SPERM
SAVAﬁLARI
Hayvanlar aleminde erkek bireyler aras› rekabet, asl›nda yumurtan›n döllenmesi öncesinde bile
yaﬂan›yor. Örne¤in, bir diﬂi için k›yas›ya mücadele eden iki erkek kuﬂun spermleri de, diﬂiyi
dölleyebilmek için birbiriyle rekabete giriyor. Sonuçsa her zaman ayn›: Güçlü olan kazan›yor.
Bir diﬂiyle çiftleﬂmek, erkekler için
ço¤u zaman "k›ran k›rana mücadele"
anlam›na geliyor. Diﬂiyi çiftleﬂmeye ikna edebilmek, bazen gösteriﬂli ve renkli vücut gösterilerini, bazen de ﬂiddetli
kavgalar› gerektiriyor. Ancak diﬂiyi çiftleﬂmeye ikna eden erke¤i, yumurtaya
giden yolda daha zorlu bir s›nav bekliyor. Diﬂinin üreme kanal›nda devam
eden rekabette önemli olansa gösteriﬂ
ya da kaba kuvvet de¤il, tak›m gücü.
Önceleri, spermlerin t›pk› bir maratondaki atletler gibi, birbirleriyle mücadele ettikleri düﬂünülmekteydi. Bu yaklaﬂ›ma göre, h›zl› olan sperm yar›ﬂ› kazan›yordu. Ancak, daha sonra erke¤in
spermlerinin, asl›nda birlikte hareket
eden bir tak›ma benzedi¤i görüﬂü ortaya kondu. Çünkü önemli olan, bir baﬂka erke¤in spermlerinin de varl›¤›nda,
herhangi bir spermin ait oldu¤u tak›m›n kazanmas› ve bu güçlü olan tak›ma ait genlerin gelecek nesle aktar›lmas›yd›.
Milyonlarca sperme karﬂ›l›k her defas›nda tek bir yumurta üretilmesi, yumurtan›n sabit oluﬂuna karﬂ›l›k spermlerin hareketli ve yumurtadan çok daha küçük boyutlu olmas›, y›llar boyu
bilim adamlar›n›n dikkatini çekmiﬂ olgular. Bunun bir nedeni belki de, ço¤u
türde diﬂilerin sadakatsiz oluﬂu. Tek eﬂli oldu¤u bilinen türlerde bile diﬂilerin,
f›rsat buldukça birden fazla erkekle
çiftleﬂtikleri, DNA parmak izi tekni¤i
yard›m›yla tespit edilmiﬂ durumda. Diﬂinin bu davran›ﬂ›, yavrular›n genetik
çeﬂitlili¤ini art›rmak aç›s›ndan evrimsel
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bir avantaj sa¤larken, erkekler üzerine
a¤›r bir yük bindiriyor: Rakiplerinin
spermlerine üstün gelerek, kendi
spermlerini yumurtaya ulaﬂt›rabilmek
ve kendi genlerinin devam›n› sa¤layabilmek. Hatta öyle ki, erkeklerde çiftleﬂme organ›n›n, sadece spermlerin yumurtaya daha kolay ulaﬂt›r›labilmesi
için geliﬂti¤ini düﬂünen biyologlar›n say›s› da oldukça fazla. Diﬂilerde eﬂey
hücresinin boyutça daha iri oluﬂuna ek
olarak, hamilelik ve yavru emzirme gibi özellikler, diﬂilerin yavru bak›m›na
kendilerini daha fazla adam›ﬂ olmas›n›n nedenlerinden say›l›yor. Erkeklerin
diﬂilerden çok daha fazla say›da eﬂey
hücresi üretmesi de, üremeye yönelik
iliﬂkilerde erkek bireylerin nicelik, diﬂi
bireylerinse nitelik arad›¤› yaklaﬂ›m›n›
destekliyor.
Erke¤in çiftleﬂme s›ras›nda spermlerini vücut d›ﬂ›na att›¤› s›v›, "semen
(=ejakülat)" olarak biliniyor. Semenin
spermlerin d›ﬂ›nda kalan s›v› k›sm›ysa,

