NE ‹STER
BU D‹ﬁ‹LER?
Bu bahar da, yine c›v›l c›v›ld› heryer. Bitmeyen onlarca soruna karﬂ›n, rengarenk giysiler,
yüzlerden eksilmeyen gülümsemeler... Yaln›z insanlar de¤il, öteki hayvanlar da c›v›l c›v›ld› bu
bahar. Bahar mevsimi, "aﬂk" mevsimi derler ya hani, hayvanlar da iﬂte bu güzel mevsimde
kendilerine iyi bir "eﬂ" seçip, varl›klar›n› bir sonraki kuﬂakla birlikte sürdürmek istiyorlar. En
büyük keyiflerimizden biri, parklarda birbirlerine kur yapan kuﬂlar› izlemek de¤il mi ço¤u
zaman? Roller paylaﬂ›lm›ﬂ: Erkek reklam›n› en iyi ﬂekilde yap›yor, diﬂiyse "en çekici" olan›
seçiyor. Elbette, diﬂilerin çekici olan› seçme e¤ilimi yaln›zca insanlara özgü bir davran›ﬂ de¤il.
Ço¤u türde, tercih edilen erkekler büyük, parlak renkli, gösteriﬂli olanlar ya da ilginç danslarla
diﬂiyi “tavlamaya” çal›ﬂanlar. Erkekleri diﬂiler karﬂ›s›nda çekici yapan bu özellikler, genlerinin
iyi oldu¤unun bir göstergesi mi? Yap›lan yeni bir çal›ﬂma, bu soruya verilmiﬂ eski yan›tlara
meydan okuyor. Peki, insan ›rk›n›n bu kadar zeki olmas›, ilk kad›nlar›n eﬂ seçiminin bu yönde
oldu¤una m› iﬂaret ediyor? ﬁimdi bilim adamlar› bunlar› tart›ﬂ›yor...
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Yirmibeﬂ y›ldan fazla bir süredir, diﬂilerin eﬂ seçimiyle ilgili pek çok bilimsel kan›t toplan›yor. Diﬂiler, çiftleﬂecekleri erkekleri ço¤unlukla daha az
sald›rgan ve parlak tüyler gibi gösteriﬂli fiziksel özellikleri olanlar› aras›ndan seçiyorlar. Ço¤u memeli ve kuﬂ
için do¤al seçilim, diﬂinin do¤urganl›¤›n› sa¤layarak yaﬂam›n› sürdürmesi
ve genlerini yavrular›na aktararak onlar›n da yaﬂam›n› garantiye almas›na
yarayacak olan erke¤i seçmesi yönünde ortaya ç›k›yor. Elbette bunlar, yemek ve s›¤›nak sa¤lamak ve parazitlerden korunmak gibi yararlar› da
içinde bar›nd›r›yor.
Konuya girerken belki de ak›llar›m›zda oluﬂan ilk soru, diﬂilerin neden
her zaman eﬂ seçiminde seçici olan taraf olduklar›. Bunun nedeni asl›nda
çok basit: erkekler milyonlarca sperm
üretirken, diﬂiler yaln›zca belli say›da
yumurta üretebilirler. Bu nedenle, diﬂiler erkeklere göre daha seçici davran›yorlar; her bir yumurta ve sonuçta
da yavru için çok daha fazla çaba harc›yorlar.
Asl›nda "en iyi eﬂ" seçimi san›ld›¤›
gibi kolay de¤il; tehlikeleri de var. Bu
tehlikeleri anlamak için diﬂilerin karﬂ›
karﬂ›ya kald›klar› iki genel durumu
ele alabiliriz: Önce bir erkek bulmak,
sonra da onun "uygun eﬂ" olup olmad›¤›n› anlamak. E¤er tür, da¤›n›k bireyler olarak yaﬂ›yorsa ya da tür üzerinde büyük bir av bask›s› varsa, diﬂinin iﬂi çok zorlaﬂ›r. Önce bir erkekle
karﬂ›laﬂacak, sonra o bireyin uygun
bir eﬂ olup olmad›¤›na karar verecek!
Yani, bir karara varabilmesi için yuvas›ndan uzaklarda epeyce zaman geçir-

