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Cinsiyet

De¤erlendirilmiﬂ X
kromozomu
Cinsiyet kromozomunun insan zekas›yla ba¤lant›s› oldu¤u kesin.

Geçti¤imiz Ocak ay›nda Harvard Üniversitesi
rektörü Lawrence Summers kad›nlar›n, erkeklere göre do¤uﬂtan bilime daha az e¤ilimli olduklar›n› öne sürdü. Bu önerinin yaratt›¤› gürültünün üstünden çok geçmeden, araﬂt›rmac›lar insandaki X kromozomunun dizilimini aç›klad›lar.
Erkekler ve kad›nlar aras›ndaki farklar›n en
az›ndan biyolojik temellerini ortaya koymak için
baﬂlat›lan projenin sonuçlar›, Summers’›n çevresindeki f›rt›nal› sular› sakinleﬂtiremediyse de,
genlerin cinsiyetler aras›ndaki biliﬂsel farklar›
ﬂekillendirmede oynayabilecekleri role iliﬂkin
çok önemli ipuçlar›n› aç›¤a ç›kartt›. Ortaya ç›kan bu farklar büyük ölçüde diﬂilerin avantaj›naym›ﬂ gibi görünse de, X kromozomunun genetik olarak yeniden birleﬂmesi süresince gerçekleﬂen dönüﬂümlerin, baz› erkeklerin entelektüel
düzeylerine de önemli katk› sa¤lam›ﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor.
Bu türden düﬂünceler, kaç›n›lmaz olarak politika ve sansasyon bulutlar› içinde belirsizleﬂebiliyor. Ancak, en eski memeli atalar›m›z›n kal›t›m ﬂifrelerinde yollar›n›n ayr›lmas›ndan 300
milyon y›l sonra, X ve Y kromozomlar› art›k birbirlerinden çok farkl› genetik varl›klar. Y, azar

azar yontularak, zaman içinde ço¤u sperm üretiminden ve erkekli¤i tan›mlay›c› di¤er özellikleri oluﬂturmaktan sorumlu genlerden ibaret kalm›ﬂ bir kromozom. Gen zengini X kromozomuysa renk körlü¤ü, kas geliﬂimi sorunlar› ve ikiyüzden fazla zihinsel bozukluk gibi mutasyonlarla iliﬂkili oldu¤u tahmin edilen yaklaﬂ›k üçyüz
genetik hastal›¤a ve bozuklu¤a karﬂ› erkekleri
savunmas›z hale getirdi¤i için, insan vücudundaki 23 kromozom aras›nda üzerinde en çok çal›ﬂma yap›lan›.
Cinsiyet kromozomlar›, insanlar aras›ndaki
cinsel farkl›l›¤›n temelini oluﬂturuyor. Kad›nlar
her bir ebeveynlerinden gelmek üzere toplam
iki X kromozomuna sahipken, erkekler annelerinden gelen bir X ve babalar›ndan gelen bir Y
kromozomunu taﬂ›yorlar. X kromozomu üzerinde bulunan toplam 1098 adet protein kodlay›c›
genin yaln›zca 54 tanesinin Y üzerinde iﬂlevsel
karﬂ›l›klar› var gibi görünüyor. Bu durum, araﬂt›rmac›lar›n Y kromozomunu “zamanla y›pranm›ﬂ” olarak tan›mlamalar›na neden olan önemli
bir fark. Bu küçük Y kromozomu, genetik olas›l›klar›n sald›r›lar›na karﬂ› çok az bir koruma sunuyor. Kad›nlarda X ba¤lant›l› gen mutasyonla-