"seminal s›v›" olarak adland›r›l›yor. Seminal s›v› içeri¤inde, seminal vezikül,
prostat, vas deferens, bulboüretral ve
mukus bezlerinin salg›lar› bulunuyor.
Böcekler baﬂta olmak üzere ço¤u
hayvanda, diﬂiler birden fazla erkekle
çiftleﬂmeyi tercih ediyor. Genel bir sonuç olarak da, diﬂinin çiftleﬂti¤i ilk erkek, geliﬂen yavrular›n çok az›n›n babas› olabiliyor. Sirke sine¤i (Drosophila melanogaster) üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar, ikinci erke¤in spermlerinin ilk
erke¤in spermlerine karﬂ› üstünlük
sa¤lamas›nda rol oynayan mekanizmalar› aç›kça ortaya koyuyor. Bunlardan
ilki olan "yerine geçme", ilk erke¤in
spermlerinin, ikinci erke¤in spermleri
taraf›ndan, depoland›klar› keseden d›ﬂar›ya fiziksel olarak itilerek boﬂalt›lmas› anlam›na geliyor. ‹kinci mekanizma olan "verimsizleﬂtirme"yse, ilk erke¤in spermlerinin dölleme yeteneklerinin yok edilmesi ve görevlerinin engellenmesi demek. Verimsizleﬂtirme mekanizmas›, ikinci erke¤in spermleri olmasa da, sadece seminal s›v›n›n varl›¤›nda
bile iﬂleyebiliyor. ‹lginç olan noktaysa,
ikinci çiftleﬂme birinci çiftleﬂmeden ne
kadar geç gerçekleﬂirse, verimsizleﬂtirme mekanizmas›n›n da o denli güçlü
olmas›. Araﬂt›rmac›lar›n bu duruma
yaklaﬂ›m›, oldukça mant›kl› görünüyor:
"Diﬂinin üreme kanal› içerisinde spermler ne kadar beklerse, di¤er bir erke¤in
seminal s›v›s›na karﬂ› o kadar duyarl›
hale geliyor olabilirler".
Erke¤in diﬂisini yabanc› erkeklere
karﬂ› koruma e¤ilimi, hayvanlar alemi-

nin neredeyse tüm üyelerinde görülüyor. Eﬂ koruma davran›ﬂ› sadece çiftleﬂme öncesinde de¤il, çiftleﬂme esnas›nda veya sonras›nda da sergileniyor. Bu
davran›ﬂ, eﬂleﬂme sisteminin tipine göre sadece k›zan (estrous) döneminin
sonuna kadar ya da yaﬂam boyu sürebiliyor. ‹nsanlardaki "evlilik" kavram›n›n da, bunun bir örne¤i oldu¤u kabul
ediliyor. Ço¤u kuﬂ türünde, eﬂ koruma
davran›ﬂ› geliﬂtikçe, testis boyutunda
da küçülme oldu¤u ortaya ç›kar›lm›ﬂ
durumda.
Maymunlar ve baz› kemirgenler gibi
birçok memeli türündeyse, eﬂ koruma
davran›ﬂ›na ek olarak, bir di¤er uyumun da geliﬂti¤ini görüyoruz: "döllenme t›kac›". Çiftleﬂme sonras›nda erke¤in spermleri taraf›ndan diﬂinin eﬂeysel
aç›kl›¤›nda oluﬂturulan bu yap›, hem
erke¤in spermlerinin d›ﬂar› akmas›n›,
hem de diﬂinin baﬂka bir erkek taraf›ndan döllenmesini önlüyor. Bu t›kaç, semen içerisindeki belirli sperm tiplerinin
bir araya gelerek, prostat bezinden salg›lanan bir proteinin yard›m›yla sertleﬂmeleri sonucu oluﬂuyor. Ancak, delikli
bir yap›ya sahip olmas› ve baz› durumlarda ikinci bir erkek taraf›ndan kolayca kald›r›labilmesi, döllenme t›kac›n›n
her zaman baﬂar›l› olmas›n› engelliyor.
Hal böyle olunca, erkekler de baﬂka
stratejiler geliﬂtirme yoluna gidiyor.
Baz› durumlarda erkek taraf›ndan
diﬂiye b›rak›lan kokular (anti-afrodizyaklar), diﬂinin baﬂka erkekler taraf›ndan çekici bulunmas›n› önleyebiliyor.
Örne¤in sirke sineklerinde (Drosophila
spp.) erkekler, çiftleﬂme esnas›nda diﬂi-

