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“Ben” Nas›l Oldum?
Üremenin içgüdüsel bir davran›ﬂ oldu¤unu
ve tüm canl›lar gibi insanlar›n da, soylar›n›n
devaml›l›¤›n› sa¤layabilmek amac›yla ürediklerini ﬂimdilik biliyoruz. Biz insanlar, Hayvanlar Alemi’nin, Memeliler S›n›f›’n›n, Plasental› Memeliler alts›n›f›’nda, yer alan Primatlar Tak›m›’n›n, ‹nsanlar Ailesi’ndeki üyeleri olarak, üremeyi “eﬂleﬂme” yaparak gerçekleﬂtiriyoruz. Zaten üreme biçimimiz de
“eﬂeysel üreme” olarak adland›r›l›yor. Erkek
ve diﬂi olarak bir araya gelip, çiftleﬂiyor ve
bu sayede eﬂey hücrelerimizi de¤iﬂ tokuﬂ
ediyoruz. Çiftleﬂme de beraberinde döllenme (fertilizasyon, singami) denen, insan
oluﬂumunun ilk ad›m›n› getirebiliyor. Bu
eylemlerden sorumlu olansa, vücudumuzun anatomik yap›s› ve bu yap›y› harekete
geçiren takviye güçler, hormonlar.
Bir kad›n›n yaﬂam› boyunca sahip olabilece¤i 400.000 folikül, yani yumurtal›kta yumurta hücrelerini saran, koruyan
bir grup hücre, o do¤madan önce üretilir. Bu foliküllerden
de ancak birkaç yüzü kad›n›n üretken oldu¤u dönemde
yumurta hücresi olarak b›rak›l›r. Ergenlikle baﬂlay›p, yumurtlaman›n bitece¤i menapozla sona eren bu yumurta
b›rakma sürecinde, diﬂilerde her adet döneminde genellikle bir folikül olgunlaﬂarak yumurta hücresini serbest b›rak›r.
Folikül hücreleri bu s›rada diﬂi eﬂey hormonlar›n› da salg›larlar. Yumurta at›ld›¤›nda (serbest b›rak›ld›¤›nda) geri kalan folikül dokusu bu kez yumurtal›k içinde büyüyerek sar›
cisimcik ad› verilen sert yap›y› oluﬂturur. Bu yap›, e¤er diﬂi
gebe kal›rsa rahmin iç yüzeyini koruyacak, bunun için de
yine salg›layaca¤› hormonlar› kullanacakt›r. E¤er yumurta
hücresi bir sperm taraf›ndan döllenemezse sar› cisimcik
parçalan›r ve yeni bir folikülün yumurta olgunlaﬂt›r›p, atarak kendisini oluﬂturmas› için beklemeye koyulur.
Bir diﬂinin, herhangi bir do¤um kontrol önlemi almadan
eﬂiyle çiftleﬂti¤ini düﬂünelim. Ayr›ca yumurta hücresinin yumurta kanal›nda canl›l›¤›n› korudu¤u sürenin 24 - 48 saat,
erkek üreme hücresi spermlerin de canl› kalabildi¤i sürenin
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72 saat olabilece¤ini de unutmayal›m… Çiftleﬂmenin ard›ndan erke¤in üreme hücreleri olan spermlerden biri 23
kromozomuyla birlikte, di¤er 23 kromozoma sahip oosit
ya da yumurta hücresine ulaﬂ›p, yumurta taraf›ndan kabul
edilirse, döllenme gerçekleﬂir. Düﬂünün milyonlarca sperm
hücresinden yaln›zca biri diﬂinin yumurta hücresi taraf›ndan kabul edilecek. Sak›n “H›zl› olan yaﬂad›!” demeyin. Burada spermlerin h›zl› davranmas› çok da önemli de¤il. Çünkü, sperm hücrelerini, h›z kadar etkisi alt›na alan birçok
ö¤e var. Örne¤in, spermler diﬂinin üreme kanal›na girdikleri ilk anda adeta ﬂaﬂk›na dönüyorlar. Çünkü, oldukça asitli bir ortamla karﬂ› karﬂ›yalar. K›l›flar›, bu asitli ortamdan zarar görüyor ve bir k›sm› bu yo¤un ortama dayanamay›p,
görevini yerine getiremeden ilk anda ölüyor. Bu ortama
dayanabilenler içinse, her ﬂey daha yeni baﬂlad› diyebiliriz.
Onlar› bekleyen daha birçok engel var. Örne¤in, yön bulmak çok önemli. Çünkü, üreme kanal›n›n içinde yollar›n›
ﬂaﬂ›r›p yanl›ﬂ yönlere giderlerse her ﬂey biter. Do¤ru yönü
buldular diyelim. Bu kez de bir k›sm› kendi aralar›nda çekiﬂiyor, birbirlerine zarar veriyorlar. “Çelme takma” diyebilece¤imiz bu durum onlar için kuyruklar›n›n birbirine dolanmas› demek. Bu nedenle hareket yeteneklerini kaybediyor-
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lar. Bir k›sm›na da “zaman› geçmiﬂ” yak›ﬂt›rmas›n› yapabiliriz; bunlar döllenme yapabilecek kalitede de¤iller, hantal
yap›lar› h›zlar›n› kesiyor ve yumurta hücresinin canl›l›¤›n›
koruyabilece¤i en çok 48 saati de¤erlendiremiyorlar. Özetle h›z her ﬂey de¤il, kalite ve karakter de çok önemli. Bunlar› belirleyense, onlara sahip olan bireyin yaﬂ› ve hormon
seviyesi. K›saca spermin yumurtay› dölleyebilmesinde yumurta hücresi ve sperm aras›nda iletiﬂimi sa¤layan hormon benzeri maddelerin uyumu, spermin ﬂekilsel bozuklu¤unun olmamas› ve yumurtan›n sperm boﬂalma an›ndaki
durumu, spermin ﬂans› ve de h›z› oldukça önemli. Bu koﬂullar›n hepsi, milyonlarca hücre içerisinden yaln›zca bir
spermden yana olursa da, döllenme gerçekleﬂebiliyor. Sonuç mu? Bir insan daha dünyaya geliyor.