r› görüldü¤ünde, ikinci X kromozomunda bulunan “yedek” genlerle bu boﬂluk doldurulabiliyor
olmas›na karﬂ›n, erkeklerde ayn› durum söz konusu oldu¤unda tembel Y kromozomu, mutasyonun gerçekleﬂti¤i X kromozomunun yan›nda
boynu bükük bir ﬂekilde kal›yor.
Beynimiz, X ba¤lant›l› bozukluklara karﬂ›
k›smen savunmas›z görünüyor. Almanya’daki
Ulm Üniversitesi’nden doktor ve insan genetikçisi Horst Hameister ve grubu, yak›n zamanda,
beyin yetersizliklerinin %21’inden fazlas›n›n X
ba¤lant›l› genlerde oluﬂan mutasyonlar› iﬂaret
etti¤ini buldular. Hameister’e göre, X ba¤lant›l›
genlerdeki de¤iﬂiklikler zekaya zarar verebiliyorsa, bu genler ayn› zamanda zekan›n baz› bileﬂenlerini belirliyor olmal›.
Avustralya’daki Newcastle Üniversitesi’nden
t›bbi genetik profesörü Gillian Turner, X kromozomunun zihne ﬂekil veren genleri bar›nd›rd›¤›
görüﬂüne kat›l›yor. Amaç bir nüfus içinde k›sa
zamanda yay›lan bir geni elde etmekse, bu geni
X kromozomu üzerinde araman›n mant›kl› oldu¤unu belirten Turner, tarih boyunca hiçbir insan
özelli¤inin zekadan daha h›zl› evrimleﬂmedi¤ine
de dikkat çekiyor.

madan söz ediyor oluﬂumuz. Ancak, bu mekanizman›n etkileri, bizim genetik oluﬂumumuza ve
yetiﬂti¤imiz çevreye ba¤l› olarak farkl›l›klar gösterecektir.
Normal erkekler ve kad›nlar aras›ndaki sosyal
beceri farklar›n› incelediniz mi?
Skuse: Normal kad›nlar ve erkeklerle, birisinin
do¤rudan kendilerine bak›p bakmad›¤›n› anlayabilmek ve yüz ifadelerini yorumlayabilmek gibi
beceriler üzerine bir çal›ﬂma yapt›k. 700 çocuk
ve 1000’den fazla yetiﬂkin üzerinde yapt›¤›m›z
bu çal›ﬂma sonucunda, yetiﬂkin erkekler ve kad›nlar aras›nda çok az bir farkl›l›k oldu¤unu gördük. Ancak, ilkokul ça¤›ndaki k›z çocuklar›n›n
yüz ifadelerini yorumlamada yaﬂ›tlar› erkeklere
göre çok daha baﬂar›l› olduklar›n› gözledik. Bu
fark, ergenlik ça¤›ndan sonra neredeyse tamamen yok oluyor.
Çal›ﬂma sonuçlar›n›z›n anlam› nedir?
Skuse: Sosyal biliﬂsel becerilerdeki bozukluklar›n, ﬂaﬂ›rt›c› derecede çok say›da insan› etkiliyor
oldu¤unu söyleyebilirim. Biliﬂsel becerilerdeki yetersizlik, özellikle erkek çocuklarda erken yaﬂlarda farkedilmez ve tedavi edilmezse, çocukluk döneminde y›k›c› davran›ﬂlara neden olabiliyor.
Baﬂka çal›ﬂmalar, çocukluk döneminde kötü tutumlarla karﬂ› karﬂ›ya kalman›n uzun süreli etkilerine, erkek çocuklar›n k›zlara göre çok daha sa-

vunmas›z oldu¤unu ortaya koyuyor. Söz konusu
erkek çocuklar›n›n yaﬂamlar›n›n geri kalan›nda
antisosyal olmalar› riski, bas›lanmayan X kromozomunun üzerindeki bir gene ba¤l› gibi görünüyor.

Sosyal Zekiler
.