ye, spermleriyle birlikte bu tip bir madde de iletiyor. Sirke sineklerinde görülen baﬂka bir durum da, diﬂiyle çiftleﬂen ikinci erke¤in, ilk erke¤in spermlerini öldürecek bir toksin salg›lamas›.
Erkek da¤ bülbüllerinde (Prunella modularis), çiftleﬂme öncesinde diﬂinin
kloak aç›kl›¤›na (sindirim, boﬂalt›m ve
üreme sistemlerinin ürünlerinin d›ﬂar›ya verildi¤i ortak aç›kl›k) gagalar›yla
vurarak, önceki erke¤e ait spermleri
boﬂalt›yorlar. Subakirelerinde (Odonata) penis ucunda bulunan süngerimsi
doku, çiftleﬂme öncesinde, diﬂinin üreme kanal›nda bulunan di¤er erke¤e ait
spermleri emerek temizliyor.
Erke¤in, spermlerini diﬂiye iletebildi¤ini varsayal›m. Peki ya diﬂinin üreme kanal›nda onu nas›l bir s›nav bekliyor?

Eﬂleﬂme Sistemleri
.

Hayvanlar aleminde görülen eﬂleﬂme sistemlerinin farkl› tiplerini ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1. Monogami: Bir erkek ve bir diﬂinin hayatlar› boyunca sadece birbirleriyle çiftleﬂtikleri tek
eﬂli sistem. Bu sistemde testis boyutu daha küçük, spermler de daha k›sa kuyruklu oluyor ve
semen içeri¤inde daha az miktarda sperm bulunuyor. Çitalar, çakallar, baz› kemirgenler ve kuﬂlar›n büyük ço¤unlu¤u monogam.
2. Seri monogami: Birden fazla tek eﬂli iliﬂkinin birbirini takip etmesi durumu.
3. Poliandri: Bir diﬂinin birden fazla erkekle
eﬂleﬂti¤i sistem. Böyle bir durumda erkek bireyler aras›nda yo¤un bir sperm rekabeti gözleniyor. Testis boyutu daha iri, spermler daha uzun
kuyruklu oluyor. Semen içeri¤indeki sperm say›s› da oldukça yüksek miktarlara ulaﬂ›yor. ﬁem-

panzeler, deniz atlar› ve baz› arktik k›y› kuﬂlar›nda görülüyor.
4. Poligini: Bir erke¤in birden fazla diﬂiyle
eﬂleﬂti¤i sistem. Bu sistemde erkek bireyin rekabet etmesi gereken baﬂka erkekler ya hiç olmuyor, ya da yo¤un bir rekabeti gerektirmeyecek
kadar az oluyor. Testis boyutu yine küçük kal›yor, sadece sperm üretiminin tüm diﬂileri döllemeye yetecek seviyede tutulmas› gerekiyor. Memelilerin büyük ço¤unlu¤unda ve kuﬂlar›n çok az
bir k›sm›nda, bu eﬂleﬂme tipi görülüyor.
5. Promisküti: Her bireyin her bireyle serbestçe eﬂleﬂme durumunun olmas›, kararl› iliﬂkilerin görülmemesi durumu. Bu sistemde de yo¤un bir sperm rekabeti yaﬂan›yor ve poliandri
sistemindeki tüm uyumlar (belki daha da fazlas›)
görülüyor.

