
POPULASYON GENETİĞİ 
 Şimdiye kadar verilen açıklamalarda büyük ölçüde deneysel çiftleşme 

programlarından elde edilen sonuçlara ve belirli fenotipik ve genotipik modellere 

dayanılmıştır. Söz gelişi (F2) lerde 1:2:1 veya 3:1 oranı elde etmek için AA ve aa gibi 

iki ebeveyn hat düşünmüştük. Bu varsayımda (A) ve (a) allellerinin bir sonraki kuşağa 

geçme şansı eşit düzeydedir. Oysa doğal populasyonlarda allel frekansları büyük 

ölçüde farklı olabilir. Bir genin populasyonda alleline göre daha çok yada daha az 

bulunma sıklığı o genin frekansını belirler. Bir genotipin populasyondaki diğer 

genotiplere göre bulunma sıklığı genotip frekansını tanımlar. Söz gelişi çok 

parmaklılık için gen dominant olsun. Doğan bireyler arasında çok parmaklı fenotip 

çok nadir veya hiç olmayabilir. Bu durumda dominant genin frekansının kendi resesiv 

allelinden çok düşük olduğu anlaşılır. Yani labaratuvar koşullarında yada kontrollu 

çiftleştirmeler de olduğu gibi çok parmaklılık (A) ve normal parmaklılık (a) geni 

populasyonda eşit oranlarda değildir. Ancak başka bazı populasyonlarda bu genlerin 

frekansları eşit olabilir veya aynı populasyonda zamandan zamana gen frekansları 

değişebilir. İşte populasyon genetiği populasyonda zaman içinde gen frekansı 

değişiklikleri ile ilgilenir. Populasyon terimi sözlük anlamı olarak nüfusu ifade etmekte 

olup istatistikte ana kitle, yıgın, nüfus gibi çeşitli adlarla anılır. Genetik olarak 

populasyon aynı türe ait bireylerin belli bir zamanla mekan dilinde oluşturdukları 

topluluktur. Geniş anlamda populasyon belli bir coğrafi bölgede bulunan bireylerin 

belli zaman üzerinde belli bir özellik için sahip olduğu değerler topluluğudur. Bu 

açıdan bakıldığında klon populasyondan farklı bir terimdir. Klonda bireyler 

topluluğudur. Ancak bireylerin tümü aynı genotip yapıdadır. 



 Gen frekansları genetik labaratuvarlarında veya kontrollu çiftleştirmelerde 

generasyonlar boyunca kontrol edilebilir. Ancak tabi koşullarda çiftleştirmeler 

tesadüfe bağ-lıdır. Tesadüfi çiftleşmenin bulunduğu populasyonların panmitik 

populasyon denir. Bu yüzden doğal populasyonlarda alleler aracılığı ile belli bir son 

tam denge frekansı elde edilebilir. Genetik kompozisyonun generasyondan 

generasyona değişmeyen populasyonların dengeli olduğu söylenir.  

 Tam denge (equilibrıum) frekansı aşağıdaki faktörlerce kontrol edilir. 

 1) izolasyonun kırılması mekanizması, bir allelin veya diğerinin gruba 

dışarıdan getirilmesi (Göç= Migrasyon) 

 2) Mutasyonun frekansı mekanizması, genin tabiatındaki deişiklikler. 

 3) Seleksiyon 

 4) Tesadüfi genetik sürüklenme (Drıft) 

 5) Tesadüfi çiftleşmenin bulunmayışı (Akrabalar arası üreme)  Son 

denge frekansı bınom dağılışına uydurulabilir. Böylece bazı tahminler yapıla-bilir. Bu 

faktörlerden mutasyon frekansı değişebilir. Seleksiyon kuvvetleri değişebi-lir. Genetik 

sürüklenme ise populasyona yada populasyondan dışarıya karışmalar olduğunda söz 

konusudur. 1908’de ingiliz matematikçisi G.H. Hardy ve Alman Hekimi W. Weınberg 

birbirinden bağımsız olarak günümüzde Hardy - Weınberg teorimi olarak bilinen söz 

konusu tam degneyi açıklayan basit bir matematik kavram geliştirmişlerdir. Bu 

kavram populasyon genetiğinin temel kavramı olup bir serideki allel frekanslarının 

homozigot, heterozigot frekanslarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu bölümde 

bu teorinin uygulanması ve genetik dengeyi etkileyen kuvvetleri inceleyeceğiz. 



Hardy-Weinberg Yasası 

Hardy - Weinberg yasası şu şekilde ifade edilir: 

Seleksiyon, göç, mutasyon vb. olayların bulunmadığı serbest çiftleşmenin hüküm 

sürdüğü yeterince büyük populasyonlarda gen ve genotip frekansları ilk dölden 

itibaren sabit kalır ve dengeye ulaşır. Denge frekansları nesilden nesile değişmez 

sabit kalır. 

 Alelleri A ve a olan bir geni taşıyan bir hayvan topluluğunu ele alalım. 

Homozigot AA ve aa bireyleri ile heterozigot Aa bireylerinin toplamı, A alelinin p 

frekansıyla a alelinin q frekansını (bu alellerin toplulukta görülme sıklıklarını) 

hesaplamamızı sağlayacaktır. Erkek hayvanlar A alelini taşıyan p sayıda 

spermatozoit ile a alelini taşıyan q sayıda spermatozoit üretecektir. Dişiler ise A 

alelini taşıyan p, a alelini taşıyan q sayıda yumurta vereceklerdir. çiftleşmeler 

rastlantısal olarak gerçekleşirse, aynı veya farklı aleli içeren spermatozoit ile 

yumurtanın bir araya gelme olasılığı eşittir. Bu çiftleşmelerden oluşacak 

genotiplerin (AA, Aa ve aa) frekansı çift girişli bir tabloda verilebilir.  

 Burada p2 (AA); 2pq (Aa) ve q2 (aa) genotiplerini temsil edecektir. G. H. 

Hardy ve Weinberg P2 + 2pq + q2= 1 denklemini kurmuşlardır. Bu denkleme göre 

yeni kuşukta A'nın frekansı yine p ve a'nınki yine q'dür. Başka bir deyişle, yalnız 

kalıtım kurallarının geçerli olduğu durumlarda, aynı genin farklı alellerinin 

frekansı kuşaktan kuşağa değişmeden kalır. 



Gen Frekanslarının Hesaplanması 
 Gen frekanslarının hesaplanmasında gen havuzu kavramında 

yararlanılır. Bu kavrum hipotetik bir anlam taşımakta olup her bireyin iki genle 

(gametle) katkıda bulunduğu genler topluluğunu ifade eder. Bu durumda 

homozigot birey gen havuzunda aynı çeşit iki genle heterozigot birey ise farklı çeşit 

iki genle katkıda bulunur. Mendel populasyonu terimide ortak gen havuzunun 

paylaşan aralarında karşılıklı eşeyli üreme yapabilen bireyler topluluğudur. 

Kodominanslık 
 Kodominant genlerce oluşturulan bir çok fenotipe yol açan M-N kan tipi 

bu konuda örnek olarak kullanılacaktır. Gerek M, gerek MN ve gerekse N tipinin 

selektif değeri olmadığı bireylerin kendi (M-N) tiplerini bilmediği (buna göre 

evlilik tercihi vs. yapmadıkları) bilinmektedir. şimdi iki farklı grupdan alınan 

örnekde iki allel gen frekansını hesaplayalım.    

  Böyle bir çalışmada aşağıdaki sonuçlar alınmış olsun. 

Genotip Sayı

MM 1787

MN 3039

NN 1303

Toplam 6129



 (M) ve (N) allel frekansını hesaplamak için gen havuzu kavramı kullanarak 

6129 kişinin toplam 6129 x 2 = 12258 allele sahip olduğunu düşünelim. Buna göre bu 

grupda M allel sayısı 1787 + 1787 + 3039 = 6613 tane olacaktır. O halde (M) ve (N) gen 

frekansları aşağıdaki gibi olur. 