Londra’daki Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü’nden davran›ﬂ ve beyin bilimleri profesörü David Skuse, X
kromozomunun sosyal becerileri nas›l etkileyebilece¤ini gösterdi. Yaln›zca tek bir X kromozom
taﬂ›yan kad›nlarla yapt›¤› çal›ﬂmalar›n sonucunda, bu X kromozomunu babalar›ndan alanlar›n
sosyal becerilerinin, annelerinden alanlara göre
daha geliﬂmiﬂ oldu¤unu buldu. Bu fark, sahip olduklar› tek X kromozomu annelerinden miras
alan erkek çocuklar›n›n, sosyal iﬂlevselli¤i etkileyen bozukluklara karﬂ› neden daha savunmas›z
oldu¤una iliﬂkin önemli ipuçlar› sunuyor.
Araﬂt›rman›z neyi aç›¤a ç›kar›yor?
Skuse: Bas›lanan genler, babadan ya da anneden
kal›tlanm›ﬂ olmalar›na ba¤l› olarak farkl› ﬂekilde
ifade ediliyorlar. Turner Sendromu olan, yani anne ya da babalar›ndan gelen tek bir X kromozomunu taﬂ›yan kad›nlar›n sosyal becerilerini her
iki ebeveynlerinden de birer X kromozomu alm›ﬂ
olan normal kad›nlar›nkiyle karﬂ›laﬂt›rarak, X
ba¤lant›l› bas›lanan genlerin cinsiyetlere göre
farkl›l›k gösteren özellikleri etkileyebildi¤ini ortaya koyduk. Bu noktada üzerinde durulmas› gereken birkaç ayr›nt› var. Birincisi, bas›lanan gen
ebeveynlerin ikisinde de ifade edilmiyordu. Yani,
bu k›zlar›n sosyal becerilerini babalar›ndan almalar› olas›l›¤› kesinlikle yok. ‹kinci ayr›nt›ysa, potansiyel olarak her birimizi etkileyen bir mekaniz-
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Erkek çocuklar›n antisosyal
olmalar› riski, X kromozomu
üzerindeki bir genle iliﬂkili
görünüyor.
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X kromozomu, nesiller boyunca genlerin cinsiyetler aras›ndaki aktar›m› için ola¤and›ﬂ› bir
sistem sa¤l›yor. Babalar X ba¤lant›l› genlerinin
neredeyse tamam›n› k›z çocuklar›na geçirirlerken, erkek çocuklar da X ba¤lant›l› genlerinin
tümünü annelerinden al›yorlar.
Bu kal›t›m ﬂekli erkekleri X ba¤lant›l› bozukluklar›n büyük ço¤unlu¤una karﬂ› savunmas›z
b›rak›yorsa da, Hameister’a göre erkeklerin zeka tayf›n›n uç noktalar›nda kümeleniﬂleri de
seyrek görülen yararl› X ba¤lant›l› mutasyonlara
karﬂ› daha yatk›n olmalar›n›n bir sonucu. Kad›nlar IQ testlerinde daha baﬂar›l› olma e¤ilimindeler ve kad›nlar›n genelinin IQ testi sonucu ortalamas› erkeklere k›yasla biraz daha yüksek. Bunun yan›nda, zihinsel geliﬂim sorunlar› da erkeklerde daha s›k görülüyor. Ancak, 135 ve
daha yüksek düzeydeki IQ sonuçlar›n›n s›kl›kla
erkeklere ait oluﬂu, Hameister’in görüﬂünü destekliyor.
Hameister’in hipotezini anlamak için, bir kad›n›n yumurta hücrelerinin oluﬂumu s›ras›nda,
babas›ndan ve annesinden gelen X kromozomlar›n›n yumurtal›k dokusunda görülen mayoz bölünmeyle yeniden birleﬂti¤i gerçe¤ini göz önünde tutmak gerekiyor. Bir annenin, süper zekaya
ait gen ya da genleri taﬂ›yan bir X kromozomunu o¤luna aktard›¤›n› varsayal›m. Bu genetik
“hissenin” erkek çocu¤un zekas› üzerinde bir
art›ﬂ görülmesini sa¤layaca¤› kesin. Ancak, bu
erkek söz konusu X kromozomunu ancak k›z çocu¤una aktarabilir. Üstelik, aktar›lan bu X kromozomu, k›z çocu¤unun annesinden gelen di¤er
X kromozomu taraf›ndan bask›lanabilir. Babas›ndan süper zeka geni taﬂ›yan X kromozomunu
alm›ﬂ olan k›z çocu¤uysa, mayoz süresince oluﬂan yeniden birleﬂim süreci nedeniyle, kendi çocuklar›na bu genin ancak k›r›lm›ﬂ ve kar›ﬂt›r›lm›ﬂ bir halini aktarabilir. Hameister’a göre erkeklerin üstünlü¤ünün temelinde yatan gerçek
bu: Süper zeka genlerini oluﬂturan grubun, kar›ﬂ›m içinde bozulmadan varl›¤›n› sürdürmeleri
olas›l›¤›n›n bulunmamas›.
Çok büyük tart›ﬂmalara neden olan bu teorinin karﬂ›tlar›ndan biri de, Cambridge Massachussets’deki Whitehead Biyot›p Araﬂt›rma Enstitüsü’nün geçici müdürü David Page. X kromozomu üzerindeki gen zenginli¤i hakk›nda pek çok
iddiada bulunuldu¤unu belirten Page’e göre,
bunlar›n ço¤u oldukça zay›f iddialar. Ancak, Page de X kromozomu üzerindeki biliﬂsel gen zenginli¤in IQ farkl›l›klar›yla iliﬂkilendirilmesi e¤iliminin “mant›kl› bir spekülasyon” oldu¤u görüﬂünde.
Zeka, yaln›zca tek bir gene ba¤lanamayacak
kadar çok yönlü bir nitelik. Cinsiyet ve kavrama
yetene¤i aras›ndaki ba¤lant›ysa, hem bilim hem de
toplum taraf›ndan görmezden gelinemeyecek kadar ›srarla ortada. Bugüne kadar, cinsiyetler aras›ndaki zeka farklar›n›n hormonlardan ve çevre koﬂullar›ndan kaynakland›¤› düﬂünülüyordu. Yak›n
zamana ait bulgularsa, genlerin zeka üzerinde çok
daha do¤rudan rol oynuyor olabilece¤ini öne sürüyor. Bu yaklaﬂ›m› temel alarak gerçekleﬂtirilecek
yap›c› çal›ﬂmalar, yeni yüzy›l için zarif ama zorlu
bir meydan okuma olaca¤a benziyor.