mesi gerekecek. Av bask›s›n›n yo¤un
oldu¤u durumlarda, diﬂinin kendine
eﬂ aramak için yuvas›ndan uzaklarda
fazla zaman geçirmesi riskli olur. Böyle bir durumda diﬂi, yüksek sesli ya da
göz al›c› renklere sahip erke¤i tercih
edebilir; çünkü bu özellikteki bir bireyin yerini bulmak daha kolay. Böylece
diﬂi, yerini kolayca buldu¤u bir erkekle çiftleﬂerek d›ﬂar›da daha az zaman
geçirmiﬂ ve avc›lara yakalanma riskini
de azaltm›ﬂ olur.
Baz› türlerde diﬂinin, bir grup erkekle karﬂ›laﬂ›p bunlar aras›nda bir seçim yapmas› gerekebilir. Örne¤in, orman horozu erkekleri, grup olarak bir
araya toplanarak toplu bir dans göste-

risi yaparlar. Bu, geçici olarak erkeklerin çeﬂitli figürlerle birbirlerini destekledikleri bir ortakl›kt›r. Diﬂi, gösteri süresince tüm erkeklerin davran›ﬂlar›n›
izledikten sonra "ﬂansl› erke¤i" seçer.
"ﬁansl› erkek" asl›nda baﬂtan beri bellidir: içlerinde en yaﬂl› olan›. Peki neden daha genç olanlar onunla böyle
bir ortakl›¤› kabul ederler; üstelik
ﬂanslar› olmad›¤›n› bile bile? Çünkü,
genç bireyler için bu ortakl›k asl›nda
bir deneyim. Onlar, bu sayede daha
yaﬂl› olanlardan "taktik" kaparlar.
Fakat ço¤u tür için, eﬂ seçimi yukar›da anlat›ld›¤› kadar basit de¤il. Erkekleri her zaman böyle tabakta sergilenen çikolatalar gibi dizilmiﬂ olarak yan
yana bulmak olas› de¤il! Ço¤unlukla,
karﬂ›laﬂmalar birebir olur. Bu durumda
diﬂi, daha önce karﬂ›laﬂt›¤› bireylerle
yenisini k›yaslamak zorunda kal›r. Hayli zor bir iﬂ! Diﬂiler karﬂ›laﬂt›klar› tüm
erkekler için tipik olan özellikleri do¤ru olarak s›ralayabilseler bile...