P (M) = (1787 + 1787 + 3039) / 12258 = 6613/12258 = 0,5395 

P (N) = (1303 + 1303 + 3039) / 12258 = 5654/12258 = 0,4605 

 Bu örnekdeki iki allelin frekansı yaklaşık olarak eşittir. Bu sebeblerdirki 

kontrollu denemelerde elde edilen 1:2:1 oranı yaklaşık teessus etmiştir. Ondalık sayı 

ile ifade edilen gen frekansları ihtimalin ifadesi olarak kullanılır. Bu örneği eğer 

populasyonun temsilcisi olarak kabul edersek bu populasyondan seçilen herhangi bir 

genin (M) olmali ihtimali 0,5395 ve (N) olma ihtimali 0,4605’dir. O halde üç fenotipden 

bu populasyon için beklenen değerler şöyle olacaktır. 

Genotip Fenotip Fenotipik frekansı

MM M 0,5395 x 0,5395 = 0,2911

MN MN 2(0,5395 x 0,4605) = 0,4968

NM MN

NN N 0,4605 x 0,4605 = 0,2121



 Bu fenotipik frekansların binom dağılışına uygun bir biçimde 

gerçekleştiğine dikkat ediniz. Eğer (M) geni frekansını (p) ve (N) geni frekansını 

(q) ile gösterirsek üç genotipin (MM, MN, NN) dağılışdaki ihtimalleri P2 + 2 p q + 

q2 olacaktır. Bu ifade (p + q)2’nin açılımıdır. Buna göre tesadüfi çiftleşme 

koşulları altında (M) fenotipli bireyin elde edilme ihtimali p2’dir. Bu değer ise 

daha önce hesaplanmış olan p=0,5395 dan bulunabilir. M ve N frekanslarını başka 

bir yaklaşımla hesaplayabiliriz. (MN) genotipli bir bireyin eşit olasılıkdaki iki 

olayın aynı anda oluşması ihtimali yada oluşma ihtimali eşit iki genotipli gametin 

bir arada bulunması olarak düşünebiliriz. Buna göre q2 değeri 1303/6129 = 0,2126 

olarak bulunacaktır. Bu değer ise q = √0,2126 = 0,46 ya tekabül eder. Aynı şekilde 

p+q = 1 olduğundan p=1- q= 1-0,46=0,54 olur. Karşılaştırma yapabilmek  için bir 

başka populasyondan aşağıdaki gibi örnek elde edilmiş olsun. 

Fenotip Sayı

M 305

MN 52

N 4

Toplam 361



 Bu örnek yeni labaratuvar koşulları için öngörülen 1:2:1 oranından 

aşikar şekilde farklıdır. Yani bu örnekdeki bireyler daha önce ifade edilen genetik 

kurallara uymamaktadır. Ancak hatırlanacağı gibi 1:2:1 oranı iki allel frekansının 

eşit olması halinde elde edilmektedir. Elde edilen bu örnekdeki şahıslarda (M) 

allelinin (N)’e nazaran daha sık bulunduğunu gösterir. Daha önce kullandığımız 

misalle bu örnekdeki gen frekansları aşağıdaki gibi hesaplanır.             

 P (M) = p = (305+305+52) / 722 = 0,9169              

 P (N) = q  = (52+4+4) / 722         = 0,0831    

 p+q = 1,000       

 Gen frekanslarını kullanarak örnekde aşağıdaki değerler elde edilir. 

Genotip Gen frekansları Genotip Beklenen Gözlenen

ihtimalleri

  MM p2    = (0,9169)2 0,8407 303,5 305

  MN 2pq = 2(0,9169 x  0,0831) 0,1524 55.0 52

  MN q2    = (0,0831)2 0,0069 2,5 4

  Toplam 1 361 361



 Bu örnekteki verilere ki kare testi uygularsak X²= 1,072 değerini elde 

ederiz. Daha önceki örnekte ise X²= 0,0237 bulunmuştur. Böylece her iki durumda 

da hesaplanan gen frekanslarının beklenen değerlerden sapmaları anlamlı düzeyin 

altındadır. Üç fenotipik sınıf bulunmasına rağmen yalnızca bir sınıf tesadüfi 

olarak değerler alabildiğinden bir serbestlik derecesi söz konusudur gelişi 400 

kişilik bir grupta 200 (M) alleli bulunursa doğal olarak 600 (N) alleli bulunacaktır. 

Böylece herhangi bir sayıda (100’e kadar) MM genotipinde birey bulunabilir. 

Eğer 60 kişi M tipinde ise diğer 2 sınıf otomatik olarak belirlenmiştir. 

Fenotip Şahıs Sayısı Allel Sayısı

M N

      M 60 120 -

      MN 80 80 80

      N 260 - 520

      Toplam 1400 200 600



Tam Dominanslık 
 Herhangi bir selektif değeri olmadığı bilinen bir fenotipik özellikde 

phenylthıocarbamıtt (“PTC”, C7H8N2S) isimli kısaca “feniltıourea” olarak adlandırılan 

kimyasal maddenin tadını alıp alamama özelliğidiri. Böyle bir test herhangi bir grupda 

kolayca yürütülebilir. Uygulanan yöntemde 1 litreye 0,5-1 gr katılmış seyreltik PTC 

solusyonu filtre kağıdına emdirilerek ve kurumaya bırarılır. Daha sonra muamele gören 

kağıdın bir parçası dilin ucuna konur. Söz gelişi Amerikan populasyonunun % 70’i bu 

maddenin tadını alabilirler. Bu tat genel olarak acı nadiren tatlımtrakdır. Fizyolojik 

esasları bilinmemekle birlikte tat alma kabiliyetinin (T) ile gösterilen tam dominanslık 

biçimde kalıtlandığını anlaşılmaktadır. Buna göre tat alan fenotip T- ile (TT veya Tt) 

gösterir. Tad alamayanlar ise (tt) genotipindendir. 1456 genetik öğrencisinide kendilerine 

uyguladıkları test sonucunda 105’i tat alıcı 41’i ise tat almayan tipde bulunmuştur. Bu 

sonuçlara göre T ve t geni frekansları kolayca hesaplanabilir. örneğin % 28’ini (0,28) 

oluşturan 41 kişi tat almaz (t) genotipindedir. Hardy-Weınberg teorimine göre bunlar 

q2 oranında temsil edilirler.       

 q2 = 0,28 

P(t) = q = √ 0,28 = 0.53 

p + q = 1; p = 1-q ;   p = 1-0,53 = 0,47 bulunur. 

 Homozigot ve heterozigot tat alıcıların frekansı ise p2 + 2pq + q2 = 1 ile bulunur. 

P2 = TT = 0.472  = 0,2209 

2pq= Tt = 2 (0.47 x 0.53) = 0,4982  p²+2pq+q² = 1,000 

q2   = tt  = 0.532  = 0,2809 



Çoklu Alleller 

(p + q)2 = 1 Binom dağılışı belli bir lokusda iki allel olduğunda kullanılır Bir 

lokusda 2’den çok allel bulunduğunda ise açılıma başka terimlerde sokmak 

gerekir. A-B-O kan gruplarının IA, IB, ve i gibi allellerle oluştuğunu hatırlayalım. 

Buna göre 3 allel gen için frekanslar aşağıdaki gibi olsun. 

IA alleli frekansı = p 

IB " = q 

i " = r 

Bu ifadede frekansların toplamı, p + q + r = 1 olacaktır. 

Bu şekildeki Trınomial açılımları aşağıdaki örnekle inceleyelim. 