Kad›n
beyninde, erkek
beynine göre yaklaﬂ›k
%15 daha fazla kan ak›ﬂ›
gerçekleﬂiyor ve kan ak›ﬂ›,
herhangi bir zamanda, erkek
beyninde göre çok daha
fazla say›da merkezde
yo¤unlaﬂ›yor.

Erkek beyninin kad›n
beynine göre daha büyük
olan bölgeleri ön orta
korteks, amigdala ve
hipotalamus.

Kad›n beyni korteksinde,
dille iliﬂkili bölge olan
temporal lobda erkeklere
göre %12 oran›nda daha
fazla sinir hücresi
bulunuyor.

Erkek beyninin kad›n
beynine göre daha küçük
olan bölgeleri limbik bölgenin
ön ve orta k›s›mlar›n›n kenar
bölümleri.

Bir erkek beyninin

%50,8’i

Yetiﬂkin bir erke¤in
ortalama
beyin a¤›rl›¤›

Yetiﬂkin bir kad›n›n
ortalama
beyin a¤›rl›¤›

1,4

1, 2

kilogram.

kilogram.

Bir kad›n beyninin

%55,4’ü
gri maddeden
oluﬂuyor.

gri maddeden
oluﬂuyor.

YAﬁASIN FARKLILIK
Ortalamaya bak›ld›¤›nda, kad›nlar ve erkekler, zeka
testlerinde birbirine eﬂit performans gösteriyorlar.
Ancak, yak›n zamanda yap›lan bir görüntüleme
çal›ﬂmas›, bu tür testler süresince erkek ve kad›n
beyinlerinin çal›ﬂma ﬂekillerine iliﬂkin belirgin ve
ﬂaﬂ›rt›c› farklar buldu. Kad›nlarda ön loblarda
yo¤unlaﬂan etkinlikler, sinir hücrelerinden oluﬂan gri
madde ve veri iﬂleyici merkezleri ba¤layan lifleri
içeren beyaz madde aras›nda bölünerek da¤›l›m
gösteriyor. Erkeklerdeyse, esas etkinlik, beynin
geneline yay›lm›ﬂ olan gri maddede gözleniyor.

Erkekler,
yaﬂlanmayla
birlikte, zihinsel
becerilerde de¤iﬂimlere yol
açan doku kütlesi
Erkek
azalmas›na ve s›v›
çocuklar› 6 ve 17
art›ﬂ›na daha
yaﬂlar› aras›nda büyürken,
beyinlerindeki beyaz maddede
e¤ilimli hale
%45’lik bir art›ﬂ, corpus
geliyorlar.
callosumun büyüklü¤ünde
%58,5’lik bir art›ﬂ ve gri
maddede %19’luk bir
azalma görülüyor.

Kad›nlar,
yaﬂlanmayla birlikte,
sinir hücrelerini ve sinir
hücreleri aras›ndaki
ba¤lant›lar› kaybetmeye daha
K›z
yatk›n olmalar› nedeniyle, çocuklar› 6 ve 17
erken bunamaya daha
yaﬂlar› aras›nda
e¤ilimli hale
büyürken, beyinlerindeki
beyaz maddede %17’lik bir
geliyorlar.
art›ﬂ, corpus callosumun
büyüklü¤ünde %27,4’lük bir
art›ﬂ ve gri maddede
%4,7’lik bir azalma
görülüyor.
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