdekler bulunur. Embriyo 
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kesesini çeviren nusellus ve integümentler ayirdedilir. Geli ş mekte olan embriyo 

kesesinde ise çekirdekler bölünme halinde olaca ğı ndan embriyo kesesinin henüz 

bütün çekirdekleri olu ş mam ış t ır. Bu yüzden kesede geli ş menin farkl ı  fazIarı nda 

değ i ş ik sayı da çekirdek görülür ( Ş ekil 3.25). 

Ş ekil 3.25. Lale (fulipa gesneriana) bitkisinde di ş i organın enine kesiti; A, genel şekil; B, geli şmekte 
olan bir tohum tasla ğı nın enine kesiti; y, yumurta hücresi; s, sinerjiüer, sç, sekonder çekirdekler, i, 
integümentler; a, antipodlar. 
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2-MEYVE 

Döllenmeden sonra geli ş miş  karpel ve bazende karpellerle beraber çiçe ğ in diğ er 

kıs ımlarmdan meydana gelir. Meyve perikarp ve tohum olmak üzere iki k ı s ımdan 

oluşur. Perikarp tohumu çevreleyen dokularm tümüdür. En d ış ta eksokarp, ortada 

mezokarp ve içte endokarp bölgelerinden olu ş ur. Meyveler, perikarb ı  oluşturan 

dokularm durumuna göre etli ve kuru meyveler olmak üzere iki gruba ayr ı lırlar. 

a) Etli meyve: 

Perikarb ı  sukkulent, parankimatik hücrelerden olu şmuş tur. 

Deney I. Ş eftali (Prunus persica) meyvesı  ortadan ikiye bölünüp incelenir. 

Dış tan ortadaki tohuma kadar olan k ı s ım perikarpt ır. Perikarpm en d ışı nda meyven ın 

renkli kabuğunu oluşturan, renk maddesi ta şı yan epidermis hücrelerini ve aralar ında 

tek hücreli tüyleri görürüz ( Ş ekil 3.26 a). Bunun alt ında yer yer kollenkima hücre 

tabakalar ı  vard ır. Epidermis ve kollenkima tabakalar ı  eksokarpı  oluş turur. Etli 

mesokarp çok geniş  bir bölgeyi kaplar. Bu mesokarb ı  oluşturan gevşek diziliş li 

parankima hücrelerinin çaplar ı  iç k ısma doğ ru büyür ( Ş ekil 3.26 b, c). Endokarp 

sklerankimatik hücrelerden olu şmuştur (Ş ekil 3.26 d). Çekirdek ad ı  verilen 

endokarbm içinde tohum bulunur ( Ş ekil 3.26). 

Ş ekil 3.26. Şeftali (Prunus persica) meyves ı nın enine kesiti; e, eksokarp; ın, mesokaıp; en, endokarp; 
t, tohum; a, epidermis ve tüy hücresi; b, c, mesokarpta parenkima hücreleri; d, endokarpta slderankima 
hücreleri. (300 X) (K. Esau 1962) 
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b) Kuru meyve: 

Kuru meyvelerde de perikarb ın üç tabakas ı  vard ır. Fakat bu tabakalar daha çok 

çeperleri kalmla şm ış , değ iş ik ş ekillerde hücreler ihtiva ederler. 

Deney 1. Buğday (Triticum vulgare) tohumu ortadan enine ikiye bölünür. 

Bölünen yüzeye bir damla % 10 luk gliserin damlat ı lır, 5-10 dakika beklenir. Süre 

sonunda nisbeten yumuşamış  olan bu yüzeyden enine kesitler al ınır. Kesitler lam 

üstündeki bir damla su içine konur, lamel kapat ılarak incelenir. En d ış ta üstü kal ın 

bir kutikula ile örtülü perikarp s ık ış mış  ve şekilleri bozulmuş  hücrelerden 

oluşmuş tur. Testanm üstünde perikarbm bir tabakas ı  olan, ince uzun, çeperleri 

kalmlaşmış , bir s ıra hücre tabakas ı  bulunur. Özel şekilli olan bu hücrelere kay ık hüc-

releri denir. Testa (tohum kabuğu) şekilleri belli olmayan ezilmi ş  hücrelerden olu şur. 