Bir populasyonda aşağıdaki değerler elde edilmiş olsun, 

Fenotip Sayı Fenotip Frekans

A 9943 0.418

B 2379 0,1

AB 904 0,038

O 10501 0,444

Toplam 23787 1



 Bu verilerden her allel gen frekansı hesaplanabilir. Söz gelişi P(ı) = r ifadesi         

r2 = 0,441/2 olduğundan r=  0,4441/2= 0,6663 olur. A ve O Fenotiplerinin toplamı A fenotipi, 

IA IA = p2 veya IA IO = pr veya IO IA = pr’dan (O) fenotipi ise Io Io = r 2’den ibaret 

olduğundan bunların toplamı p2 + 2pr + r2 = (p+r) 2 ’den meydana gelir. Neticede A ve O 

fenotip toplam tablodan 0,418 + 0,444= 0,862 olur. (p + r)2 = 0.862 dir. O halde                 

p+r = 0.8621/2 = 0,9284 olur.  Böylece p= [(p+r)-r]= 0,9284 - 0,6663 = 0,261 = IA allel 

frekansı olur. Aynı şekilde p+q+r=1 olduğundan IB allel frekansı = P(IB) = q = [1-(p+r)]=1 

- 0,9284 = 0,0716 olur. şimdi aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde genotipik frekansları 

hesaplayabiliriz. Sonuçlar Tablo 13.1’de gösterilmiştir. 

 Çeşitli ırk, milliyet veya alt gruplardan alınan örnekler bu alleller bakımından 

önemli farklılıklar gösterir. Söz gelişi A-B-O sistemi için bir başka örnekte IA= 0.1448;       

IB = 0,0020 ve IO = ı = 0,8532 değeri elde edilmiştir. Bu frekanslara göre hesaplanan fenotip 

ve genotip frekansları Tablo 13.2. ’de verilmiştir. Tablo. 13.1. 1. örnek verilerinden 

yararlanarak genotip frekanslarının hesabı    (p= 0261, q= 0.0716, r= 0.6663)  



Tablo. 13.2. 2. örnek verilerinden yararlanarak fenotipik ve genotipik ihtimallerin 

hesabı. 

 Buna göre gen frekansları her fenotipin sayısından yararlanarak veya gen 

frekansları biliniyorsa her fenotipin populasyondaki yüzdesinden yararlanak 

hesaplayabiliriz. 



Cinsiyete Bağlı Kalıtımda Gen Frekansları Hesabı 
 Şimdiye kadarki örneklerde otozomal genler ele alınmıştır. Aynı teknik 

küçük bir değişiklikle cinsiyete bağlı karekterlerde uygulanabilir. insanlarda 

erkekler bir (X) kromozomuna sahip olduğundan cinsiyete bağlı gen çiftlerin 

tesadüfi kombinasyonları için dişilerde olduğu gibi binom dağılışı uygulanamaz. 

Cinsiyete bağlı özellik-lerde genotiplerin tam denge halindeki dağılımı p + q = 1 

olmak üzere Erkek için p + q yani (p) kadar Homozigot dominant özellik: q kadar 

resesiv özellik Dişi  için p2 + 2pq + q2 yani p2 kadar Homozigot dominant: 2pq= 

Heterozigot; q2= homozigot resesiv şeklinde olacaktır. Söz gelişi cinsiyete bağlı 

resesiv bir genden ileri gelen kırmızı yeşil renk körlüğü özelliğini kontrol eden geni 

(r) ile gösterelim. Erkeklerin yaklaşık %8’i renk körüdür. Bu durum bize (r) geni 

frekansının 0,08 olduğunu gösterir. Bu genin diğer normal görüş alleli ise R= 0,92 

olacaktır. Bu durumda renk körü dişilerin oranı q2 = 0,0064 olarak beklenir. Bu 

ise gerçekten de elde edilen (gözlenen) değerdir. Cinsiyete bağlı dominant genler 

içinde aynı hesaplama kullanılabilir. Normal renk görüşü için p=0,92 ise 

populasyonda normal kadınların bulunma sıklığı p2 + 2pq = 0,9936 olacaktır. 



GEN FREKANSINI ETKiLEYEN FAKTöRLER 
 Populasyonunu genetik yapısını değiştiren etkenlerden bazıları etkilerini belli bir 

yönde yaparlar Etki yönü gen frekansına bağlıdır. Bunlara sistematik etkenlerdir. Seleksiyon, 

göç, mutasyon sistematik etkenleri oluşturur. Bu etkenlerin dışındaki şansa bağlı bir biçimde 

etki gösteren yani etkisini yönü ve biçimi önceden bilinmeyen etkenlere ise dispersiv (Ayırıcı) 

etkenler denir. Genetik drift (Kayma) böyle bir etkendir. Populasyonun yeterince büyük 

olmamasından ileri gelen genetik yapıdaki rastgele kaymayı tanımlar.  

Göç= izolasyonun kırılması (giderilmesi) mekanizması 

 Bu bölümün ilk kısmında PTC tadını alabilme bakımından incelenen populasyonun 

%30’unun homozigot resesiv tt yapısında tat alamaz nitelikte olduğu gösterilmiştir. 

Hardweınberg eşitliği ile bu populasyonda (t) gen frekansı 0,548 ve bunun dominant allelinin 

0,458 olarak hesaplanması mümkündür. Ancak dünyada başka populasyondan başka örnekler 

çekilse aynı gen çifti için farklı değerler elde edilecektir. Tablo 13.3 de böyle bir tablo verilmiştir. 

Tablo da karışık ve karışmamış eskimolar ile karışık ve karışmamış kızılderili örnekleri 

populasyonlardaki gen frekanslarının diğer populasyonlardan gelen genlerle değişeceğini 

göstermektedir. 

 Bu örnekde %62-72 arasında tat alıcı fenotipine tekabül eden T= 0,384 ve T= 0.471 

arasındaki frekanslar gözlenmiştir. Batı Avrupa, Amerika kompleksinde bir karışma olmuştur. 

Bu genin frekansının karışık eskimolarda arttığı görülmektedir. Aynı çeşit şans etkisi ile yüksek 

T= 0.683 gen frekansına sahip olan düz başlı karışmamış kızılderililerde bu değer karışık 

kızıldırililerde 0,583’e düşmektedir. Benzer bir dalgalanma siyah afrikalıları ile Amerikan 

siyahları arasında da görülmektedir. T geni frekansı Afrika siyahlarında 0,80 iken Amerikan 

siyahlarında daha düşük 0.72’dir. Bir çok çoklu allel gen serisi teşkil eden IA IB, ı, Rh+, Rh-, M 

ve N allellerindeki benzer bir durum Tablo 13.4. de gösterilmiştir. 





Tablo 13.4. Çeşitli populasyonlarda 3 kan grubu lokusu için gen frekansları 

I I ı Rh+ Rh- M N

  A.B.D, Beyazları 0,28 0,08 0,64 0,61 0,39 0,54 0,46

  A.B.D, Zencileri 0,17 0,14 0,69 0,71 0,29 0,48 0,52

  Batı Afrikalılar 0,18 0,16 0,66 0,74 0,26 0,51 0,49

  Amerikan Kızılderil. 0,1 0 0,9 1 0 0,76 0,24

A B 

 Özetlemek gerekirse farklı populasyonlar belli bir gen frekansı ile karekterize 

edilirler. Bu gen frekanslarını değiştirici belli bir neden olmadıkça bu gen 

frekanslarının oluştuğu fenotip frekanslarınında belli bir ortalama etrafında 

nisbetenden dar sınırlarda dalgalanması beklenir. Bu populasyon kendine komşu 

başka populasyondan genler alabilir. Bu olgu göç (Migrasyon) adıyla anılır. Göç terimi 

komşu iki populasyon arasındaki gen akışını (gen flow) tanımlar. 

 Göç edenlerin oranı (m) doğal olarak bulunanların oranı yani ana 

populasyonun frekansı da (1-m) ile gösterilsin. Her hangi bir geni frekansı göç 

edenlerde (qm) göç edilen grupda ise (qo) olsun. Göç'den sonra karışık populasyonun 

gen frekansları şöyle hesaplanır. 

p1 = (1-m) qo +mqm 

q1= qo +m(qm- qo) 

Yeni meydana gelen karışık populasyonla göç eden populasyondaki gen frekansı farklı 

Dqn) şu şekilde belirlenir. 