Neden Çekicilik?
Asl›nda diﬂilerin eﬂleriyle olan birleﬂmelerinden sa¤lad›klar›, yaln›zca
genlerle paketlenmiﬂ bir miktar
sperm. O halde diﬂinin, erkekte arad›¤› çekicilik nedir? ‹yi gen tabii! Sorunsa diﬂilerin, erkeklerin reklamlar›n›
yapmaya çal›ﬂt›klar›, türden türe farkl›l›k gösteren bu genin varl›¤›n› nas›l
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anlayacaklar›. Tavuskuﬂu, muhteﬂem
kuyru¤unu yelpaze gibi aç›yor; aslan
ola¤anüstü yelesiyle volta at›yor, geyik görkemli boynuzlar›yla övünüyor.
Peki, bu özellikler yaln›zca diﬂilerin ilgisini çekmek için mi, yoksa baﬂka yararlar› da var m›? Evrimsel biyologlar›n uzun zamand›r tart›ﬂt›klar› bu
özellikler, asl›nda erke¤in sa¤l›kl› genlere sahip oldu¤unun bir iﬂareti mi?
Baﬂka bir deyiﬂle, erkeklerin kendileri
için yapt›klar› bu reklamlar, her gün
televizyonda izledi¤imiz reklamlar›n
ötesine geçebiliyor mu?
1930’da, geçen yüzy›l›n önde gelen
evrimsel biyologlar›ndan Ronald Fisher, gösteriﬂ amac›yla kullan›lan bu
süslerin asl›nda diﬂiler için bir çekicilik
yaratmamas› gerekti¤ini ileri sürdü.
Çünkü, erke¤in büyümek ve kendini
korumak için harcad›¤› enerjinin yan›nda bu, yaﬂamay› sürdürme mücadelesinde fazladan ödemesi gereken kabar›k bir hesap. Bu görüﬂe göre, e¤er
erkek daha uzun yele, daha büyük
kuyruk ya da daha gösteriﬂli boynuzlar için gerekenden fazla kalori harcarsa, as›l gerekli olan enerjiyi kendi sa¤l›¤›n› korumak için, örne¤in ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi için harcayamayacak ve hastal›klara karﬂ› daha dirençsiz olacak.
Her ne kadar Fisher’›n bu görüﬂü pek
onaylanmam›ﬂ da olsa, son zamanlarda bu görüﬂü destekleyecek baz› bulgular elde edildi. Avustralya’da James
Cook Üniversitesi’nden Robert Brooks
ve John Endler, küçük, renkli bir akvaryum bal›¤› türü olan lepisteslerin
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(Poecilia reticulata) cinsel çekicili¤i
üzerine bir araﬂt›rma yapt›lar. ‹lk olarak, en dikkat çekici renklere sahip
olan erke¤in, diﬂiler için en "gözde" oldu¤unu ve yavrular›n›n da ayn› ﬂekilde
çekici özelliklere sahip olduklar›n› gös-

terdiler. “Renk deseni”, kal›tsal bir
özelliktir ve erke¤in Y kromozomunda
bulunan bir dizi genle kodlan›r. Ancak
Brooks, daha sonra ilginç bir sürprizle
karﬂ›laﬂt›. "Çekici" erkeklerin yavrular›n›n, di¤er yavrulara oranla daha az
yaﬂama ﬂans›na sahip oldu¤unu gördü. Üstelik bunun nedeni, miras al›nan
parlak renklerin avlanma riskini art›rmas›ndan kaynaklanm›yor. Bu yavrular, henüz göz al›c› renk desenleri
oluﬂturmadan ve olgunlaﬂmadan önce,
yaﬂam ﬂanslar› ortalaman›n alt›nda kal›yor. Nedeni tam olarak aç›klanamam›ﬂ olsa da asl›nda bu deney, abart›l›
süslerin pahal›ya mal oldu¤unun bir
göstergesi olarak kabul edilebiliyor.
Bir baﬂka görüﬂse, bu süslerin erke¤in iyi ya da kötü genleriyle ilgili pek
de bilgi vermedi¤i yönünde. Hatta, bu
özelliklerin yaln›zca "geçici bir heves"
uyand›rd›¤›n› düﬂünenler de var. ‹sveç’te Uppsala Üniversitesi’nden Jacob
Höglund ve Arne Lunberg, bu konuda
ilginç bir deney haz›rlad›lar. Deneyin
amac›, aralar›nda do¤al bir çekim olmayan bir erkek ve o erke¤e ilgi duy-

Baz›lar› Küçük Sever
.