Meyve kabuğu (perikarp) ile tohum kabuğu (testa) birbirine yap ışı kt ır. Testamn 

alt ında besi doku olan endosperm bulunur. Endospermin en d ışı nda bir s ıra kal ın 

çeperli, dikdörtgen şekilli hücre vard ır. Bu hücreler alevron taneleri ile doludur. 

Nukleuslar ı  ortada parlak olarak görülür. Bu tabakanm altmda tohumun her yan ını  
kaplayan ve endospermi olu ş turan, kal ın çeperli hücreler görülür. Bu hücrelerin içi 

çok say ıda nişasta tanesi ile doludur ( Ş ekil 3.27). 
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3- TOHUM 

D ışta koruyucu bir doku olan tohum kabu ğ u (testa), bunun içinde tohumun 

çimlenmesinde kullan ı lacak besin maddelerinin depo edildi ğ i besi doku (endosperm) 

ve bitki taslağı  olan embriyodan olu şan bir yap ıd ır. 
Deney I. Fasulye (Phaseolus vulgaris) tohumu enine ortadan ikiye bölünür. 

Bölünen yüzeye bir damla % 10 luk gliserin damlat ı l ır. 5-10 dakika heklendikten 

sonra yumu şayan bu ytizeyden enine kesitler al ınır. Kesitler lam üstündeki bir damla 

suya konur, lamel kapat ılarak incelenir. Tohumun d ışı nda uzun dikdörtgen şeklinde, 

d ış  yüzü kal ın bir kutikula ile kapl ı  koruyucu doku hücreleri vard ır. Bu hücrelerin d ış  
ve yan çeperleri kal ınlaşmış t ır. Bunun altmda küçük dikdörtgen şeklinde, içlerinde 

sütun gibi bölmeler bulunan, sütunlu hücreler görülür. Bunun da altmda, bol hücre 

arası  bo ş luklar ı  bulunan ve içe do ğru sıkışı k bir yap ı  gösteren kollu parankima 

hücreleri vard ır. Bu üç tabaka testay ı  teşkil eder. Daha altta görülen dokular 

kotiledonlara ait besi dokusudur. Burada çokgen şekilli ve içlerinde bol miktarda 

nişasta tanesi ve alevron görülen hücreler vard ır (Ş ekil 3.28) 

Deney II. Keten (Linum usitatissimum) tohumu ortadan ikiye bölünmü ş  

mürver özü içine konur ve enine kesitler al ın ır. Kesitler lam üstündeki bir damla su 

içine konur, lamel kapat ı larak incelenir. Testanm en d ışı nda ince çeperli, çok büyük, 

dikdörtgen şekilli müsilaj hücreleri vard ır Bunlar ın d ış  yüzü kutikula ile örtülüdür. 

Bunun altmda enine ince uzun dikdörtgen şeklinde kal ın çeperli parankima hücreleri 

vard ır. Daha altta çeperleri kahnla şmış , sklerankimatik hücrelerden olu şan ipliksi 

hücreler bulunur. Testanm en iç tabakas ın ı , içlerinde koyu bir renk maddesi bulunan 

pigment hücreleri tabakas ı  te şkil eder. Testanm alt ında endosperm hücreleri vard ır. 

Endosperm hücrelerinin içinde alevron taneleri ve ya ğ  damlalar ı  görülür. 