Aq1= (q1-qm)= p1-mq0+mqm-qm= (1-m) (q0-qm) 

ikinci döl generasyonunda 

q2= (1-m) (90-mq0+mqm) + mqm 

Dq2= (q2-q1)= q0-2mq0+2mqm+m2q0-m2qm- qm = (1-m)2 (q0-qm) 

n'cı döl generasyonunda  

Aqn= (qn-qm)= (1-m)n(q0-qm)= 

(1-m)n= [(qn-qm) / (q0-qm)]=  Ln [q0-qm) / (qn-qm)] olur.  

Bu eşitlikler bir populasyonda güç nedeniyle oluşan gen frekansı değişikliklerinin göç edenlerin 

miktarına ve göç eden grupla göç edilen grup arasındaki gen frekansı farkı ve bağlı olduğunu 

göstermektedir. Son eşitlik belli bir generasyon sonra gen nedeniyle elde edilen gen frekansı 

bulmak da kullanılabilir. Söz gelimi D. Afrika zencilerinde (Rh) alleli frekansı  0.63 olur. 

Amerikan beyazlarında aynı gen frekansı qm= 0.028 olur, Amerikan Zencilerinde ise bu allelin 

frekansı qn= 0.446'dır. D. Afrika'dan 300 yıldır gen göçü olduğu düşünülür. n= 10 genarasyon 

alınırsa; 

10 (m) = Ln [(0.63) - (0.028)]/[(0.446) - (0.028)] = Ln (1.44) Bu denklem şu hali alır: 10 m= 

0.36464 ve m= 0.036464 olur. O halde göç edenlerin oranı (% 9)'dur. 

Şekil: 13.1. Homozigot ve heterozigotların frekanslarının gen frekanslarındaki değişmelerden 

nasıl etkilendiğini göstermektedir. Büyük populasyonda gen frekanslarındaki değişmeler 

yalnızca izolasyon mekanizmasındaki kırılmalardan yani göçten değil aynı zamanda seleksiyon, 

mutasyon aracılığı ile değişebileceği anlaşılmaktadır. Ancak belirli nisbeten küçük 

populasyonlarda diğer bir faktör de işe karışmaktadır. Bu da gen frekansındaki tesadüfi 

dalgalanması yada genetik sürüklenme= kayma (drıft)dır. şimdi bu faktörleri sırasıyla 

inceleyelim. 



Mutasyon 
 Esas itibariyle mutasyon bireyin genotipinde ani ve tesadüfi değişmelerdir. 

Diğer bir ifade ile genetik materyalin kendisinde bir değişiklik oluşmaktadır. Bu terim 

bazen kromozomal sapmaları da içine alan bir şekilde kullanılmaktadır. Populasyon 

genetiği bakımından mutasyonun önemi seleksiyonun işlem görerek gen frekanslarını 

değiştireceği bir yeni materyal sağlamasıdır. Söz gelişi (T) geni (t) ye doğru değişirse 

iki allelin nisbi frekanslarıda değişecektir. Eğer mutasyon T’den t ye doğru (T--> t) 

sürekli oluşuyorsa (T) populasyondan kaybolur. Ama mutasyon yalnız tekrak tekrar 

ortaya çıkmakla kalmaz aynı zaman da tersine çevrilebilir niteliktedir. Bu şekilde 

geriye mutasyonla T nin etkisi (t) ye doğru değişir ve böylece belki (T) nin tümüyle 

kaybolması önlenir. Ancak T --> t mutasyonu kesin ve kaçınılmaz bir sonuçla zaman 

içerisinde  

1-) Geriye mutasyon oranı (T <-- t) ile ileri mutasyon ile ileri mutasyon (T --> t) hızı eşit 

olmadıkça, 

2) (t) genine sahip olmak taşıyıcıya avantaj yada dezavantaj vermez ise gen frekansını 

değiştirecektir. Bu sebeble gen frekansını değiştirecek kuvvet olarak mutasyonu 

seleksiyon faktöründen bir ölçüde ayrı kabul etmek gerekir. 

 Mutasyon nedeniyle tam dengeli durum cebirsel olarak da gösterilebilir.        

T --> t genel olarak t --> T’ye eşit değildir. Bu ilişkiyi şu şekilde gösterebiliriz. 

        u                         v                       

P(T)= P;     P(t)= q            ; T --> t  t --> T  



 Dikkat edilirse T’den (t)ye doğru olan mutasyon hızı (okun boyu) (u); 

t’den (T)ye doğru geri mutasyon hızı (okun boyu) (v)den farklıdır u≠v 

 Bir generasyonda aralarında mutasyon oluşan genlerden birinin (t) 

frekansı (q) diğerinin (T) frekansı (1-q) ise ardışık generasyonlarda mutasyon 

nedeniyle (T) frekansındaki değişim (q) frekansının (u) oranında artışına karşılık 

(v) oranında azaltan geriy mutasyon halinde aşağıdaki sebeplerden ileri gelebilir.  

1) vq ile belirlenen sınıra kadar yeni (T) ler ilavesi nedeniyle (vq) kadar artar. 

2) up= u (1-q) ile belirlenen sınıra kadar (T) lerin kaybedilmesi nedeniyle up= u (1-

q) kadar azalır. Gen ilaveleri ve kaybı dengede olduğu zaman mutasyon altındaki 

(T) ve (t) frekansları tam dengede (equilibrıum) olacaktır. Yani vq = u(1-q) eşitliği 

elde edilir. 

 vq= u (1-q) 

 vq= u-uq 

 vq+uq= u 

 q (u+v)= u 

 q= u/ (u+v) olur.       

 Böyle mutasyon altındaki (t) nin tam denge frekansı (q); T Æ t mutasyon 

hızının (u); T --> t ile t --> T mutasyon hızları toplamına (u + v) bölünmesine eşit 

olur. q = u/(u+v) Mesela T’nin t ye doğru değişimi t’nin T ye doğru değişimin üç 

kati ise U= 3 V ise q = (3v) / (3v+v) = 3/4 olur. Benzer ºekilde p= v/ (u+v) olur. 



Şekil 13.1 Bir 

populasyonda gen 

frekanslarındaki 

değişikliklerinin genotip 

frekanslarına etkisi. 

 Böylece (t)nin frekansı olan q= 0,75 ve (T)nin frekansı 1-q = 1-0,75 = 0,25 

e ulaşınca populasyon birbirine dönüşen bu alleller bakımından tam dengeye 

ulaşacaktır. Diğer bir değişle mutasyon oranları ve diğer faktörler değişmedikçe 

genotiplerin oranı nesilden nesile değişmeden kalacaktır.  Eğer denge 

frekanslarını resesiv dominant genler için sırasıyla (q) ve (p) ile gösterirsek bir 

populasyonda belirli mutasyon oranları altında bir genin frekansını (qo)'den  

(qn)'e çıkarmak için gerekli generasyon sayısı şu şekilde belirlenir. n (u+v)= Ln 

[(qo-q) / (qn-q)] 



Seleksiyon 
 Kalın barsak basili E. coli genellikle streptomycin antıbıyotiğine maruz kalınca ölür. 