Arachnid erkeklerinde baﬂar›n›n s›rr› "muhteﬂem görünümlü" kaslar de¤il, çeviklikte gizli.
Erkek örümcekler için büyük olmak bir avantaj
sa¤lam›yor. Araﬂt›rmac›lar, pek çok türde daha
küçük olan erkeklerin, daha çevik birer t›rman›c› olmalar› nedeniyle çiftleﬂme oyununda kazanan bireyler olduklar›n› söylüyorlar.
Örümcekler, cinsiyetler aras›nda en fazla büyüklük farkl›l›¤› gösterenlerden. Örne¤in, diﬂi
karadul, erke¤inden 100 kat daha a¤›r.
Diﬂi örümcek çiftleﬂmek için ço¤unlukla erke¤in kendine gelmesini bekler. Bu, erkek için
uzun ve zorlu bir t›rman›ﬂ› gerektirir. Lexington’daki Kentucky Üniversitesi’nden Jordi MoyaLarano "e¤er küçüksen, iyi bir t›rman›c›s›n da"
diyor. Moya-Larano ve çal›ﬂma grubu, ortalama
t›rmanma h›z›n›n a¤›rl›kla ters orant›l› oldu¤unu
göstermek için basit fizik kurallar›n› kullan›yorlar. Diﬂi ve erkeklerin büyüklük farkl›l›klar› türden türe de¤iﬂir; özellikle t›rmanmak zorunda
olanlarda. Örne¤in bu fark a¤açlarda yaﬂanlarda
en fazla, yerde yaﬂayanlarda en az, çal›larda yaﬂayanlardaysa aradad›r. Hatta bu farkl›l›klar, daha büyük olan hayvanlarda daha fazla olur. Yerçekimi daha büyük kütlelere daha fazla etki
eder. Örne¤in, a¤açlarda yaﬂayan kertenkeleler,
yerde yaﬂayanlara oranla daha küçüktür.
Örümcek araﬂt›rmac›lar›, "Yerçekimi varsay›m›"n›n çok ilginç oldu¤unu söylüyorlar. Erkeklerde küçük olman›n, yaln›zca h›zl› olmak için
de¤il, cinsel olgunlu¤a mümkün oldu¤unca çabuk ulaﬂmak için de avantaj sa¤lad›¤› ve bu ne-

denle de erkeklerin küçülerek evrimleﬂtikleri düﬂünülüyor.
Küçük olan erkek belki kavgada kaybedebilir. Fakat, pek çok erkek birey henüz diﬂinin a¤›na ulaﬂamadan ölüyor, bu da zaten diﬂiye ulaﬂmak için az say›da erke¤in birbiriyle karﬂ›laﬂmas›na neden oluyor. Yani iﬂin s›rr› kaslarda de¤il,
harekette. Üstelik baz› diﬂilerin, küçük erkekleri
tercih etti¤i gözlemlenmiﬂ. Özellikle bir türün diﬂisi, kendisini yemeden önce küçük olan erkek
bireyle daha uzun süre çiftleﬂiyormuﬂ.

mayan bir diﬂi orman horozunun çiftleﬂme ﬂans›n› ölçmek. Erkek birey, bilimsel hilelerle diﬂi için çekici k›l›n›r.
Örne¤in, etraf› sözde ona ilgi duyan diﬂilerle çevrilir. Di¤er diﬂilerin ilgisini
gören as›l diﬂi, birdenbire erke¤i sevimli bulmaya baﬂlar. Yani, e¤er bulundu¤u ortamdaki di¤er diﬂiler kafas›nda
komik antenler olan bir erke¤e ilgi duyuyorsa, erke¤i baﬂlang›çta komik bulan diﬂi de, daha sonra onunla çiftleﬂmenin daha avantajl› olaca¤›na karar
verir. Üstelik, birdenbire moda olan bu
komik antenlere yavrular›n›n da sahip
olmas›n› ister. Oluﬂan döngüde, bu komik antenler bireyin genleri ya da sa¤l›¤›yla ilgili bir bilgi vermese de, diﬂiler
için birden bire çekici bir özellik haline geliverir. ‹nsanlar için oldukça tan›d›k bir durum!
Bir baﬂka olas›l›k da, bu göz al›c›
süslerin gerçekten de erkekleri çekici
yapt›¤› ve onlar›n de¤erli birﬂeylere
sahip oldu¤unu göstermesi. Örne¤in,
bunlar erke¤in sa¤l›kl› oldu¤u mesaj›n› veriyor olabilir. Bir baﬂka deyiﬂle,
gösteriﬂli erkek asl›nda ﬂunu söylüyor: " E¤er bunca enerjiyi uzun ve
gösteriﬂli bir kuyru¤um olsun diye
harcayabiliyorsam, demek ki ben sa¤l›kl› bir bireyim". 1982 y›l›nda evrimsel biyolojinin kurucular› aras›nda say›lan Marlene Zuk ve W.D. Hamilton,
bu görüﬂü, göz al›c› ve pahal› süslemenin asl›nda parazitlerden ar›nm›ﬂ bir
bireyin iﬂareti oldu¤u san›s›yla resmileﬂtirdiler. Burada hemen akl›m›za gelen soru "diﬂi neden bunu çekici bulsun?" Asl›nda yan›t oldukça net: Cinsel yolla üreyen tüm organizmalar,
cinsel yollarla bulaﬂan hastal›klardan
kayg›lanmal›. Bu basit olay›n evrimsel
süreçteki önemi, erke¤i çekici yapan