Kamikaze Spermler
Erkek bireyler taraf›ndan üretilen
spermlerin, say› ve yap› bak›m›ndan
türlere göre farkl›l›k gösterdi¤i, 70’li
y›llar›n sonlar›na do¤ru ortaya koyuldu. Ço¤u memeli türünde, semen içerisindeki spermlerin büyük ço¤unlu¤u, çeﬂitli ﬂekil bozukluklar› taﬂ›yan
(iki baﬂl›, iki kuyruklu, k›vr›k kuyruklu, baﬂs›z veya kuyruksuz) ve bu nedenle de, dölleme yetene¤inden yoksun olduklar› kabul edilen spermlerden oluﬂuyor. Çeﬂitli türlere göre oran› %30-50 aras›nda de¤iﬂebilen bu
"bozuk" spermlerin aç›klanabilmesi
için, bilim adamlar› taraf›ndan çok say›da çal›ﬂma yürütüldü ve farkl› fikirler öne sürüldü.
Baker ve Bellis taraf›ndan 1988 y›l›nda aç›klanan "kamikaze sperm" hipotezi, erkek bireylerin semen örneklerinde bulunan farkl› tipteki spermlerin,
de¤iﬂik fonksiyonlar› oldu¤unu öne sürüyordu. Örne¤in, semen içerisindeki
spermlerin bir k›sm›n›n yumurtaya ulaﬂarak dölleme görevini üstlendi¤i, geri
kalan spermlerin büyük bir bölümünün de, baﬂka bir erke¤in spermlerinin
geçiﬂine izin vermemek üzere farkl›laﬂt›¤› savunuluyordu. Bu hipotezden yola ç›kan araﬂt›rmac›lar, semen içerisindeki spermleri iki gruba ay›rd›lar: ﬂekilleri düzgün olan ve yumurtay› dölleme
yetene¤ine sahip olan "yumurtac›
spermler" ve rakip spermlerin önünü
keserek onlar› yok etmek üzere özelleﬂmiﬂ olan, ﬂekilleri bozuk "kamikaze
spermler". Bu hipoteze göre, sperm rekabetinin yo¤un oldu¤u türlerde, seﬁubat 2003 57 B‹L‹M ve TEKN‹K

men içerisindeki kamikaze spermlerin
say›ca daha bol olmas› gerekiyordu.
Ancak 1991 y›l›nda, Harcourt isimli
araﬂt›rmac› taraf›ndan, özellikle primatlarda görülen ﬂekli bozuk sperm say›s›n›n, eﬂleﬂme sistemlerinin yap›s›yla örtüﬂmedi¤i tespit edildi. Harcourt ayr›ca, do¤al seçilimin olumsuz etkisi ve
metabolik bedelinin fazlal›¤› nedeniyle,

Diﬂilerin Tercihi
.