Bu bakımdan orıjınal yabani tip fenotip streptomysın sensıtıv (streptomısıne duyarlı) olarak 

adlandırılır. Bu özellik için duyarlılık alleli ise str+ sembolu ile gösterilir. Diğer allel ise 

streptomisine dayanıklılık alleli olup (Str) ile gösterilir. E. colinin vejatatif hücreleri monoploid 

olduğundan verilen herhangi bir hücrenin genotipi (Str+) veya (Str) olacaktır. Bu organizmanın 

serbest büyüme kültürlerin de on milyonda bir hücrenin streptomısıne dayanıklı olduğu (Str) 

uygun tekniklerle gösterilmiştir. Str+ geni 10-7 (,1/10.000.000) frekansında Str’ye dönüşmekte 

(mutasyona uğramakta)dır. Streptomısın içermeyen ortamlarda gerek Str+ gerekse Str herhangi 

bir avantaj yada dezavantaj sağlamaz. Burada Str frekansının belirli sayıda bir generasyondan 

sonra tam dengeye ulaşması beklenir. Eğer ortama streptomisin katılırsa (Str) bireylerin belli 

avantajları görülür. (Str) li bireyler bu ortam da yaşayabilirken (Str+)lar yaşayamaz. Böylece 

her hangi bir gen (Str) ansızın oldukça önemli pozitif seleksiyon değeri (Str+) ise negatif 

seleksiyon değeri kazanmıştır. Aynı şekilde bazı insan populasyonlarında beklenmiyen ölçüde 

yüksek frekans da bulunan orak hücre anemisi ile ilgili Hbs geni yaşama gücü bakımından bir 

seleksiyon kuvveti oluşturur. Bu gen özellikle Falcıparum malarya (bir cins sıtma) hastalığının 

yaygın olduğu bölgelerde daha yoğun bulunur. Bu bölgeler 10˙ Kuzey ve 25ÿ Güney enlemleri 

arasındaki özellikle Akdeniz bölgesi Nil vadisi Madagaskar, arab yarımadasının bir kısmını 

kapsar. Yapılan açıklamalar (S) tipi homoglobin üreten şahısların kanında malarya (sıtma) 

parazitlerinin büyümesi  için elverişsiz koşullar oluştuğu yolundadır. Burada da çevre bu 

hastalık bakımından (S) hemologlobine sahip şahıslara bazı selektif avantajlar vermektedir. 

Homozigot normal şahıslar HbA HbA genotipinde olup orak hücre anemisine sahip değildir. 

Ancak bu şahıslar malarya için en duyarlı bireylerdir. Hbs Hbs bireyler ise malaryaya dirençli 

olup, anemiden muzdaripdirler ve üreme, olgunluk yaşına ulaşmadan (döl veremeden) ölürler. 

Heterozigotlar ise HbA HS yapısında olup hem malarya hem orak hücre anemisi bakımından 

avantajlıdır. 



 Bu konuda diğer bir örnekde Amerikan koşullarında tarımı yapılan domates 

bitkisinden verilmektedir. Bu bitkide çeşitli bağlı gen grupları çeşitli soylara yaprak küfü 

mantarı (cladosporıum) için dayanıklılık veren bazı dominant genleri içerir. Bu hastalık 

normal açık hava domates tarımında görülmez. Ancak sıcaklık ve nem bakımından oldukça 

yüksek niteliklere sahip sera tarımında ciddi problem olabilir. Böyle durumlarda 

Homozigot resesivler çok duyarlı olup çabucak üreme yaşına kadar büyümeden ölürler. 

 Açıklamayı basitleştirmek için bu olayı bir gen çifti ile açıklayalım. Bu olguda rol 

oynayan iki alle gen çifti (C) ve (c) olsun, cc bitkiler mantara duyarlı olacaktır. Amerika 

Birleşik Devletlerinin Kuzey kısımlarında açık hava da bu bitki tarımında öldürücü 

ınfeksiyonlar gözlenmez. (C) ve (c) gen frekanslarının eşit (0,5) olduğu bir bitki 

populasyonu düşünelim. Bu bitkiyi seralarda yetiştirip her yılın tohumunu gene serada 

yetişen bir önceki yıl bitkisinden elde ettiğimizi varsayalım. Buna göre parental 

generasyonlar aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır. (C) geni frekansı = p = 0,5; (c) geni 

frekansı = q = 0,5 

P: genotipleri CC, Cc, cc; genotip frekansları ise 0,25; 0, 50; 0,25 olur. Eğer (cc) bireyleri 

bu çevre koşulunda döl veremez ise yetiştirme populasyonu 1 CC : 2 Cc oranına sahip 

olacaktır. 

P (CC) = 0,25 = 0,33 [Yeni (CC) genotipik frekans] 

  0,25 + 0.50 

P (Cc) = 0,50 = 0,67 [Yeni (Cc) genotipik frekans] 

  0,25 + 0,50 

 Buna göre yalnız [(C-) x (C-)] çaprazlamaları mümkün olup bir sonraki 

generasyonda fenotip ve genotip frekansları Tablo 13.5’de gösterildiği gibi değişecektir. 



Tablo 13.5 

 (c) frekansı bir generasyonda 0,5’den 0,33’e (= √ 0,11) düşmüş, C frekansı ise 

0,5’den, 0,67’ye çıkmıştır. Burada resesiv letal gene karşı tam bir seleksiyon 

öngörülmüştür. Herhangi bir generasyon sonra böyle bir resesiv genin frekansını aşağıdaki 

gibi gösterebiliriz. 

 qn =[ qo/ (1 +nqo)] 

Burada qn= (n) generasyonu sonra resesiv letal genin frekansı, qo= ise resesiv genin 

başlangıç frekansıdır. Böylece elinizdeki örnek için qo = 0,5 ve n= 1 için 

 q1 = [(0,5)/(1 + (1 x 0.5)] = (0.5)/ (1.5) = 0,33 olur. 

 Kapalı populasyonlarda diğer gruplardan gen nakli olmadığında bu şekilde köklü 

biçimde kendisine karşı seleksiyon uygulanan genin çabucak sıfıra düşmesini yalnızca 

mutasyon engeller. Resesiv bir gene karşı tam seleksiyon için çizilen eğri hiperbolık şekilli 

olup zararlı genler nadir heterozigotlarda kalma (sürdürülme) eğiliminde olup daha sık 

biçimde homozigot dominant bireylerle birleşeceği için bu hıperbolun son eğiminde 

mutasyonun belirleyiciliği düşüktür. (q) değerinin qo dan qn e düşürmek için gerekli ilave 

generasyon sayısı 

 çaprazlamalar Frekanslar Fenotipik frekanslar

CC Cc cc        Cc         cc

 CC x CC (0,33)2             = 0,11 0,11      ---         ----

  CC x Cc 2(0,33 x 0,67)  = 0,44 0,22      0,22      ----

  Cc x Cc (0,67)2             = 0,45 0,11      0,23      0,11

  Toplam 0,44      0,45      0,11



 n= (1/qn) - (1/qo)  

 eşitliği ile belirlenir. Böylece (q) yu 0,5 den (= qo) 0,33 e (= qn) azaltmak 

için ilave bir generasyon gerekli olduğu anlaşılır. 

 n=  (1/0.33) - (1/0.5) = 3-2=1 

 Bu eşitlikten herhangi bir sayıdaki generasyon için resesiv letal frekansını 

tablo 13.6’da gösterildiği gibi kolayca hesaplayabiliriz. 

 Letal gen frekansını üç generasyonda yarı yarıya azaldığı dikkati 

çekecektir. Ancak bir yarım daha azaltmak için daha çok genarasyon 

gerekmektedir. Ayrıca böyle bir genin frekansını yarıya indirmek için gerekli 

generasyon sayısı başlangıç frekansı çok küçük olduğu zaman daha büyüktür. 
Genarasyon q

1 0,5

2 0,333

3 0,25

4 0,2

5 0,167

6 0,143

7 0,143

8 0,111

9 0,1

10 0,091

50 0,02

100 0,01

1000 0,001

Tablo: 13.6. Resesiv bir letal gen 

frekansındaki (q) genarasyonlar 

boyunca azalma  



 Öte yandan letal gen resesiv yerine dominant olduğunda, diğer etkilerin 

yokluğu halinde bir generasyonda elemine edilebilir. Bazen genotipler kendi nisbi 

avantaj ve dezavantajları bakımından farklılık gösterirler. Bu durumda mesela 

homozigot resesivler domatesde gösterilenden daha yavaş elemine edilirler. Mesela 

(A-) genotipinin (100) döl ürettiğini ve hepsinin verilen çevre koşulda döl verecek 

yaşa kadar ulaştığını (aa) genotipinin ise aynı şekilde 80 döl üretttiğini varsayalım. 

