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Biyoloji
Erkekler Neden
Daha Az Yaﬂar?
Kavgac›d›rlar da ondan! Erkeklerin
istatistiksel olarak kad›nlardan daha
çabuk ölmelerinin klasik aç›klamas›,
bu ve benzeri yaklaﬂ›mlar. Ortak
özellikleri, erkeklerin yaﬂamlar›nda
daha riskli davran›ﬂlarda
bulunmalar›. Bat› toplumlar›nda,
otomobil kazalar›, silahlar›n yol açt›¤›
kazalar, ayr›ca baﬂta ABD olmak
üzere sanayileﬂmiﬂ ülkelerde cinayet
ve intihar olaylar›yla ilgili
istatistiklerde erkekler aç›k farkla
önde. ‹statistiklerde, ﬂiddet ve ölüm
vakalar›ndaki art›ﬂ, erkeklerdeki
ergenlik yaﬂ›yla da örtüﬂüyor.
Öteki memelilerde de asl›nda durum
pek farkl› de¤il. Erkekler daha
tehlikeli yaﬂ›yor. Baﬂl›ca ölüm
nedenlerinden biri de, diﬂiler için
erkekler aras›ndaki bitmez kavgalar.
Ancak, ‹ngiltere’deki Stirling
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Enstitüsü’nden Sarah Moore ve
Kenneth Wilson, duruma yeni bir
aç›klama getiriyorlar: ‹ki
araﬂt›rmac›ya göre erkeklerin erken
ölümünün nedeni, parazitlerin yol
açt›¤› hastal›klara daha fazla maruz
kalmalar›. ‹ﬂin ilginç yan› insan
toplumlar› üzerinde demografik
verilerin, iddiay› do¤rular nitelikte
olmas›. Cinayet ve intihar
haberlerinin medyan›n ilgisini daha
çok çekmesi nedeniyle fazlaca dikkat
edilmese de, Bat› toplumlar›nda bile
istatistikler, parazit kaynakl›
ölümlerde erkeklerin kad›nlar›a göre
iki kat önde olduklar›n› gösteriyor.
Ayr›ca, beklenebilece¤i gibi parazit
kaynakl› ölümler, genellikle
ergenlikte de¤il, daha ileri yaﬂlarda
meydana geliyor. Moore ve Wilson’un
insanlar d›ﬂ›ndaki memeliler üzerinde
yapt›klar› çal›ﬂmalar ve mevcut
istatistikler ﬂunu gösteriyor:
Erkeklerin parazitlere daha erken
boyun e¤melerinin nedeni ba¤›ﬂ›kl›k
sistemlerinin diﬂilerinkinden daha
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zay›f olmas›. Erkek memelilerde
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin göreli
zay›fl›¤›n›n klasik aç›klamas›,
erkekli¤in testosteron hormonuna
ba¤l› olmas›. Testosteronsa, ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi üzerinde bask›lay›c› etki
yapan bir hormon. Çeﬂitli gözlem ve
deneyler bu yaklaﬂ›m›n insanlar için
de geçerli oldu¤unu ortaya koyuyor.
Örne¤in, had›m edilmiﬂ erkeklerin,
normal erkeklere göre bazen 15 y›l
kadar daha fazla yaﬂad›klar›
gözlenmiﬂ. Peki, testosteronun,
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini zay›flatmas›n›n
nedeni ne olabilir? Baz›
araﬂt›rmac›lar, bunun organizman›n
bilinçli bir tercihi oldu¤u
görüﬂündeler. Erkekler, sahip
olduklar› kaynaklar›,
gerçekleﬂtirmeleri gereken iﬂlevler
aras›nda da¤›tmak zorundalar.
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi oldukça fazla
hücre içerdi¤inden oldukça büyük
miktarda enerjiye gereksinim
duyuyor. Ve ba¤›ﬂ›kl›¤›n uzun süre
alarmda tutulmas›n›n enerji maliyeti,
t›pk› bar›ﬂ zaman›nda büyük bir ordu
beslemenin maliyeti gibi yüksek
oluyor (ama maliyeti göze almazsan
da ölüyorsun!). Ba¤›ﬂ›kl›k sistemine

ayr›lan kaynaklar dolayl› yollardan da
azalabiliyor. Örne¤in, erkekler
vücutlar›ndaki karotenoidleri k›sma
tercihi uygulayabiliyorlar. Ancak
bunlar da yaln›zca metabolizma için
de¤il, ayn› zamanda ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
için de gerekli. Bazen de
metabolizman›n aﬂ›r› çal›ﬂmas›,
serbest radikal oluﬂumunu
h›zland›rarak ba¤›ﬂ›kl›k sitemine
zarar veriyor. Ancak, araﬂt›rmac›lar,
parazit kaynakl› ölümlerde cinsler
aras›ndaki dengesizli¤in, mutlaka
erkeklikle ilgili olmayabilece¤i
uyar›s›nda da bulunuyorlar.
Örne¤in, Moore ve Wilson, diﬂilerin
daha iri oldu¤u türlerde,
parazitlerden en çok diﬂilerin zarar
gördü¤üne iﬂaret ediyorlar. Bu da
parazitlerin, erkek ve diﬂilerin yaﬂam
süreleri üzerindeki etkisini tam
olarak belirlemenin güçlü¤ünü
ortaya koyuyor. Çünkü bir aç›dan
bak›ld›¤›nda, parazit kaynakl›
ölümler, vücut alan›n›n bir türevi.
Erkekler, daha iri olduklar›ndan ve
çok yediklerinden, parazitler için
daha iyi bir hedef olabilirler.
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