Eﬂey hücrelerinin boyutlar›n›n eﬂit olmay›ﬂ›, küçük eﬂey hücresinin (spermin) büyük
eﬂey hücresi (yumurta) için rekabet etmesini
gerektiriyor. Bu nedenle de, üreme baﬂar›s›
için erkekler aras›ndaki rekabet, diﬂiler aras›ndakinden çok daha yüksek oluyor. Bir baﬂka deyiﬂle, erkekler diﬂiler için, diﬂilerse kaynaklar için mücadele ediyor.
Diﬂiler taraf›ndan kullan›lan kaynaklar›n
da¤›l›m›, erkeklerin diﬂilere eriﬂimini ya da diﬂileri savunabilme ölçütlerini belirleyen temel
etken. Kaynaklar bol oldu¤unda, diﬂiler küçük
alanlarda bar›nabiliyor ve erkekler birden fazla diﬂiyi savunabiliyor. Ancak kaynaklar azsa,
diﬂilerin geniﬂ alanlar› oluyor ve erkekler ço¤unlukla sadece tek bir diﬂiyi savunabiliyorlar. Çevre koﬂullar›n›n diﬂilerin tercihi üzerine
etkisi, d›ﬂk› sineklerindeyse (Scatophaga
spp.) oldukça farkl› bir ﬂekilde gözleniyor.
Birden fazla erke¤e ait spermleri depolayan
diﬂiler, farkl› ortam koﬂullar›nda farkl› gen
özelliklerinde yavrular üretebiliyor. Böylece,
hayatta kalabilir yavru say›s› yükseltilmiﬂ oluyor.
Diﬂilerin erkek seçimi, her zaman iri vücuttan ya da etkili savunma silahlar›ndan (daha büyük boynuzlar veya daha güçlü pençelerden) yana olmuyor. Belirli durumlarda, bask›n
erkek diﬂiler taraf›ndan seçilmeyebiliyor. Çünkü bask›n erkek, sürekli olarak mücadeleye
girmek ve kazanmak durumunda kalabiliyor.
Ancak bu yüzden güçsüz düﬂmesi ve hastal›klara karﬂ› daha dayan›ks›z hale gelmesi, ço¤u
zaman kaç›n›lmaz. Bu nedenle topluluktaki di¤er erkekler, hastal›klara karﬂ› daha dirençli
olmalar› nedeniyle ya da hayatta kalma ﬂanslar›n›n daha yüksek olmas› nedeniyle, diﬂiler
taraf›ndan seçilebiliyor. Buna ek olarak, bir
erke¤in daha güvenli bir yuva sa¤layabilece¤inin veya yavru bak›m›nda daha baﬂar›l› olabilece¤inin düﬂünülmesi de, diﬂiler için tercih
sebebi olabiliyor. Hatta baz› canl› gruplar›nda, diﬂiler taraf›ndan, yavrunun yetiﬂtirilmesi
için bir sosyal eﬂ ve sadece genleri için de bir
genetik eﬂ seçtikleri biliniyor. ‹ﬂte bu noktada, bask›n erkekler genetik eﬂ olarak seçilebiliyor, ancak sosyal eﬂler olarak tercih edilmiyorlar.
Sonuç olarak, üreme baﬂar›s›n›n yükselmesi, erkekler için eﬂ say›s›n›n yüksek olmas›
anlam›na gelirken, diﬂiler için eﬂlerin kalitesinin yüksek olmas› anlam›na geliyor. Bu nedenle de diﬂiler, eﬂ seçiminde erkeklerden
çok daha seçici davran›yorlar.