Her hangi bir genotipden erginliğe kadar yaşayan döllerin (Diğer genotipe 

nisbetle) oranını bu genotipin uyum değeri (fıtness) veya adaptif değeri olarak 

belirleyip (w) sembolü ile gösterebiliriz. Uyum değeri üreme gücü olarak da ifade 

edilir. Buna göre doğal seleksiyon üreme gücü fazla olanın seçilmesi yani  neslini 

devam etirmesidir. Bu örnek-den WA- = 1 iken Waa = 0,8 ’dir. Belli bir genotipin 

uyum değerindeki azalmanın ölçümü seleksiyon katsayısı (s) ile tarif edilmektedir. 

Seleskiyon kat sayısı (s) bir genotipin ondan daha üstün diğer genotiplere oranla 

döle gamet verme oranındaki azamadır. s=1 olunca döle hiç gamet veremez yani 

söz konusu genotip ölür. Adaptif değeri ile (W) seleksiyon katsayısı arasındaki 

ilişki W=1-S; S=1-W  ile gösterilir. incelediğimiz örnekde (A-) genotipleri için S= 

O; aa için ise 1-0,8= 0,2’dir. Seleksiyon katsayısı (S) kısaca uyum değerindeki 

azalmadır. W= 1 ise S= 1-W= 1-1= 0 o-lur. şayet W= 0.8 ise S= 1-W= 1-0.8= 0.2 

olur. Eğer A geni frekansını (p) ile bunun resesivi olan (a) geni frekansını isi (q) ile 

gösterirsek (a) ya karşı seleksiyon sonuçları Tablo 13.7’de gösterildiği gibi 

olacaktır. 



Tablo: 13.7. Bir resesiv allele karşı seleksiyon 

 Daha önce Herdı-weınberg eşitliğinde (T) ve (t) genleri frekanslarını 

bulmak için kullandığımız metodu kullanarak Tablo 13.7’deki bilgiler ile Waa 

şeklinde adeptify değeri bilinen bir a genin frekansını belirlemek için bir eşitlik 

yazılabilir. 

Seleksiyondan sonra (1-S q²)'lık toplamın [2pq/2]= pq ve q2 (1-S) kadarlık kısmı 

(a) geni içerir. Bu durumda 

p(a)= [ qo² (1-S) + po qo]/[1-S qo² ] 

p (a)= [qo²(1-S) + po qo] / [1-Sqo²]= [qo² - qo² S+(1- qo) qo] / (1-Sqo²) 

p (a)= [qo² - qo² S+ qo- qo²] / (1-Sqo²) 

p (a)= [(qo -Sqo²) / (1-)2] olur. 

qı =  (qo - s qo²) / 1- s qo² =  [(0.5-(0.2) (0.5)² ] / 1- (0.2) (0.5)² = 0.47367  

AA Aa aa Toplam

  Başlangıç frekansı q2 2pq q2 1

  Adaptif Değer (W) 1 1 1-S -

  Seleksiyondan sonra frekans p2 2pq q2(1-S) p2 + 2pq + q2 - sq2 =1- s q2



 Burada qo = verilen belli bir generasyonla (a) geni frekansı; q, ise bu 

genin seleksiyon altındaki bir generasyon sonraki frekansıdır. Formüldeki (s) 

terimi seleksiyon katsayısını gösterir. Sözgelişi qo = 0,5 olursa q1 = 0,4737 olur. 

Böylece tam resesiv bir gene karşı kısmi seleksiyon (Partıally selectıon) söz konusu 

olduğunda bunun frekansındaki azalmalar generasyonlar ilerledikçe : resesiv 

letale karşı tam seleksiyon (complete selectıon)a nazaran daha az olacaktır. Kısmi 

seleksiyon altındaki (a) geni frekansı değişmesini (D q yada q1 - qo) aşağıdaki 

eşitliklikle gösterebiliriz. 

 Dq= (q1 - qo)= [-S qo² (1- qo²)] / [1-S qo²] 

qo = 0,5; S= 0, 2 değerleri yerine konarak (qı - qo) = -0,0263 değeri elde edilir. 

Eğer zararlı mutasyonlarda olduğu gibi qo = çok küçükse (q1 - qo) değeri hemen 

hemen (-S qo²)a eşit olacaktır. Seleksiyon ve mutasyon kuvvetleri arasındaki 

ilişkiler sonucunda büyük populasyonlarda genetik equıbrıum (dengeye) ulaşılır. 

Bu sonuç insan yanı sıra birçok hayvan ve bitki türlerinde gözlenmektedir. Söz 

gelişi PTC tat alanlar, kan antıjenleri kan pıgmentasyonu gibi ayırıcı özellikleri 

kontrol eden genlerin frekansları bu duruma örnek teşkil ederler. Ancak Tablo 

13.3’de ve Tablo 13.4’deki verilere benzer kalıtlar populasyonlar izole edilmeleri 

olgusu değişirse diğer populasyondan katılan üyelerin genetik katkıları sonucu gen 

frekansları da değişir. Sonuç olarak resesiv homozigotlara karşı seleksiyon 

uygulandığında (aa) genotipleri frekansı (q²) ise resesiv gen frekansındaki azalma 

başlangıç frekansı  (qo) ve seleksiyon katsayısı (S)'e bağlıdır.  



Tesadüfi Genetik Sürüklenme (Genetik drift ) 
 Küçük topluluklarda rastgele ortaya çıkan gen frekansı değişmelerini tanımlar. Belli 

bir alleli ister homozigot ister heterozigot durumda taşıyan bireylerin sayısının generasyondan 

generasyona bir miktar varyasyon göstermesi ve herhangi bir generasyondaki gen frekansının 

bu değişkenliğin ortalaması etrafında dalgalanması beklenir. Burada populasyonun yeterince 

büyük olmamasını ileri gelen genotik yapıda rastgele kaymalar söz konusudur. Bilindiği ana 

kitle oranı p ve r (= 1- p) olan anakitleden çekilecek birçok küçük örnekte elde edilecek (pi) ve 

(qi) oranları ana kitle oranları (p) ve (r) değerlerine yakın değerlerdir. Yani ana kitle oranlarını 

tahmincileridir. Ancak (p1) değerlerini gösterdiği dağılım örnek oranlarının örnekleme dağılışı 

olarak anılır ve varyansı [p (1-p) / N]'dir. Bu çeşit tesadüfi genetik sürüklenme (Random genetik 

drıft) şans çiftleşmesindeki değişkenlik (bozulmalar) ile p= q = 0,5 halinde bile 3:1, 1:1, 1:2:1 gibi 

teorik oranların tam elde edilmeyişi yüzündendir. Eğer populasyonlar büyükse drıft 

(sürüklenme)nin oranı azdır yani örnek oranı (pi) ile (p) arasındaki fark çok azdır ve 

ortalamanın altında veya üstünde döllerin tümü şans etkisi yüzünden belli bir allel gen çifti 

bakımından aynı genotipde olabilir. Böyle bir durum oluştuğunda lokusda sabitleşme (fıxatıon) 

elde edilmiş olup P= 1.00 veya q = 1.00 olacaktır. Fikzasyon birinci veya herhangi bir 

generasyonda oluşabilir. Ama önemli olan fiksasyona doğru hareket etmek için gen 

frekanslarının da sürüklemesidir. çeşitli bireylerden oluşan bir örneğin göcü (migrasyonu) ile 

yeni populasyonlar meydana gelmesi aynı şekilde farklı gen frekanslarına yol açar. p= 0,4 ve q = 

0.6 olan büyük bir populasyon düşünelim. Bu populasyondan çekilen bir örnekde (p) ve (q) için 

en muhtemel değerler. 0,4 ve 0.6 olmalıdır. Bu değerlerden beklenen sapmalar standart sapma 

ile belirlenir. Yazı tura atılması gibi iki halli örneklerde örnek oranlarının örnekleme dağılışını 

standart sapması yada kısaca örnek oranının standart hatası aşağıdaki gibi bulunur.                  

S= (pq/n)1/2 



 Burada n= gözlem sayısıdır. Ancak homozigot resesiv fenotiplerin frekansından 

yararlanılarak gen frekanslarının standart hatası hesabında S = (pq/2N)1/2 formülü kullanılır. 

