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• Gregor Mendel manastırın bahçesinde yetiştirdiği bezelyelerle deneyler yaparak temel genetik yasalarını keşfetmeyi başardı. Bu başarıya ulaşmak için 

yılmadan sekiz yıl boyunca melezleme çalışmalarına devam etti. 

• Mendel deneylerine bezelyelerde tespit ettiği karakterin saf olup olmadığını kontrol etmekle başladı. 

• Bunun için aynı karaktere sahip iki bezelye bitkisini, örneğin düz tohumlu bezelyeleri art arda tozlaştırarak birçok döl elde etti. 

• Bütün bireylerin karakter yönünden birbirine çok benzediğini görünce arı (saf) döl elde ettiğine emin oldu.

MENDEL GENETİĞİ

• Bunun için bezelyelerin polenleri olgunlaşmadan önce, çiçeğin erkek organının başçığını kesip attı. Bundan sonra istediği öze lliğe sahip bezelyelerden 

aldığı polenleri erkek organının başçığını kestiği çiçeğin dişi organının tepeciğine bırakarak tozlaşmayı sağladı. 

• Daha sonra doğal koşullarda olabilecek doğal bir tozlaşmayı önlemek için de çiçekleri kağıtla kapatarak kamufle etti. Böylece istediği değişik 

özelliklerde bezelyeyi kendi aralarında çaprazladı ve değişik sonuçlar elde ederek bu günkü kalıtımın temellerini attı.

• Mendel seçtiği 7 özelliğin 7'si için de ayrı ayrı saf döller elde etti. Daha sonra çaprazlama deneylerine başladı. 



• Kolay yetişirler.

• Kısa sürede çok sayıda döl verirler.

• Çok farklı çeşitte fenotiplere sahiptirler.

• Karakterlere ait genlerin birbirinden bağımsız gibi gametlere 

dağılmasıdır.

(Uzunca bir süre genlerin bağımsız olduğu düşünülmüş bile olsa 

bilim ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde artık bezelye bitkisindeki 

genlerin çoğunun bağlı olduğunu biliyoruz. Aslında Mendel’in

üzerinde çalıştığı 7 karakteri kontrol eden genlerden üç tanesi 4. 

kromozom üzerinde birbirine bağlı, iki tanesi 1. kromozom üzerinde 

birbirine bağlı, birer tanesi de 5 ve 7. kromozomlar üzerinde bağımsız 

olarak dizilmiştir. Mendel muhtemelen çalıştığı karakterler arasında iki 

genin birlikte dağılım göstereceği bir çaprazlama yapmamıştır. Ayrıca 

çalıştığı bağlı genler arasındaki mesafe ve kross-over geçirme 

olasılıkları da bu durumu gözlemlemesine engel olmuş olabilir. Yani 

bazı karakterlerin genleri bağlı olmasına rağmen Mendel yaptığı 

çaprazlamalarda belirgin bir bağlantıya rastlamamıştır). 

• Bezelye bitkisi hermafrodit çiçeklere sahip olup kendi kendini 

dölleyebilir. Ancak çapraz üretimi de kolay olan bir bitkidir.

Mendel’in Çalışma İçin Bezelye 

Bitkisini Seçmesinin Avantajları

Pisum sativum
(2n=14) 



Bezelye Bitkisinde 

Mendel’in Çalıştığı Karakterler

TOHUMLAR

MEYVELER

ÇİÇEKLER

GÖVDE

KARAKTER ZIT ÖZELLİKLER F1 SONUÇLARI F2 ORANLARI

Düz/Buruşuk

Sarı/Yeşil

Düz/Kıvrımlı

Yeşil/Sarı

Mor/Beyaz

Yanda/Uçta

Uzun/Kısa

Tamamı düz

Tamamı sarı

Tamamı düz

Tamamı yeşil

Tamamı mor

Tamamı yanda

Tamamı uzun

3 düz:1 buruşuk

3 sarı:1 yeşil

3 düz:1 kıvrımlı

3 yeşil:1 sarı

3 mor:1 beyaz

3 yanda:1 uçta

3 uzun:1 kısa



İKİ FARKLI SAF DÖL ÇAPRAZLAMASI 

VE MONOHİBRİT ÇAPRAZLAMA

P: SS * ss

F1: 1/1Ss

*Ss Ss

1/4 Ss 1/4 ss1/4  SSF2:

3/4 Baskın (Sarı) 1/4 Çekinik (Yeşil)

G:

G:

1/1 S 1/1 s

Kendileştirme

1/2  S 1/2 s 1/2  S 1/2 s

1/4 Ss

2/4  Ss

Genotip

Fenotip

Genotip oranı: 1:2:1

Fenotip oranı: 3:1

Genotip çeşidi sayısı: 3

Fenotip çeşidi sayısı: 2

İki farklı homozigotun çaprazlanması sonucu oluşan 

bireyler %100 heterozigot olup, fenotip ve genotipleri

birbirinin aynısıdır. Buna 

.................................................................. denir.benzerlik yasası (İzotipi kanunu) 

İki monohibritin çaprazlanması sonucu oluşan bireylerin 

%25'i homozigot baskın, %50'si heterozigot, %25'i 

homozigot çekinik olur. Bunun nedeni alel genlerin her 

defasında eşit olasılıkla ve değişmeden gametlere 

ayrılmasıdır. Buna da ....................................  denir.ayrılma yasası



SSDD x        ssdd

Sarı-düz Yeşil-buruşuk

P:

G: 1/1 SD 1/1 sd

F1: 1/1 SsDd x (Kendileştirme)

1/4SD 1/4Sd 1/4sD 1/4sd xG:

1/1 SsDd

1/4SD 1/4Sd 1/4sD 1/4sd

Yukarıdaki gametleri ayrı ayrı döllediğimiz zaman F2 

döllerini yandaki tabloda gösterdiğimiz gibi elde ederiz. 

Ancak bunu yapmak uzun zaman alacağından daha 

kısa bir yöntem uygulayabiliriz. Mesela her karakteri 

kendi arasında çaprazlayıp sonra birleştirirsek daha 

kolay bir yöntem uygulamış oluruz.

DİHİBRİT ÇAPRAZLAMA

Bir canlının iki farklı karakterine ait genlerin gametlere 

dağılımı birbirinden bağımsızdır ve tamamen şansa 

bağlıdır. Buna bağımsız açılım yasası denir.

SD

Sd

sD

sd

SD Sd sD sd

SSDD SSDd SsDD SsDd

SSDd SSdd SsDd Ssdd

SsDD SsDd ssDD ssDd

SsDd Ssdd ssDd ssdd



1/1 SsDd x (Kendileştirme)1/1 SsDd

Tohum rengi karakteri Tohum şekli karakteri

Ss Ss Dd Ddx x

F1:

F1: F1:

DİHİBRİT ÇAPRAZLAMA

1/4 SS      2/4 Ss 1/4 ss 1/4 DD      2/4 Dd 1/4 dd

SSDD……………. 1/4 x1/4=1/16

SSDd……………. 1/4 x2/4=2/16

SSdd……………. 1/4 x1/4=1/16

SsDD……………. 2/4 x1/4=2/16

SsDd……………. 2/4 x2/4=4/16

Ssdd……………. 2/4 x1/4=2/16

ssDD……………. 1/4 x1/4=1/16

ssDd……………. 1/4 x2/4=2/16

ssdd……………. 1/4 x1/4=1/16

Sarı-Düz

Sarı-Düz

Sarı-Buruşuk

Sarı-Düz

Sarı-Düz

Sarı-Buruşuk

Yeşil-Düz

Yeşil-Düz

Yeşil-Buruşuk

x

Genotip oranı: 1:2:1:2:4:2:1:2:1 yani (1:2:1)x(1:2:1)