B‹L‹M ve TEKN‹K 58 ﬁubat 2003

memelilerde ﬂekli bozuk sperm üretiminin tercih edilmeyece¤i önerisini de
getirdi. ﬁekil bozuklu¤u taﬂ›yan spermlerin, dölleme yeteneklerini kaybetmiﬂ
olduklar› düﬂüncesiyse, 1996 y›l›nda
Burruel ve arkadaﬂlar›nca yap›lan bir
çal›ﬂmayla çürütüldü. Normal ﬂartlar
alt›nda diﬂinin üreme kanal› taraf›ndan
olumsuz seçilime u¤rayan bozuk ﬂekilli spermlerin, yumurta hücreleri içerisine mikroenjeksiyon yoluyla verildiklerinde, normal embriyolar geliﬂtirebildi¤i görüldü.
Baker ve Bellis’in hipotezine bir
darbe de, 1997 y›l›ndaki bir çal›ﬂman›n
sonuçlar›ndan geldi. Yumurtac› spermler olarak tan›mlanan büyük baﬂl›
spermlerin, asl›nda diploid (çift kromozom setine sahip) olduklar›, bu nedenle de dölleme yetene¤ine sahip olmad›klar› anlaﬂ›ld›.
Bugünse kamikaze sperm hipotezinin tersine, birden fazla erkekli ve
sperm rekabetinin yüksek oldu¤u eﬂleﬂme sistemlerinde, spermlerin çok daha az farkl›l›k gösterdi¤i; buna karﬂ›l›k,
sperm rekabetinin çok ender görüldü¤ü tek eﬂli ya da çok diﬂili eﬂleﬂme sistemlerindeyse sperm çeﬂitlili¤inin çok
yüksek oldu¤u biliniyor.
Fazla say›da sperm üretimi, yumurtay› dölleme ﬂans›n›n da art›ﬂ› anlam›na geliyor. Özellikle çoklu eﬂleﬂme sistemlerinde, bir erke¤in di¤erini alt etmesinin en mant›kl› yolu, diﬂinin üreme kanal›na daha fazla miktarda sperm
b›rakmak. Hatta olas› bir çiftleﬂme ihtimalinde baﬂar›l› olabilmek için, bir koloni içerisindeki di¤er erkeklerin ço¤u,
bask›n erkekten daha iri testislere sahip oluyor. Ancak spermlerin çok say›da oluﬂu, baﬂka yaklaﬂ›mlarla da aç›klanabiliyor. Örne¤in, diﬂi üreme kanal›
içerisinde ço¤u spermin ölebildi¤i ve
baz› spermlerin, yanl›ﬂ yönelim sonucunda üreme yeteneklerini yitirdi¤i gibi baz› olumsuz koﬂullar›n, çok say›da
sperm üretimiyle telafi edildi¤i öne sürülüyor.
Baker ve Bellis taraf›ndan yap›lan
bir di¤er çal›ﬂmayla, kamikaze spermlerin asl›nda deforme spermler olmad›klar›, sadece belirli iﬂlevler için özelleﬂmiﬂ olduklar› belirlendi. Örne¤in, iki
baﬂl› veya iki kuyruklu spermlerin birbirlerine dolanmas›yla, di¤er bir erke¤e
ait spermlerin geçmesini önleyici bir a¤
oluﬂuyor. Bu ﬂekilde oluﬂtu¤u bilinen
yap›lardan birisi de, daha önce sözü ge-

çen "döllenme t›kac›". Ancak spermlerden oluﬂan bu a¤ yap›s›, döllenme t›kac›n›n d›ﬂ›nda, rahim içerisinde baﬂka
belirli bölgelerde de oluﬂabiliyor.
‹nsanlardaysa, anormal ﬂekilli
spermlerin herhangi bir özel iﬂlevi aç›klanabilmiﬂ de¤il. Bu nedenle de, sadece
hatal› üretimler oldu¤u savunuluyor.
‹ngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nden
biyolog Harry Moore ve evrim ekolo¤u
Tim Birkhead taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada, 15 farkl› erkekten al›nan sperm
örnekleri birleﬂtirilerek, bu spermlerin
birbirlerine karﬂ› davran›ﬂlar› incelendi.
Deney sonucunda, sperm örnekleri aras›nda herhangi bir "savaﬂ" gözlenmemesi, insanlarda sperm rekabetinin olmad›¤›n› destekleyen bir kan›t olarak
kabul ediliyor.

Eﬂleﬂme Sistemleri ve
Testis Boyutu
Primatlarda, eﬂleﬂme sisteminin tipiyle testislerin a¤›rl›¤›n›n vücut büyüklü¤üne oran› aras›nda bir ba¤›nt›
kurulabiliyor. Yap›lan karﬂ›laﬂt›rmal›
çal›ﬂmalar, primat topluluklar›nda görülen eﬂleﬂme sistemlerinin rekabet gerektirme oran›na göre, testislerin de
oransal olarak büyüdü¤ünü destekliyor. Buna göre, yumurtlama zaman›nda tek bir diﬂiyle birden fazla erke¤in
çiftleﬂti¤i türlerde, spermler aras›nda
yo¤un rekabet görülüyor. Bu nedenle
de, bir erke¤in rakibiyle baﬂa ç›kabilmesi için yüksek say›da sperm üretmesi ve diﬂinin üreme kanal›na mümkün
oldu¤unca çok say›da sperm b›rakmas›
gerekiyor. Bunu yapabilmenin tek yoluysa, sperm üretiminden sorumlu olan
dokunun –yani testislerin- büyümesi.
Primatlar aras›nda vücut boyutuna
oranla en iri testisler,
ﬂempanzelerde
(Pan spp.) bulunuyor. ﬁempanzeler,
k›zana gelmiﬂ bir
diﬂinin

