
Cinsiyeti belirleyen kromozom çifti kad›nlarda XX, er-
keklerde ise XY ile sembolize edilir. Bir kad›n›n yu-
murtas› tek bir X kromozomu bar›nd›r›r, bu nedenle
bir kad›n, k›z olsun erkek olsun çocuguna X kromo-
zomunu geçirir. Kad›n yumurtas›n› dölleyen
spermse beraberinde ya X, ya da Y kromozumunu
getirdi¤inden annenin yumurtas›ndaki X kromozo-
munun yan›na ya X ya da Y kromozomunu koyar.
Sperm X kromozomu tafl›yorsa do¤an çocuk KIZ
(XX), Y kromozomu tafl›yorsa do¤an çocuk ERKEK
(XY) olur. Bu anlamda do¤acak çocu¤un cinsiyetini
baba tayin eder.

Kromozom çiftleri birbirlerinden gen al›flverifli yapar-
lar yani iletiflim kurarlar ve kar›fl›rlar. Hem annemiz-
den hem babam›zdan özellikler tafl›mam›z bu yüz-
dendir. Erkekteki cinsiyet kromozomlar› (XY) hariç,

kromozom çiftleri birbirinin eflidir. Erkekteki Y kromo-
zomu X kromozomuna göre k›sa oldu¤undan X kro-
mozomu ile kar›flmaz ve oldu¤u gibi bir sonraki nes-
le aktar›l›r. Bu sayede Y kromozumu incelenerek er-
kek için bir soyun bireylerini kuflaklar boyunca takip
etmek mümkündür. Family Tree DNA (soya¤ac›
DNA) ve benzeri kurumlar bu kromozom içindeki
DNA’nin analizini yapmaktadir (Y-DNA testi). Bu test
sadece erkekler için yap›labilmekte.

Kad›n içinse hücre çekirde¤i içindeki anne ve baba-
dan gelen XX kromozom çifti birbiri ile kar›fl›r, bu ne-
denle bir soyun incelenmesine olanak vermez. Bu-
nun yerine hücrede bulunan bir di¤er yap› olan ve
enerji sa¤lamakla görevli mitokondrinin içinde bulu-
nan DNA kodlar›n›n incelenmesi kad›n için de bir so-
yun takip edilebilmesini sa¤lar. Mitokondri spermde
sadece kuyruk bölgesinde kuyru¤u hareket ettirecek
enerjiyi sa¤lamak için bulunur, döllenme sonras›nda
kuyruk d›flar› at›ld›¤›ndan, sperm yumurtaya mito-
kondri tafl›yamaz böylece mitokondrideki DNA bilgi-
si, sadece anneden, hem k›z hem erkek çocu¤una
geçer. Family Tree DNA ve benzeri kurumlar mito-
kondri içindeki DNA’n›n (mitokondriyal DNA) analizi-
ni yapmaktalar (mtDNA testi). Bu test hem kad›n
hem de erkekler için yap›labilmekte.

DNA’lar üreme yoluyla kopyalanarak sonraki kuflak-
lara aktar›l›r. Zaman zaman bu kopyalamalar s›ras›n-
da hatalar olabilmekte. Dolay›s›yla DNA bir sonraki
nesle aynen tafl›namayabilir. Bu kopyalama hatalar›-
na mutasyon denir. mtDNA’in, Y-DNA’e göre kuflak-
lar aras›nda daha az de¤ifliklige u¤rad›¤› bilinmekte.
Uzun y›llar boyunca meydana gelen mutasyonlar ve
göçler sonucu insan topluluklar› belli gen gruplar›na
ayr›lm›fl bulunuyorlar. Y-DNA ve mtDNA için ayr› ay-
r› ve harflerle sembolize edilen bu gruplara haplog-
rup deniyor.
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‹nsan›n yap› tafl› olan hücrenin çekirde¤in-
de kromozom ad› verilen ipliksi yap›lar bu-
lunmaktad›r. Hücre çekirde¤i içinde 23 çift,
yani 46 adet kromozom bulunur. Her bir
kromozom çiftindeki bir kromozom anne-
den, bir kromozom babadan gelir. 23 çift
kromozomun 22’sinde vücudumuzla ilgili
de¤iflik kodlar saklan›rken, geri kalan bir çift
kromozomsa cinsiyet bilgimizi saklar. 
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