Burada N= örnekdeki dıploıd fert sayısıdır. Eğer büyük populasyonlar söz konusu ve mesela 

50.000 kişilik örnek almışsak p= 0.4; q= 0.6; N= 500.00 için S= (0.24/100.000)1/2 = 0,00153 

olacaktır. Yani bu P= 0.4 ve q = 0.60 olan bu populasyonda çekilen herhangi bir 50.000 fertlik 

örnek de p= gen frekanslarının yüzde altmışsekizi 0,39845 ile 0,40155 arasında yüzde doksanbeşi 

0,3969 ile 0,4031 arasında olacaktır. Ama örnek 50 kişilik ise S= ( 0.24/100)1/2 = 0.049 olacaktır. 

 Bu durumda bu büyüklükteki örneklerin %68’inde (Pi) değeri 0.351 ile 0.449 arasında 

benzer şekilde %95’inde 0,302 ile 0,495 arasında bulunacaktır. 50 gibi küçük örneklerden göç 

yolu ile yeni populasyonlar oluşurken tamamıyle şans etkisi ile bir sonraki generasyonda farklı 

gen frekansları elde edilebilir. 

Bu konuda bir örnek pennsylvanıa Duınker’leri diye anılan toplulukların verilebilir. Bu grup bir 

dini tarikat üyelerinden oluşmaktadır ve 18. YY. başlarında Almanyadan ABD ye göç etmiş 

nisbeten karışmamıştır. Bu küçük grupda (A) kan grubu frekansı 0.6’dır. Oysa Almanya ve ABD 

de gen frekansı 0.4 - 0.45 arasındaki Dunkerlerde IB alleli hemen hemen yoktur.  Alman ve ABD 

populasyonlarında B grubu oranı % 10-15 dir. 

 Belli bir geni belirleyen çeşitli değişkenlerin topluluklada görülme sıklığı, yalnız doğal 

ayıklanmaya bağlı olarak değil, rastlantıların etkisiyle de değişebilir. Rastlantının etkisi ancak az 

sayıda bireyden (100'den az) oluşan topluluklarda hissedilir. Bu etki mesela, kalabalık bir 

topluluktan ayrılarak, koloni oluşturmak üzere yakın bir çevreye göç eden bir grupta 

gözlemlenebilir. Bu küçük grubun kalıtsal özellikleri, kaynaklandığı büyük topluluğun 

özelliklerinden farklı olabilir: Mesela kaynak toplulukta, bir A geninin beş, B geninin üç, C 

geninin iki değişik çeşidi varken, bu topluluktan ayrılan küçük grupta A genin yalnız dört, B ve 

C genlerininse yalnız iki değişik çeşidi olabilir; bu durum, kaynak topluluktan ayrılanlar 

arasında A, B ve C genlerine ait diğer değişkenleri taşıan bireylerin bulunmamasıyla açıklanır.   



 Topluluktaki birey sayısıyla yakından ilintili olan bu rastlantısal olayın 

kalabalık topluluklarda görülme ihtimalinin daha düşük olacağı açıktır. 

üstelik, yeni oluşturulan küçük bir toplulukta, ilk kuşakta az sayıda döllenme 

olacağı için, ana babadan gelen gametlerden bazılarının eksilmesi sonucu, bazı 

kalıtsal özellikler rastlantısal olarak kaybolacaktır. Ayrıca yeni kuşakta kaynak 

toplulukta bulunan tüm özellikler bulunsa bile, bu kuşağın kaynak topluluğun 

yalnız bir bölümünü temsil etmesi nedeniyle, değişken oranları, gene birey 

sayısının azlığına bağlı olarak farklı olacaktır. Küçük topluluklarda, alellerin 

görülme sıklığında meydana gelen tüm bu değişikliklere genetik sapma denir.  

 1940'larda, Amerikalı  biyoloji uzmanı Theodosius Dobzhansky, 

rastlantının toplum genetiği üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu araştırmacı 

çalışmalarını, çiçekleri beyaz ve mavi bir otsu bitki olan Linanthus paryae 

üzerinde yapmıştır. Bu bitki topluluğunun bazı yörelerde mavi çiçekli türlerinin 

genetik sapma nedeniyle yok olması sonucu yalnız beyaz çiçeklilerin kaldığını, bazı 

yörelerde değişik oranlarda beyaz ve mavi çiçekliler olduğunu, bazı yörelerde ise 

değişik oranlarda beyaz ve mavi çiçekli bitkilerin yani sıra yalnız mavi çiçeklerin 

de bulunduğunu saptamıştır. Bu dağılım biçimi, küçük topluluklarda, rastlantının 

genetik evrim üzerindeki etkilerini açıklamak üzere Amerikalı genetikçi Sewall 

Wright'ın öne sürdüğü matematiksel tahminlerle uyumludur. 



Yeni Türlerin Meydana Gelmesi 
 Bu bölümde ve daha önceki bölümde incelenen konular daha önce mevcut olan 

türlerden yeni türlerin bazen aniden meydana gelme mekanizmaları incelenmiştir. Tür 

kavramı sabit katı bir anlamı taşımaktan ziyade taksonomik bir kavram olup çeşitli bitki ve 

hayvan grupları için değişik karekteristikler gösterir. Buna göre kuşlardaki tür anlamı ile 

bakterilerdeki tür kavramı oldukça farklıdır. Virüs veya vertabralardaki tür sınırları farklı 

önemdedir. Genel olarak türlerin orıjinleri aşağıdaki sıtolojik ve genetik mekanizmalara 

bağlıdır. 

 1) Bitkilerde Translokasyon ve Allo poliploidi gibi kromozomal sapmalar. 

 2) Bir çoğu nötral yada mevcut çevre koşullarında avantaj sağlamayan 

mutasyonlar yoluyla yeni genetik materyal oluşumu. 

 3) A) Mutasyon, b) Tesadüfi genetik süreklenme, c) Göç (izolasyonun kırılması)   

d) çevre koşulları seleksiyonu gibi faktörler nedeniyle gen frekansı değişiklikleri. 

 Yukarıda sayılan amiller büyük populasyonları er yada geç küçük ünitelere 

parçalamaktadır. Bu parçalamalar dolayısıyla 

 1) Diğer benzer ünitelerden ayırıcı morfolojik ve fizyolojik karekterler gelişir. 

 2) Daha sonra akraba gruplar üreme bakımından izole olarak kendi gen 

havuzuna sahip Mendel populasyonlarını geliştirir. Evolusyonun yada bu değişmenin nasıl 

hangi istikamette ne derecede oluşacağı çeşitli faktörler arasındaki interaksiyonla tayin 

edilir. Ancak esas itibariyle genetik materyal yalnızca bir sonraki kuşaklara aktarılabilir ve 

gen havuzundan kaybolmayan amiller yaşayan organizmaların oluşumuna hizmet 

edebilirler. 



Mutasyon ve Seleksiyon arasındaki Denge= 

Genetik çok Biçimlilik (Polimorfizm) 
 Gen frekansının değiştiren nedenlerden mutasyon daha ziyade resesiv 

genleri oluşturur. Eğer böyle mutantlar zararlı ise doğal seleksiyon (seçilim) 

sonucu elenir. Ancak bir çelişki olarak kusurlu genler populasyondan eleneceğini 

varlıklarını hep sürdürür. Yani mutasyonlar yeni genler oluştururken ayıklama 

bu genleri populasyondan atmaktadır. Eğer bu durum tam gerçekleşirse 

populasyonda hiç resesiv gen bulunmaması gerekir. Bu durumda gen 

frekanslarını değiştirme etkisi bakımından seleksiyon mu yoksa mutasyon mu 

daha güçlüdür sorusu ortaya çıkmaktadır. Burada zararlı gen frekansının 

artırmak isteyen mutasyon faktörü ile bunların frekansını azaltmak isteyen 

seleksiyon arasında dengeleyici etkiler söz konusudur. Bu kuvvetlerin dengeleyici 

etkisi sonucunda ya lokusdaki allellerden birinin frekansı diğerinden çok 

yüksektir yada lokustaki allellerin frekansları birbirlerine yakındır. Eğer bir 

dominant bir genin resesiv gene dönüş hızı (u) resesiv genin dominant gene dönüş 

oranı (v) dominant genin başlangıç frekansı (po), resesiv genin başlangıç frekansı 

(qo) seleksiyon katsayısı (S) ise mutasyon sonucu resesiv gen frekansındaki 

değişiklik  



Dq= up0 - vq0 ºeklinde belirlenir. Seleksiyon etkisi ile resesiv gen frekansındaki değişme ise  

Dq= [Sq02(1-q0)] / (1-Sq0) olur. Denge durumunda Dq= 0 için 

[Up0-vq0]= [[Sq02 (1-q0)] / (1-Sq02)] olur 

Eğer (q) çok küçük ise (vq) dikkate alınmaz ise (1-Sq02) değeri bire yaklaşır p0= (1-q0) için 

up= [u(1-q)] = [Sq02 (1-q0)],  u= sq2 

q=√u/s olur. 