Kotiledonlar endospermden hafifçe ayr ıkt ır. Kotiledonlarm hücreleri de, endosperm 

hücrelerine şeklen benzerler ve bunlar ın içlerinde de alevron taneleri ve ya ğ  
damlac ıklar ı  bulunur (Ş ekil 3.29). 
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50 j.1 

Şekil 3.28. Fasulye (Phaseolus vulgaris) tohunnuitin enine kesiti; t, testa; k ,kotiledon. 
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Ş ekil 3.29. Keten (Linum usitanss ı  um) tohumunun enine kesiti; t, testa; en, endosperm; k, kotiledon. 
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İ NDEK S 

A 
Acanthaceae, 61 
Acetylcholine, 67 
aç ı k kollateral demet, 81 
Adoxa, 123 
Aerankima, 49 
Aescvlus hippocastanum, 28 
alevron, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 126, 128 
Alismatales, 64 
Alkanin boyas ı , 14 
Alkanna, 14 
Allium cepa, 10, 15, 16, 9, 20, 32, 33, 35, 37, 41, 43 
Althea rosea, 66, 80, 81 
Amaryllidales, 64 
Amaryllis tipi stoma, 53 
amilopektin, 9 
amiloplast, 21 
amiloz, 9 
Amyloid, 4 
Anafaz 35, 37, 38, 40 
Andrekeum, 113, 116 
Milin mavisi, 7 
anilin sülfat, 5 
Anilin sillfatın hazırlanmas ı, 5 
anter, 39, 113, 120, 121 
anthosiyan, 20, 31, 32 
antipod hücresi, 114, 123 
Antirrhinum majus, 32 
apikal meristem, 43 
apokarp ginekeum, 114 
Aracaceae, 63 
Arachis, 61 
arkadaş  hücreleri, 48 
arkadaş  hücresi, 48, 65, 84, 95, 96,104, 106, 110 
armut, 77 
arpa, 42, 64, 65 
aseto-alkol çözeltisi, 35 
aseto-karmin, 33, 35, 36 
asimetrik çiçek, 116 
Asimilasyon parankiması , 44 
Aslan ağzı , 32 
asma, 7 
Asphodelus albus, 39, 40 
Ateşdikeni, 24 
Atkestanesi, 28 
ayva, 6, 77 

B 
Bakla, 35 
Balhbaba, 117 
Basit salg ı  sistemi, 88 
basit tüy, 66, 68, 69 
başçık, 1 13 
Begonia sp, 28, 29, 79, 88 
Begonya, 28, 29, 79, 88 
bekçi hücreleri, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 64 

besi doku, 114, 126, 128 
Beta vulgaris, 10 
Bez ve salgı  dokusu, 86 
Bezelye, 26, 28, 33 
bilateral simetri, 116 
bisporik, 123 
Bitki Hücresi, 1 
Billre reaksiyonu, 9 
bivalent kromozomlar, 37, 38 
boyuncuk, 113 
Bölünen Dokular, 41 
Brassica oleracea. 32 
Buğday, 25, 26, 27, 28, 126, 127 
bulliform hücreleri, 105 
Butomales, 64 

C 

Cam güzeli, 29, 30, 31, 122 
Campanulaceae, 11 
Cannaceae, 63 
Capparidaceae, 59 
Caryophyllaceae, 61, 62 
Caryophyllaceae tipi stoma kom şu hücreleri, 61, 62 
ceviz, 77 
Chinchona succirubra, 76, 77 
Chlorophytum comosum, 22 
Citrus limonum, 13 
Clivia nobilis, 6, 50, 51 
CO2  Özümleme Parankimas ı , 44 
Coleus sp, 31 
Commelinaceae, 63 
Compositae, 11 
Conifer odunlan, 5 
Convolvulaceae, 61 
corallin-soda 7 
Crueiferae tipi stoma kom şu hücreleri, 60 
Crysanthemum sinense, 24 
Cu Asetat, 14 
Cucurbita pepo, 7, 48, 84, 85, 94, 95 
Cucurbitaceae, 59 
Cyclandaceae, 63 
Cydonia oblonga, 6 
Cyperaceae, 55 
Cyperales, 64 
Cyperus sp, 55, 56, 57, 74, 76 