Hepimiz Önce Zigotuz
Döllenmiﬂ yumurta hücresine “zigot” deniyor. Zigotun 46
kromozomu var. Yani diﬂinin ve erke¤in genetik özelliklerini
gösteren genleri taﬂ›yan 23x2= 46 kromozom içeriyor zigot. ‹nsan bu kromozomlar› kal›t›mla kazand›. Erke¤in spermi, diﬂinin yumurta hücresine ulaﬂ›p onu dölleyebildi ve ortaya ç›kan, ad› zigot olan tek hücrenin çekirde¤inde kromozomlar bir araya geldiler. Zigotun oluﬂumuyla beraber yeni
bir yaﬂam›n, yani bir bebe¤in geliﬂimi de baﬂlad›. Ad›m
ad›m zigotlu¤u geride b›rak›p, insan olma yoluna girdi. Belki zeytin gibi simsiyah gözleri, siyah saçlar›, kemikli burnu
olacak, belki de sar›ﬂ›n, yeﬂil gözler, beyaz bir ten vs… E, elbette huyu da ﬂekillenecek. Yani çevresel etkenler kadar kal›t›mla kazand›¤›m›z belki de kaybetti¤imiz de¤erlerimiz ﬂekillenecek. K›saca ﬂu anki bizi oluﬂturan trilyonlarca somatik hücre (vücut hücresi), mitoz ve sitokinez arac›l›¤›yla ortaÖnce zigotuz, ama daha da önce erke¤in spermi diﬂinin yumurta hücresiyle eﬂleﬂmeli. Bu da döllenmeyle olas›.
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ya ç›kacak. Hemen belirtelim, sitokinez de sitoplazman›n
bölünmesi demek. Çekirdek bölünmesi anlam›na gelen mitozun ard›ndan gerçekleﬂen sitokinez sayesinde baﬂlang›çtaki tek hücreden onun genetik özdeﬂi olan iki hücre ortaya ç›k›yor. Yani zigotun tüm genleri vücudun tüm somatik
hücrelerine, yaﬂam›m›z›n baﬂ komutanlardan biri diyebilece¤imiz mitoz bölünmeyle tam› tam›na aktar›l›yor. Somatik
hücreden kastetti¤imizse, eﬂey hücrelerimiz d›ﬂ›nda kalan,
her biri 46 kromozom içeren bütün vücut hücrelerimiz.
Böylece somatik hücrelerimiz kendisinden türemiﬂ olduklar›
zigot gibi diployit, yani 46 kromozomlu oluyorlar. Ama bizim mitoz bölünmeyle üretilmemiﬂ, mayoz bölünmeyle, yani ikinci bir baﬂkomutanla yönetilen ve de üretilen hücrelerimiz de var. Bu hücrelerimiz de gametlerimiz, yani eﬂey
hücreleri, an›msay›n, diﬂilerde yumurta, erkeklerde sperm
hücrelerimiz. Somatik hücrelerdekinin yar›s› kadar say›da,
23 kromozom içeren bu gametlerimiz, gonadlarda, di¤er
söylemle eﬂey organlar›m›zda geliﬂiyor; bu da k›zlar için yumurtal›klarda, erkekler için testislerde anlam›na geliyor. Bu
durumda hemen anlam›ﬂ olmal›s›n›z ki, siz do¤du¤unuzda
üreme hücrelerinizi üretecek organlar›n›zla birliktesiniz. Cinsiyetiniz belirlenmiﬂ. Peki nas›l belirlenmiﬂ? ﬁöyle: Hücrelerimizdeki 23 çift kromozomdan 22 çifti vücudumuzun çeﬂitli
organlar›n›, bunlar›n iﬂleyiﬂ mekanizmalar›n›, bedensel özelliklerimizi ve baz› e¤ilimlerimizi belirleyen genleri taﬂ›yor. 23.
çift ise cinsiyeti belirleyen X (diﬂi) ve Y (erkek) kromozomlar›n›n birleﬂiminden oluﬂuyor. Eﬂey hücreleri olan yumurtada
birer set kromozom bulunur. Yani bu hücrelerdeki kromozom say›s› 46 de¤il, 23 olur. Diﬂinin eﬂey hücresi olan yumurtadaki cinsiyet kromozomu yaln›zca X olur. Erkek eﬂey
hücresi olan spermdeyse X ya da Y kromozomu bulunur.
Yani, bir çiftleﬂme s›ras›nda diﬂinin döl yata¤›na giren mil-
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yonlarca spermden kimisi X kimisi Y kromozomu içeren kromozom setleri taﬂ›r. Yumurtay› döllemeyi baﬂaran sperm
e¤er X kromozomu taﬂ›yorsa do¤acak bebe¤in vücut hücreleri, her ikisi de X eﬂey kromozomu taﬂ›yan setlerin birleﬂmesinden oluﬂaca¤› için çocu¤un cinsiyeti diﬂi olur. Buna
karﬂ›l›k, dölleyen sperm Y kromozomu taﬂ›yorsa, do¤acak
bebe¤in hücreleri bir X ve bir Y taﬂ›yan kromozom setlerinden oluﬂaca¤› için bebek erkek olur. Bu verileriniz mayozdan güç alacak. Eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂti¤inizde mayoz gametlerinizin üretilmesi s›ras›nda gerçekleﬂecek ve size hücre
üretecek. Üretilen bu gametler döllenmeden önce hiçbir
hücre bölünmesi geçirmeyecek..