Çekicili¤in S›rr› ‘D›ﬂk›’da
.

Soyu tehlike alt›nda olan bir akbaba türünün
erke¤i, diﬂileri etkilemek için d›ﬂk› yiyor. ‹nek,
keçi ve koyun d›ﬂk›s› yemek, küçük akbabaya
çiftleﬂme oyununda avantaj sa¤l›yor. Bu büyükbaﬂ hayvanlar›n d›ﬂk›lar›nda, kuﬂlar›n kendi baﬂlar›na üretemedikleri "karotenoid" denen bir
pigment bulunuyor. Karotenoidin besin de¤eri
çok yüksek, fakat akbabalar için taﬂ›d›¤› anlam,
bundan fazlas›n› içeriyor. Bu pigment, küçük akbaban›n göz çevresinin daha parlak bir sar› olmas›n› sa¤l›yor.
‹spanya, Seville’de Estacion Biologica de Donana’dan J.J. Negro ve ekibi, bu parlak sar› yüze sahip olman›n diﬂiler için çekici bir özellik oldu¤unu söylüyorlar. Yani " ne kadar sar›, o kadar iyi".
Erkekleri çekici yapan bu süsleme, onlar›n
hastal›klara karﬂ› daha dayan›kl› olduklar›n› da
gösteriyor: D›ﬂk› yemelerine ra¤men halen hastal›klara karﬂ› dimdik ayaktalar!
Negro ve çal›ﬂma grubu, hem inek d›ﬂk›s›nda hem de akbaba derisinde oldukça yüksek
miktarlarda karotenoid lutein bulmuﬂlar. Aradaki bu iliﬂkinin do¤rulu¤unu kontrol etmek için,

süslerin yaln›zca sa¤l›¤a de¤il, sonraki
nesillere aktar›lacak iyi genlere de iﬂaret ediyor olmas›.
Peki, erkekleri çekici yapan bu süsler iyi genlerin iﬂareti mi? Kuramsal
olarak, bu sorunun yan›t›n› verebilecek en az iki yöntem var. Birinci yöntemde, belirli bir türde çekicili¤i sa¤layan özelliklerle, bundan sorumlu olan
geni yal›t›rs›n›z. Sonra, bu genin yak›nlar›nda kümeleﬂmiﬂ, bu genle birlikte kal›tsal olarak aktar›ld›¤›n› bildi¤iniz di¤er genlere bakars›n›z. Bu komﬂu genlerle kodlanm›ﬂ olan proteinlerin görevlerini ve bu proteinlerin avantajl› olup olmad›¤›n› ortaya ç›kar›rs›n›z. Bu iﬂ de sonunda çok pahal› bir
genom dizilimi projesine dönüﬂür. Ya

‹spanya’da Jerez hayvanat bahçesinde dört kuﬂu
on gün süreyle inek d›ﬂk›s›yla beslemiﬂler. Bu
süreç sonunda bu hayvanlar›n plazmalar›nda, etle beslendikleri zamana k›yasla, çok daha fazla
miktarda lutein bulundu¤u gözlenmiﬂ.
Bu toynakl› büyükbaﬂ hayvanlar›n d›ﬂk›lar›,
büyük miktarda parazit içermesine ra¤men, ayn›
zamanda sineklerin ve ar›lar›n b›rakt›klar› yumurtalar ve larvalar sayesinde, protein aç›s›ndan
da çok zengin.