Ç 
Çam, 13, 14, 49, 87, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 122 
çanak yapraldar, 113 
Çay, 78, 79 
Çekirdek, 17, 32, 33, 35, 38, 39, 125 
çiçek örtüsü, 113 
çiçek sap ı , 114 
çiçek tablas ı , 114 
çirişotu, 39 
Çok s ıralı  epidermis, 50 
Çöpleme, 44, 45, 52, 105, 106 
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D 
Dahlia variabilis, 11, 12, 32 
dallanmış  tüy, 68 
Damkoruğu, 60, 117 
Daucus carrota, 24 
deplazmoliz, 20 
depo nişastası , 45 
Depo parenkimas ı , 45 
Destek doku, 74 
Dış  bezler, 86 
Diakinez, 38, 40 
Dianthus caıyophyllus, 62 
Dioscorales, 64 
Diploten, 38, 40 
disakkaritler, 10 
di ş i organ, 113, 114, 123 
Doku, 21, 41, 97 
Doku Bilimi, 41 
Domates, 24 
Drusa, 123 
druz, 27, 28, 29 

E 
eksin, 120, 122 
eksin sasleri, 120, 122 
Eleagnus hortensis, 70, 71 
elekli boru hücreleri, 84, 91, 92, 96, 103, 106, 110 
Elma, 10, 32, 42 
Elodea canadensis, 17 
embriyo kesesi, 114, 123 
embriyo kesesi sekonder nukleusu, 114 
endosperm, 123, 126 
Endostesyum, 120 
Epidermis, 47, 50, 56, 57, 66, 68, 70, 86, 107, 118, 
erkek organlar, 36, 113, 116, 117 
eşeysel hücreler, 33 
eterik yağ , 12, 13, 69, 86 
Eumycetes, 41 

F 
Fasulye, 25, 26, 46, 47,128, 129 
Fehling çözeltisi, 10 
Fehling reaksiyonu, Il 
felleın, 72 
felloderm, 72, 73, 74 
fellogen, 42, 72, 73, 74 
findık, 77 
Ficus elastica, 50, 51 
fiament, 113, 114, 120, 121 
Flavonoid, 32 
floem, 7, 48, 81, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 
Floem parankimas ı , 84 
Floem sklerankiması , 84 
floroglusin, 4, 76, 77, 90, 92, 94, 97, 111 
Floroglusinin hazırlan ış ', 5 
Fritillaria, 123 
fruktoz, 10, 11 

Fruktoz, 10 
Fıı ngi, 7 
fimikulus, 114, 123 

G 
Geraniaceae, 59 
Ginekeum, 113, 116 
glikoz, 2, 9, 10, 31 
Gliserin, 6 
Gossypium sp, 4 
golgi kompleksinden, 35 
gözenek, 52 
Graminales, 64 
Gramineae, 8, 43, 55 
Gramineae tipi stoma, 55 
Gül, 13, 22, 23, 24 
Güvey feneri, 24 

H 
hadrosentrik demetler, 81 
haploid polen, 36 
haploid yumurta, 36 
Hatmi, 66, 80, 81 
hava kanallar ı , 49 
Havalandırma paranldrnas ı , 49 
Havuç, 24 
Helleborus niger, 44, 45, 52, 105, 106 
Hemiselüloz, 3, 4 
Hermafrodit çiçek, 114 
Hintyağı , 13, 27, 29 
hipodermis, 50, 51, 107 
Histamin, 67 
Homolog kromozomlar, 37, 38 
Hordeum sativum, 42, 64, 65 
Hoya carnosa, 77, 78 
hurma, 4 
Hücre aras ı  boş luktan, 49 
Hücre bölünmesi, 33, 34 
Hücre çeperleri mantarla şmam ış  örtü doku, 50 
hücre kolonisi, 41 