Hücre bölünmesi, ceninin yumurta kanal›ndan birtak›m etkenlerin hareketiyle rahme ulaﬂt›¤› s›rada baﬂlar. Bölünme devam
eder ve cenin rahme ulaﬂt›¤›nda bölünme sonucu bir hücreler
toplulu¤u haline gelir. Rahimde birkaç gün beslenerek yüzer.
Blastosit rahim içine döllenmeden yaklaﬂ›k 7 gün sonra tutunur.

Anlaﬂ›laca¤› gibi eﬂeyli üremenin en çarp›c› olaylar› mayoz
bölünme ve döllenme. Bu iki olay birbirini sürekli izliyor ve
birbirlerinin kromozom say›s› üzerindeki etkilerini dengeliyorlar. Böylece türümüzün kromozom say›s› da de¤iﬂmeden sabit kalabiliyor.

1. evre, zigotun insan embriyosuna benzeyinceye kadarki
geliﬂmesini kaps›yor. Evrenin sonunda organlar bütünüyle
belirginleﬂmiﬂ, madde de¤iﬂim h›z› artm›ﬂ, iskelet oluﬂumu
h›zlanm›ﬂ, ter ve meme bezleri belirginleﬂmiﬂ bu embriyoya “fetüs, fötüs ya da cenin” deniyor.

Tekrar döllenmeyle oluﬂan zigota dönelim. Diployit olan zigot, mitozla bölünerek çok hücreli organizmam›z› yani bizi
meydana getiriyor. Bu da zigotun geliﬂimini tamamlayaca¤› üç evreyi aﬂmas›yla, yani 266 gün (± 7) günde oluyor.

2. evrenin bitiminde cenin baz› uyar›lara tepki vermeye de
baﬂl›yor. Onun baz› ayak ya da kol hareketlerini anne de
hissedebiliyor. Kalp at›ﬂ›n› duymak da olas›. Kan, art›k ceninin kemik ili¤i ve karaci¤erinde yap›l›yor. Iﬂ›¤a karﬂ› gözler
duyarl›. Ter bezleri, s›cakl›k, ac› ve bas›nc› alg›layan almaçlar› geliﬂmiﬂ. Kemikleﬂme ve iskeletleﬂme iﬂlevleri tamamlanmak üzere.

Döllenmeyle iki kat›na ç›kan kromozom say›s›, mayoz bölünmeyle yar›ya indirgenir. Mayoz ve ard›ndan döllenme insan yaﬂam›n›n temel döngüsüdür.

3. evrede büyümesini sürdüren cenin için art›k “insan” diyebiliriz. O do¤umdan birkaç hafta önce de pozisyon de¤iﬂtirip baﬂ aﬂa¤›ya dönecek. Dokuzuncu ayda, insan, iyice büyüyüp hareket alan›n› k›s›tlad›¤›ndan önceki aya göre daha hareketsiz olacak. Do¤um öncesinde dolaﬂ›m sistemindeki bozulmalar ve kopmalar, yeni bir ortama ç›kmas›n›n sinyallerini ona verecek. Zigotlu¤un üzerinden yaklaﬂ›k 266 gün geçti. ‹ki insan üreyip, yeni bir insan yapt›lar
ve ona, “yaﬂama merhaba” dedirttiler.
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