  Bu durumda resesiv gende mutasyon oranı milyonda iki seleksiyon katsayısı % 2  

ise denge frekansı q= √u/S= √0.000002/0.02= √0.0001= 0.01 olur. Bu görüş denge frekansını 

mutasyon hızı (u) ve seleksiyon katsayısının (S) etkisini açıklamaktadır. 

 Bu sonuç doğal populasyonlarda kusurlu genlerin düşük frekansta bulunmaları 

nedeniyle mutasyonu tek başına populasyon gen frekansının değiştiremiyeceğini gösterir. Bu 

görüşe göre bir allelin hangi frekansta bulunacağını belirleyen faktör seleksiyondur. 

 Amerikalı genetik uzmanı H. J. Muller'in çok eskiden ortaya koyduğu bir kurama 

göre, canlı varlıklarda her genin yalnız bir değişkeni olmalıdır: Söz konusu olan bu değişken, 

o canlının doğaya en iyi şekilde uyum sağlamasına yardımcı olan, dolayısıyla türün devamı 

açısından en şanslı değişkendir. 

 Gerçekten de, doğal ayıklanma kuramına göre, doğaya iyi uyum sağlayamayan 

türlerin geçen zaman içinde birer birer doğadan silinmesi gerekir. 1960'lı yıllara gelinceye 

kadar H. J. Muller'in kuramının doğru olup olmadığı anlaşılmamıştı, çünkü yalnız bir 

değişkenli genlerin, çok değişkenli genler olan oranını saptamak için yeterli teknik araç 

yoktu. 



 Bu teknik yetersizlik sorunu, protein elektroforezinin bulunmasıyla 

çözülmüş oldu. Bu yöntemde, aynı topluluğa mensup birçok canlıdan alınmış 

protein çözeltile-ri hazılanarak nişasta içeren bir kalıp levhanın kenarına 

yerleştirilir. Sonra bu levhaya, birkaç saat boyunca elektrik akımı verilir. Farklı 

bireylerden elde edilmiş olan proteinler, söz konusu proteinlerin elektriksel 

yüküne göre (ki bu da proteinin hangi aminoasitlerden meydana gelmiş olduğuna 

bağlıdır) hızlı veya yavaş olarak ileriye doğru harekete geçer. bilim adamları, bu 

göç sırasında proteinlerin bibirine göre hangi konumda bulunduklarını anlamak 

için "Amido Black" gibi renkli bir tepkime maddesinden yararlanırlar. Böylece 

elektroforez yöntemi, bir proteinin ele alınmış olan toplulukta birden fazla çeşidi 

olup olmadığını saptamaya yarar. Her proteini sentezleyen belirli bir gen 

bulunduğuna göre, birden fazla çeşidi olan proteinleri sentezleyen genlerin de 

birçok değişkeni olacaktır.  

E lektroforez yöntemini kullanan Amerikalı biyolog R. C. Lewontin, 1966 

yılın-da, üzerinde çalışmakta olduğu sirkesineği topluluklarında proteinlerin 

yaklaşık yüz-de 30'unun çok biçimli (polimorf) olduğunu, yani birden fazla çeşidi 

bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca, elektroforez yöntemiyle, çok biçimli 

proteinlerin ancak üçte birinin saptanmasının mümkün olduğu bilinmekterir; 

öyleyse, bir sirkesineğindeki proteinlerden yüzde 90'ı çok biçimlidir denebilir. 

insanlar da dahil olmak üzere omurgalılarda, gen çok biçimliliği oranı yaklaşık 

yüzde 90 civarındadır. Böylelikle, genetik biliminin varmış olduğu bu noktada H. 

J. Muller'in kuramının geçerli olmadığı anlaşılmıştır. 



 Canlı topluluklarında çok sık rastlanan genetik çok biçimlilik 

(polimorfizm) na-sıl açıklanabilir? Bu durumu en iyi açıklayan mekanizmalardan 

biri, heterozigot a-vantajı'dır. insanlarda heterozigot avantajı olgusuna en iyi 

örnek, orak hücre kansız-lığıdır (drepanositoz). Bu hastalıkta hemoglobinin 

yapısında bulunan ve kana kırmızı rengini veren proteinlerden birinde, ß-globin 

proteinlerde yapısal bir bozukluk söz konusudur. ß-globin sentezini yöneten geni 

oluşturan 146 aminoasitten birinde bir mutasyon meydana gelmitir. Bu mutasyon 

nedeniyle, hemoglobin molekülü işlevini tam olarak yerine getirmemekte ve bunun 

sonucu olarak hastanın kanındaki alyuvar hücrehleri orak biçimini almaktadır. 

Orak biçimindeki bu alyuvarlarsa ince damarları kolaylıkla tıkayabilir (orak 

hücre kansızlığı olan hastalarda, kangren ve enfarktüs riski büyük ölçüde artmış 

durumundadır) veya patlayabilir (bu durumda alvuyarların yeterli miktarda 

olmayan hasta kansızlık çeker). Yalnız homozigot bireyler ağır hastadır, bunlarda 

hem anneden hem de babadan gelen gen mutanttır ("s" geni). Sağlık koşullarının 

ve tıbbi bakımın yetersiz olduğu ºçüncü Dünya ülkelerinde orak hücre kansızlığı 

olan hastalar 20 yaşından önce ölmektedir. Oysa homozigot durumda ağır bir 

hastalığa yol açan "s" geni Afrika ve Asya'da yaşayanlarda görülmeye devam 

etmektedir: Mesela Afrika kıtasında, yaklaşık 50 milyon kişi "s" genini 

heterozigot (anneden veya babadan alınmış olan genlerden biri mutant, diğeri 

normaldir) olarak taşır; çünkü heterozigot kişiler, bu bölgeleri kasıp kavuran 

sıtmaya karşı daha dayanıklıdır. 



 Ancak, heterozigot avantajı, çok biçimliliklerin tümünü açıklamaya 

yetmez, doğal ayıklanma tüm değişkenleri etkilemez. Japon genetikçi Kimura'nın 

öne sürdüğü gibi, tüm allelerin biyerlerin uyum sağlamasında işlevi olmadığı 

kuramını (Kimura'nın "nötralist" kuramı) kabul etmek zorundayız. 

 Nötralist görüşe göre bir genin farklı allellerini seleksiyon açısından 

tamamen nötr olacağı yani onu taşıyan bireye hiçbir selektif avantaj 

kazandırmaması söz konusudur. Bu durumda böyle genlerin frekansları farklı 

mutasyon oranı göç ve drift'e bağlıdır. özet olarak seleksiyonistler ve 

polimorfizm'in devamında çevreye uyumu gerçekleşip gerçekleşememesinin rol 

oynadığını nötralistler ise metabolizmadaki rolleri fazla önemli olmayan 

proteinlerde polimorfizm'i ve mutasyon oranını yüksek rolleri önemli proteinlerde 

polimorfizmin az olduğunu savunmaktadır. 