1 
Ihlamur, 7, 28, 49, 82, 83, 101, 102 
Iıııpatiens sultanii, 29, 30, 122 
Iridales, 64 
Iso- n, 67 

İç bezler, 87 
Iğde, 70, 71 
İletken doku, 48, 81 
İ letken doku paranldması , 48 
inci çiçeğ i, 15 
integümentler, 114, 124 
İnterkalar Meristemler, 43 
InterIcinez, 38 
intin, 120 
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inulin, Il, 12 
Iris germanica, 4, 64, 65 
iyot ayı rac ı , 4 
iyotlu potasyum iyodür (IKI), 3, 4,9, 21, 25, 26, 46 

J 
Juncales. 64 

K 
Kabak, 7, 48, 84, 85, 94, 95 
kaliks, 113 
kalkan tily., 71 
kallos, 7 
Kallos boyamalar ı , 7 
Kam ış , 8 
kapalı  kollateral demet, 81 
Karahindiba, 11, 14, 24 
Karanfil, 62 
karpel, 113 
kauçuk, 14, 50 
Kekik, 86 
keten, 6 
K ınakına, 76, 77 
kı rmızı  lahana, 32 
kiyazma köprüleri, 38 
kloroplast, 15, 18, 21, 22, 23, 31, 44, 45, 50, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 104, 105, 107, 117 
Kloroplast, 22 
Kollateral demet, 81 
Kollenkima, 78 
Kolyos, 31 
komplementer doku, 74 
komşu hücre, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63 
konnektif, 113, 120 
korolla, 113 
Kovucuk, 73 
Kökboya, 61 
Köşe kollakimas ı , 79 
Kristaller, 27 
krizantem, 24 
kromatid, 34 
kromatin, 34 
kromatin iplikleri, 34 
lcromomer, 37 
Ictomonema, 34 
Kromoplast, 23 
kromozom, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 120 
krossingover, 37 
Ksantoprotein reaksiyonu, 8 
ksilem, 5, 13, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
Ksilem parankimas ı , 82, 83 
Ksilem sklerankimas ı , 83 
kum kristalleri, 27 
Kupra oksit, 11 
kumda, 8 
Kurdele, 22, 30 
Kurtbağrı , 15, 20 
Kuru soğan, 10, 41  

kutikula, 4, 6, 50, 51, 52, 69, 86, 104, 106, 117, 
126, 128 

kütin, 2, 6, 50 
kütinize, 50 
Kütinleşmiş  çeper, 6 

L 
Laküner kollenkima, 80 
Lale, 39,115, 116, 123, 124 
lameller kollenkima, 80 
Lateks, 14 
latin çiçeğ i, 24 
Lentisel, 73 
leptosentrik demetler, 81 
Leptoten, 37, 40 
Levkoplast, 21, 25 
Lignin, 4 
Ligustrum vulgare, 15, 20 
Liliales, 64 
Lilium candidum, 39, 120, 121 
limit plazmoliz, 19, 20 
Limon, 13 
Linum usitatissimum, 6, 128, 130 
lokulus, 113, 120, 121 
lugol, 3, 26, 46 

M 
Magnoliaceae, 61 
makrospor ana hücreleri, 36 
malik asit, 30 
Malt şekeri, 10 
Maltoz, 10 
Malus silvestris, 10, 32, 42, 131 
Malvaceae, 59 
mantar, 5, 7, 32, 42, 72, 73, 74, 89 
mantar kambiyumu, 72, 73 
mantar tabakas ı , 72 
Mathiola annua, 68 
Maule testi, 5 
Mayoz, 36, 39 
mayoz bölüme, 33, 36, 39, 40, 120 
Meristemler, 41, 42 
Mesenbrianthemum cristallinum, 47, 48 
meşe, 1, 8, 13 
Metafaz, 34, 37, 38, 40 
mezofil, 56 
Mikrokimyasal Reaksiyonlar, 2 
mikropil, 114, 123 
Millon ayıracı , 9 
Mimosaceae, 61 
Minium tipi stoma, 57 
Mitoz Bölünme, 33 
Monokiledonlar, 11 
monosakkaritler, 4, 10 
monosporik, 123 
Mum çiçeğ i, 77, 78 
Musa.  --ae,  63 
mürver, 2, 55, 57, 66, 74, 78, 86, 109, 111, 117, 
mürver özü, 42, 53, 104, 105, 106 
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Müsilaj, 6, 7 