Sarı-Düz…………… 1/16+2/16+2/16+4/16=9/16

Sarı-Buruşuk………… 1/16+2/16=3/16

Yeşil-Düz…………… 1/16+2/16=3/16

Yeşil-Buruşuk……………… 1/16

Fenotip oranı: 9:3:3:1 yani (3:1)x(3:1)

Görüldüğü gibi F2 kuşağında,

Genotip sayısı: 16  (4n)

Genotip çeşidi sayısı: 9 (3n) 

Fenotip çeşidi sayısı: 4 (2n)

Parantez içindeki formüller 

çaprazlanan iki birey de 

heterozigot ise geçerlidir. 

F2:

3/4 Sarı   1/4 Yeşil 3/4 Düz 1/4 Buruşuk



AaBb x AAbb genotipine sahip iki bireyin çaprazlanması sonucu,

I. AABb genotipinde bir bireyin oluşma olasılığı nedir?

II. Ab fenotipinde bir bireyin oluşma olasılığı nedir?

III. Oluşabilecek genotip çeşidi sayısı kaçtır?

IV. Oluşabilecek fenotip çeşidi sayısı kaçtır?

SORU

P:   Aa x AA

G:    1/2 A    1/2 a 1/1 A

F1:    1/2 AA    1/2 Aa

P:   Bb x bb

G:    1/2 B    1/2 b

F1:   1/2 Bb 1/2 bb

1/2 x 1/2 = 1/4

1/1 x 1/2 = 1/2

1/1 A 1/2 B 1/2 b

Genotip çeşidi: 2
Fenotip çeşidi: 1

Genotip çeşidi: 2
Fenotip çeşidi: 2

2 x 2 = 4

1 x 2= 2

1/1 b



SORU

KkMMNn X KkmmNN genotipine sahip iki bireyin çaprazlanması sonucu,

I. KkMmNn genotipine sahip bir bireyin oluşma olasılığı nedir?
II. kMN fenotipine sahip bir bireyin oluşma olasılığı nedir?
III. Oluşabilecek genotip çeşidi sayısı kaçtır?
IV. Oluşabilecek fenotip çeşidi sayısı kaçtır? 

P: Kk x Kk P: MM x mm P: Nn x NN

G: 1/2 K    1/2 k 1/2 K    1/2 k

F1: 1/4 KK

G: 1/1 M     1/1 m

F1: 1/1 Mm

G: 1/2 N 1/2 n      1/1 N

F1: 1/2 NN
1/4 kk2/4 Kk

1/2 Nn

1/2 x 1/1 x 1/2 = 1/4

3/4 K 1/4 k
1/1 M 1/1 N

1/4 x 1/1 x 1/1 = 1/4

3 x 1 x 2 = 6

2 x 1 x 1 = 2



Kontrol çaprazlaması dominant fenotipli bir karakterin homozigot mu, yoksa heterozigot

mu olduğunu anlamak için yapılır. Bunun için baskın fenotipli birey çekinik genotipli birey 

ile çaprazlanarak oluşan bireylere göre baskın fenotipli bireyin homozigot mu heterozigot

mu olduğu anlaşılır. 

KONTROL ÇAPRAZLAMASI

(Geri Çaprazlama, Test Çaprazlaması)

ÖRN:

A_        x         aa

1/1 Aa

A_        x         aa

1/2 Aa 1/2 aa

A a



Mendel Yasaları genetiğin basit temellerini açıklamak 

için yeterlidir. Ancak bu kurallar tüm kalıtsal karakterler 

için uygulanamaz. Mendel kurallarıyla açıklanamayan 

bazı kalıtsal durumlar vardır. Bunlar:

eksik baskınlık (ekivalentlik), 

eş baskınlık (kodominantlık),

çok alellik (multiple allelizm),

bağlı genler,

letal genler,

mutasyon,

eşey kromozomlarının kalıtımı,

pleiotropi

mitokondiral kalıtım (anasal kalıtım)

olaylarıdır.

NOT