da tüm bunlar›, deyim yerindeyse "modas› geçmiﬂ" bir yöntem kullanarak da
yapabilirsiniz. Bunun için gerekense,
farkl› çekici özelliklere sahip erkeklerle çiftleﬂmiﬂ ve yavrulam›ﬂ diﬂileri kapsayan bir çal›ﬂma. Bu çal›ﬂmada, yavrular›n geliﬂimleri ve onlar›n erginleﬂip
kendi yavrular›n› üretebilme baﬂar›lar›na bak›l›r. E¤er bunu baﬂarabiliyorsa,
iyi gen gerçekten de vard›r ve bu gen
sonraki nesillere aktar›labilir.

Son Geliﬂmeler ﬁaﬂ›rt›c›!
Fakat son zamanlarda elde edilen
baz› sonuçlar, yavaﬂ yavaﬂ bu varsay›mda de¤iﬂiklikler olmas›n› sa¤lamaya baﬂlad›. Bu de¤iﬂiklikleri kabul edilebilir yapan örneklerden biri, Emma
Cunningham ve Andrew Russell taraf›ndan, yaban ördekleriyle yap›lan bir
deney. Deney sonucunda, diﬂilere çekici gelen erkeklerin, yavrular›n›n yaﬂama olas›l›¤›n› art›ran özelliklere sahip olduklar› bulunmuﬂ. Diﬂiler, böyle
bir erkekle çiftleﬂtiklerinde, yavrular›n›n daha sa¤l›kl› olmas›na yard›mc›
olan büyük yumurtalar üretmiﬂler. Burada durup bir düﬂünmemiz gerekiyor.
Biliyoruz ki, yumurta büyüklü¤ü; diﬂiler taraf›ndan belirlenen bir özellik, erkekler taraf›ndan de¤il! Diﬂiler çekici
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Kad›nlar›n Seçimi "Zeki"ce
.

‹nsan ›rk›n›n bu kadar zeki olmas›n›n nedeni,
ilk kad›nlar›n eﬂ seçimi mi? Araﬂt›rma sonuçlar›,
her ne kadar erkeklerin hoﬂuna gitmese de, insanlar›n bu kadar zeki olmalar›ndan kad›nlar›n
sorumlu oldu¤u düﬂünülüyor. Hayli çekiﬂmeli bir
kurama göre, eskiden kad›nlar eﬂ seçiminde
"güçlü kaslar" yerine "beyin"i tercih etmiﬂ olmal›lar, ki böylece, zamanla Herkül’lerin, Adonis’lerin yerini Darwin’ler, Einstein’ler alm›ﬂ.
Bu düﬂüncenin kayna¤›, IQ testleriyle ilgili
yap›lan çal›ﬂmalar. Kad›nlar›n ve erkeklerin ortalama IQ sonuçlar› birbirlerine neredeyse eﬂit. Ancak, daha yak›ndan bak›ld›¤›nda, erkeklerin IQ
sonuçlar›n›n oldukça geniﬂ bir aral›¤› var; yani
zekâlar› normalin çok alt›nda olanlar›n yan›nda
çok zeki olanlar› da var. Üstelik, kad›nlar›n zihinsel yetersizliklerini çocuklar›na aktarmalar›, erkeklerden daha olas›. Alman genetikçiler, 30 y›l
önce zekâyla ilgili genlerin ço¤unun X kromozomunda topland›¤› yolundaki düﬂünceyi do¤rulayabilmek için çal›ﬂmalar yap›yorlar. Yaln›zca X
kromozomunun zekâda önemli bir rol oynad›¤›n›
tart›ﬂmakla kalm›yor, kad›nlar›n "zeki" erkekleri
tercih etti¤ini de kan›tlad›¤›na inan›yorlar. Elbette bu tart›ﬂmalar›n tam karﬂ›s›nda yer alan ve ileri at›lan bu savlar› "kesinlikle kabul edilemez"
bulanlar da yok de¤il.
Yeni buluntular›n temeli, "eﬂeysel seçilim" de
X kromozomunun önemli bir rol oynamas›. Vücudumuzda cinsiyetle ilgili olmayan 22 ve biri de cinsiyete ait olan toplam 23 çift kromozom var. X
kromozomu ve ondan biraz daha küçük olan Y
kromozomu asl›nda tam bir çift de¤il. Erkeklerde
her iki cinsiyet kromozomundan birer kopya bulunurken, kad›nlarda yaln›zca X kromozomundan bir
çift bulunuyor. Yani, 23 kromozom üzerinde bulu-