Erkeklerin Sonu Gelmeyen Rekabeti
.

Erke¤in üreme baﬂar›s›, genlerini aktarabildi¤i yavru say›s›yla eﬂde¤er kabul ediliyor. Bu nedenle de, özellikle çoklu eﬂleﬂme sistemlerine sahip türlerin erkekleri, mümkün oldu¤unca yüksek
say›da diﬂiyle çiftleﬂerek üreme baﬂar›lar›n› art›r-

maya çal›ﬂ›yor. Sonuçta da, birbirleriyle sürekli
bir rekabet içinde oluyorlar. Erkek bireylerin rekabeti, 4 farkl› evrede inceleniyor:
1. Çiftleﬂme öncesi rekabet:
Erke¤in, diﬂiyi etkileyebilmek için yapt›¤› çeﬂitli kur hareketleri, süslü ve gösteriﬂli vücut bölgelerinin sergilenmesi ya da erkeklerin birbirleriyle aktif olarak dövüﬂmeleri, bu evreye giriyor.
2. Çiftleﬂme sonras› rekabet:
Erke¤in, diﬂinin baﬂka bir erkekle çiftleﬂmesini önleyebilmek ya da kendi spermlerinin devam›n› sa¤layabilmek amac›yla yapt›klar›, bu evrede
inceleniyor. Bu rekabette, birinci erkek kendi
spermlerini korumaya yönelirken, ikinci erkek de
birinci erke¤in spermlerini alt etmeye yönelik
uyumlar (adaptasyonlar) gösteriyor. Döllenme t›kac›, sperm rekabeti ve benzeri uyumlar, bu
evreye ait rekabet örnekleri.
3. Gebelik süresince rekabet:
Diﬂinin gebeli¤i boyunca, erke¤in genlerinin
devam›n› sa¤lamas› amac›yla kazan›lan mekaniz-