N 
naphtol, 10, 11 
Nicotiana tabacum, 60, 68, 69 
Nilüfer, 49 
niş asta, 1, 2, 8, 9, 10, 14, 21, 22, 25, 26, 27. 28, 42, 

45, 46, 47, 97, 126, 128 
ni şasta taneleri, 9, 10, 21, 22, 25, 26, 42, 46, 97 
nusellus, 114, 124 
Nymphaea alba, 49 

0 
Oenothera, 123 
oksalik asit, 30 
Olea europaea, 12 
Ononis, 61 
Orchidales, 64 
Oryza sativa, 25, 26 
ovariyum, 113, 123 
ovul ınn, 114 

0 
örtü doku, 50, 89 
öz iş im hücreleri, 48, 49, 97 
Ozek doku, 44 

P 
palizat parankimas ı , 44, 45, 51, 105, 106, 117 
Palmae, 63, 64 
Palmiye, 63, 64 
Pamuk, 2, 3, 4 
Pandanaceae, 63 
Papaveraceae, 59 
Papilloniaeeae, 61 
Paryetal laminal, 123 
Paryetal marginal, 123 
Patates, 21, 25, 26, 45, 46 
Pediastrum, 41 
pedisel, 114 
Pek doku, 78 
Pektik maddeler, 2, 7 
Pektin, 7 
Pelargonium zonale, 31,59, 69, 117, 118, 119 
Penaea, 123 
Peperomia, 123 
periant, 113, 116 
Periderm, 71 
perigon, 113, 116 
petal, 32, 113, 114, 115, 117 
Phaseolus vulgaris, 25, 26, 46, 47, 61, 128, 129 
Phoenix dacodifera, 4 
Phragmites communis, 8 
Physalis alkekengi, 24 
Pinus nigra, 13, 14, 49, 87, 97, 98, 99, 100, 106, 
Pirinç, 25, 26 
pistil, 113, 114 

Pisum sativum, 26, 28, 33 
Plastidler, 20 
Plazmoliz, 19 
plektanIcima, 41 
Plumhagella, 123 
Plumbago, 123 
polen ana hücreleri, 36, 120, 121 
polen kesesi, 113 
polen tetratlarm ı , 120 
ppolen tüpü, 120, 122 
Polygonum, 123 
Potamagetonales, 64 
Profaz, 34, 37, 38, 40 
profaz I, 38 
Protein, 8, 9 
Proteinlerin Genel Reaksiyonlar ı , 8 
protopektin, 7 
Prunus cerasus, 115 
Pteridium aquilinum, 57 
Pteridium aquilinum, 57, 58 
Pyracantha coccinea, 24 
Pyrus communis, 77 

Q 
Quercus sp, 13 

R 
radyal demetleri, 81 
radyal simetri 109, 116, 117 
rafit demetleri, 27, 29, 30 
Ranunculacea.e tipi, 59 
Raspait reaksiyonu, 9 
Reçine, 13 
reçine kanal ı , 87, 98, 107 
redüksiyon bölünmesi, 36 
reseptakl, 114 
Resorsin, 7, 8 
Rhoeo discolor, 19, 53, 54, 55 
Ricinus communis, 13, 27, 29 
Rosa sp, 13, 22, 23, 24 
Rosalic asit, 7 
Rotasyon, 17 
Rubia tinctorum, 61 
Rubiaceae, 60, 61 
Rubiaceae tipi stoma kom şu hücreleri, 60, 61 
Ruthenium k ırmı zı sı , 7 