ha fazla enerji harc›yorlar. Bunun
üzerine Cunningham ve Russell, farkl› özelliklere sahip erkeklerle çiftleﬂen
diﬂilerin yumurta büyüklüklerini incelemiﬂler. Sonuç çok aç›k: Erkek çekici olsun ya da olmas›n, yumurta büyüklükleri ayn› olan yumurtalardan
ç›kan bireylerin yaﬂam ﬂanslar› da
eﬂit. ‹spinoz kuﬂlar›yla yap›lan bir çal›ﬂma da benzer sonuçlar vermiﬂ. Diﬂilerce seçilmiﬂ çekici erkeklerin yavrular›na daha iyi bak›l›yor. Üstelik bu
yavrular›n da daha fazla yemek istedikleri gözlenmiﬂ. Daha fazla yiyor,
daha h›zl› büyüyor, daha çabuk tüy ç›karmaya baﬂl›yor ve daha erken olgunlaﬂ›yorlar. Bilim adamlar›, diﬂilerin daha çekici erkeklerle çiftleﬂtiklerinde, daha fazla büyüme hormonu
içeren yumurtalar ürettiklerini buldular. Benzer ﬂekilde yap›lan di¤er bir
çal›ﬂma da, yine çekici erkekle çiftleﬂen diﬂi k›rlang›c›n yavrular›yla daha
fazla ilgilendi¤ini göstermiﬂ.
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nan tüm genlerden kad›nlarda iki kopya bulunurken, erkeklerde X kromozomu üzerinde bulunan
genlerden yaln›zca birer kopya var. Genetikçilere
göre, iﬂin sihri asl›nda burada ortaya ç›k›yor.
Evrim, oluﬂan genetik mutasyonun bireyin yaﬂamda daha baﬂar›l› olabildi¤i özelliklere sahip
olmas›na neden oldu¤unda meydana gelir ve
böylece mutasyona u¤ram›ﬂ gen, bir sonraki nesle aktar›l›r. Ço¤u mutasyon çekinik kal›r; yani
normal bir genle eﬂleﬂti¤inde hiçbir etki yaratmaz. Ancak, X kromozomun bulunan genlerde
meydana gelen mutasyon farkl›. Özellikle, erkeklerde bu kromozom üzerindeki genlerde meydana gelen tüm mutasyonlar kendini gösterir; çünkü erkeklerde Y kromozomunda, mutasyona u¤-

Yumurta büyüklükleri, içerdikleri
büyüme hormonu miktar› ve ebeveynlerin yapt›klar› yat›r›mlarla ilgili çal›ﬂmalar, iyi görünüm–iyi gen varsay›m›nda önemli sorunlar oldu¤unu gösterdi.
Yap›lan son çal›ﬂmalar baban›n çekicili¤inin yavrunun yaﬂam ﬂans›yla bir ilgisi olmad›¤› yolunda. Yani, belki de iyi
gen diye bir ﬂey yok! Bunlar ve benzer
çal›ﬂmalar çekici erkeklerin iyi genlere
sahip oldu¤u kuram›n› çürütmüyor elbette. Tam tersine, bu kuram halen
dimdik ayakta. Bu bulgular›n ortaya
koydu¤u en önemli ﬂey asl›nda alternatif bir düﬂüncenin varl›¤›. Çekici erkeklerin yavrular› daha sa¤l›kl›. Fakat bunun nedeni, erkekten gelen iyi genden
çok, diﬂilerin bu yavrular›n sa¤l›kl› olmas› için daha fazla enerji harcamas›
m› yoksa? As›l çeliﬂki bu nokta da baﬂl›yor: Diﬂiler, çekici bir erkekle çiftleﬂtiklerini ve bu durumu yavrular› için bir
yat›r›m olarak kullanmalar› gerekti¤ini
nas›l anl›yorlar? Nas›l oluyor da, diﬂiler