spermlerin diﬂinin ürebirden fazla erke¤i kame kanal›nda daha az
bul edebilece¤i bir eﬂyol almas› ve yumurtaleﬂme sistemine sahip.
ya çok daha çabuk ulaﬂÇiftleﬂmeye haz›r olan
mas› anlam›na geliyor.
bir diﬂi, vücudunun arGorillerde (Gorilla
ka alt k›sm›ndaki büyük ﬂiﬂkinlikle ay›rt edispp.) vücut boyutu ﬂemlebiliyor ve bu sayede,
panzelerden daha büçevresindeki çok say›da
yük olmas›na ra¤men,
erke¤i kendine çekebilitestisler vücut boyutuyor. ﬁempanzelerin bir ‹nsan, goril, ﬂempanze ve orangutan
na oranla çok daha küdi¤er özelli¤iyse, çiftleﬂ- için, eﬂey organlar›n›n vücut boyutuna çük. Bunun nedeni de,
me süresinin yaklaﬂ›k 6 oran›. Büyük çemberler vücut boyutugorillerdeki farkl› eﬂleﬂnu, küçük siyah çemberler testis boyusaniye kadar olmas›. tunu, sa¤a yönelmiﬂ ok iﬂareti de penis me sistemi. Erkek goril,
Böylece, k›sa bir süre
kendisine bir "harem"
boyutunu gösteriyor.
içerisinde çok say›da
kuruyor ve diﬂileri tekeçiftleﬂme gerçekleﬂebiliyor. Bu nedenle
line alarak, yabanc› erkeklere karﬂ› kode oldukça yo¤un bir sperm rekabeti
ruyor. Bunun do¤al bir sonucu olarak,
söz konusu. Bol miktarda sperm üretisperm rekabetine gerek duyulmuyor ve
mi için de testisler oransal olarak büyütestisler de oransal olarak küçük kal›müﬂ durumda. ﬁempanzelerde testis
yor. Sperm üretiminin azalt›lmas›yla
boyutuna ek olarak, penis boyunda da
kazan›lan enerji de, haremin egemenliart›ﬂ görülüyor. Penis boyunda art›ﬂ,
¤inin korunmas›na harcan›yor. Erkeklerin kendi haremlerini di¤er erkeklere
karﬂ› koruyabilmek için kazand›¤› di¤er bir uyum da, diﬂilerden yaklaﬂ›k 2
kat daha iri olmalar›.
‹nsanlardaysa, testislerin a¤›rl›¤› ortalama 20 gram kadar ve semen baﬂ›na
üretilen sperm miktar› da oldukça düﬂük. Vücut büyüklü¤üne oranla oldukça küçük kalan bu testis boyutu bizleri, sperm rekabetinin yaﬂanmad›¤›, "tek
erkekli" bir eﬂleﬂme sisteminin içine
yerleﬂtirmeye yetiyor. ‹nsanlarda erkekler ve diﬂiler aras›ndaki vücut boyutu fark› da çok fazla de¤il. Peki sperm

malar, bu evreye giriyor. Bazen, baﬂka bir erkek
varl›¤›nda belirli hormonlar nedeniyle diﬂi düﬂük
yapabiliyor ve bu yeni erke¤i kabul edecek duruma gelebiliyor.
4. Do¤um sonras› rekabet:
Baz› durumlarda, baﬂka erke¤e ait olan yavrular›n öldürülmesi ﬂeklinde kendini gösteren davran›ﬂlar da, bu evreye giriyor. Topluluk halinde
yaﬂayan baz› memelilerde, gruba yeni giren erkek, kendisinden önceki bask›n erke¤e ait yavrular› öldürerek, diﬂileri kendisi dölleyebiliyor.

üretiminin azalmas›yla kazan›lan enerji nereye gidiyor? ‹nsan›n kazand›¤› bu
enerji, olas›l›kla daha sosyal ve pratik
bir beynin evrimleﬂmesine yönlenmiﬂ
olabilir.
Küçük testis boyutu, çiftleﬂme s›kl›¤›n›n düﬂük kabul edildi¤i tek eﬂli sistemleri temsil ediyor. Çok eﬂli sistemlerdeyse, erkekler aras›nda ﬂiddetli bir
rekabet olaca¤› için, çiftleﬂme s›kl›¤› da
yüksek kabul ediliyor. Yüksek çiftleﬂme s›kl›¤› da, erkek eﬂey organlar›nda
büyümeyi gerektiriyor. Bu durum sadece primatlarda de¤il, di¤er tüm canl›
gruplar›nda da görülüyor. Bir diﬂinin
birden çok erkekle çiftleﬂti¤i yunuslar
ve balinalarda da testisler, vücut boyutuna oranla oldukça büyük.
Sperm rekabeti artt›kça, sperm boyutu da artma e¤ilimi gösteriyor. Çünkü kural olarak daha büyük ve daha
uzun olan bir sperm, diﬂinin üreme kanal›nda daha h›zl› yüzebiliyor ve yumurtaya daha çabuk ulaﬂma ﬂans›na
sahip oluyor. Buna destekleyici olarak,
çok eﬂli türlerde spermlerin, tek eﬂli
türlere göre daha büyük oldu¤u gösterilmiﬂ durumda.
Deniz Candaﬂ
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