S 

sakaroz, 10 
salgı  tüyü, 69 
Sambucus nigra, 2, 42, 72, 73, 80 
Sardunya, 31, 59, 69, 117, 118, 119 
Schweitzer ay ı rac ı , 3 
Scrophulariaceae„ 59 
Sedum, 60, 117 
Sedum acre, 60 
sekonder çekirdek, 123 
selüloz, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 35, 79, 80, 92, 110 
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Sentral eksenel plasentalanma, 123 
Sentral marginal plasentalanma, 123 
sentrik demetler, 81 
Senuomerler, 34 
sepal, 113, 114, 117 
Sert doku, 74 
Sığı r kuyruğu, 70 
Sikloz hareketleri, 16 
Silis, 
silis iplikçikleri, 8 
silis tüyler, 49 
sinerjit hücreleri, 114, 123 
sinkarp ginekeum, 114 
sirkülasyon hareketi, 17, 18 
sistolit, 51 
Sitokinez, 39 
Sitoplazma, 16, 17, 22 
Sitoplazma Hareketleri, 16 
sitrik asit, 30 
Sklerankima, 5, 74, 76. 77, 82, 83, 84, 90 
Sklereidler, 77 
Sodyum potasyum tartarat, 11 
Soğan, 15, 16, 19, 20, 33, 35, 37, 43 
Solanum, 21, 24, 25, 26, 45, 60 
Solanum lycopersicum, 24 
Solanum tuberosum, 21, 25, 26, 45 
solunum boş luğu, 53, 54, 56, 57, 58 
spiral, 34, 82, 116 
Spirogyra varians, 22 
staınen, 18, 113, 114 
stamen tüyü, 18 
stigma, 113, 114, 123 
stillus, 114, 123 
stoma, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65 
stoma açıldığı , 56 
Strelitzia reginia, 63 
Strelitziaceae, 63 
Su depo parankimas ı , 47 
sudan III, 6, 12, 13, 50 
Suudotu, 55, 56, 57, 74, 76 
Süberin, 5 
sünger parankimas ı , 22, 44, 45, 105, 106 
Sürekli Dokular, 41 
Süsen, 4, 64, 65, 109, 110, 117 
Süt, 14 
Sütleğengiller, 14 
Symphoricarpus racemosus, 15 

şamdan tüy, 70 
Ş ebboy, 68 
şeker pancar ından, 10 
Ş ekerler, 10 

T 
taç yapraklar, 113 
Tamariaceae, 59 

Tanen, 13 
tapetum, 120, 121 
Taraxacum officinahs, 11, 14, 24 
tartarik asit, 30 
taş  hücreleri, 77, 78, 79 
tedrad (polen), 39 
teka, 113, 114, 120, 121 
Telgraf çiçe ğ i, 17, 18, 21, 33 
Telofaz, 35, 37, 38, 40 
temel doku, 44, 90 
tepal, 113 
tetrasporik, 123 
Thea sinensis, 78, 79 
Thymol, 11 
Thymol çözeltisi, 11 
Thymus vulgaris, 86 
Tilia tomentosa, 7, 28, 49, 82, 83, 101, 102 
tohtun taslağı , 114, 115 
Tradescantia virginiaca, 17, 18, 21, 33 
Trakeidler, 82, 83 
Trakeler, 82, 83, 101 
Trapeolum majus, 24 
Triticum vulgare, 25, 26, 27, 28, 126, 127 
Tulipa gesneriana, 39, 115, 116, 123, 124 
Tütün, 68, 69 
Tüyler, 17, 66 

U 
(irtica rurens, 67 

V 

Vakuoller, 17, 30 
Valisneria spiralis, 17, 18, 22, 23 
Verbascum phlomoides, 70 
Vicia faba, 35 
Vişne, 115 
Vitis vinifera, 7 

Y 

Yağlar, 12 
yalancı  doku, 41 
Yalancı  septalanma, 116 
Yı ldı z çiçeğ i, 11, 12, 32 
yumurta akı  kristaloidi, 29 
yumurta hücresi, 114, 123, 124 
yumurtal ık, 113 
yüksek mantarlar, 41 

Z 

Zambak, 39, 120, 121 
zeytin, 12 
zigomorf, 116 
Zigoten, 37, 40 
Zingiberaceae, 63 
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