ram›ﬂ bu geni etkisiz k›lacak bir eﬂleni¤i yok. X
kromozomunda mutasyona u¤ram›ﬂ bir gene sahip olan erkek, bir ﬂekilde farkedilir. ‹ﬂte bu noktada kad›n devreye girer, fark etti¤i bu de¤iﬂimi
be¤enirse, onu kendine eﬂ olarak seçer, böylece
meydana ç›kan bu yeni özellik, bundan sonraki
nesillere aktar›lmaya baﬂlan›r.
Bunun nas›l olaca¤›n› hayal gücümüzle canland›rmaya çal›ﬂal›m: Geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ bir nesilde X kromozomunda bir mutasyon oldu¤unu düﬂünelim. Bu mutasyon herhangi bir cinsiyette
olabilir, fakat e¤er oluﬂan mutasyon çekinikse,
kendini yaln›zca erkekte gösterir. E¤er bu erkek,
öteki erkeklerden daha göz al›c›ysa, pek çok kad›n onunla eﬂleﬂmek ve mutasyona u¤ram›ﬂ genleri k›zlar›na aktarmak isteyecek. (Erkek çocuk
babas›n›n Y kromozomunu ald›¤› için X kromozomundaki genleri taﬂ›yamayacak). Mutant genin
yaln›zca bir kopyas›na sahip olan kad›n, bu geni
gösteremeyecek, fakat bu gen bir sonraki nesildeki çocuklara aktar›lacak. Kad›nlar, bu genlere
sahip erkekleri tercih etti¤i sürece eﬂ olarak onlar› seçecek ve zamanla bu gen kendini ortaya ç›kararak yayg›nlaﬂmaya baﬂlayacak.
‹yi eﬂ seçimi, insan›n diﬂisi için de geçerli.
Yaklaﬂ›k 10 y›l kadar önce psikolog David M.
Buss, kad›nlar›n ve erkeklerin bir iliﬂkide ne istediklerini araﬂt›rd›. Toplam 37 farkl› bölgeden,
farkl› kültürlerden, farkl› yönetim biçimlerinden,
farkl› aile yap›lar›ndan oluﬂan 10.000 kiﬂilik bir
denek grubuyla yapt› bu çal›ﬂmay›. Buss, her toplulukta kad›nlar erkeklerden daha fazla, iliﬂkide
ekonomik beklentilerine öncelik vermiﬂlerdi. Bu,
diﬂilerin her zaman ve her yerde "evine aﬂ getirebilecek" erkeklerle eﬂ olmak istediklerinin bir
iﬂareti olarak kabul edildi.

böyle bir durumda daha fazla büyüme
hormonu salg›l›yor ve yavrular da daha
fazla besin iste¤i duyuyorlar? ﬁimdilik
bu noktalar gizemlerini koruyor.
Asl›nda, insanlar›n bal›klardan ve
kuﬂlardan daha karmaﬂ›k özelliklere
sahip olmalar›na ra¤men, bu oyunda
benzer kurallarla oynuyorlar. ‹nsanlarda da kad›nlar, farkl› karakterlere
ve fiziksel görünüﬂlere sahip büyük
bir çeﬂitlilik içinde en uygun eﬂi seçiyorlar; kimisi konuﬂkan ve sempatik
olan›, kimisi "parlak çocu¤u", kimisiyse arka cebinde kabar›k cüzdan› olan›
tercih ediyor.
Banu Binbaﬂaran
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