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Benim daha iyi olan yarım için...



Daha önce görmezden geldiğim ama gerçeklikten 
hiç de uzak olmayan bir konuyu, yani kadın 
cinsiyetinin asaletini ve üstünlüğünü elimden geldiği 
kadar cesurca ve utanmadan ele almaya çalıştım.

-HENRICUS CORNELIUS AGRIPPA, ANTWERP, 12 NİSAN, 1529



YAZARIN NOTU

Bu kitapta atıfta bulunulan bazı kişilerin isimle-
ri, vaka ayrıntıları ve tanımlayıcı özellikleri; hasta-
ların, meslektaşlarımın, tanıdıkların, arkadaşların 
ve ailenin gizliliğini korumak için değiştirilmiştir. 
Anonimlik düzeyini arttırmak ve ayrıca bir fikre 
veya teşhise netlik kazandırmak için bazı durum-
larda senaryolar ve açıklamalar değiştirilmiş veya 
birleştirilmiştir. 

Bu kitap, bir tıp el kitabı olarak değil yalnızca 
bir referans olarak tasarlanmıştır. Doktorunuz ta-
rafından reçete edilmiş herhangi bir tedavinin yeri-
ni almak bu kitabın amacı değildir. Tıbbi bir soru-
nunuz olduğundan şüpheleniyorsanız tıbbi yardım 
almanızı tavsiye ederim.
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ÖNSÖZ

DAHA BÜYÜK. DAHA UZUN. DAHA HIZLI. DAHA 
GÜÇLÜ. Bunlar her zaman erkekleri tanımlamak için 

kullanılan sıfatlardır. Peki ya onları tanımlamak için bilimsel 
açıdan daha doğru olan sıfatlar; zayıf, kırılgan, çelimsiz ve sa-
vunmasızsa?

2019’un ikinci yarısında, Çin’in Wuhan şehrinde öngörüle-
meyen bir olay şekillenmeye başladı. Bulaştığı insanların çoğu-
nu öldüren yeni bir virüsün varlığı hakkında raporlar su yüzü-
ne çıktı. Dünyanın deneyimlediği şey, yeni bir koronavirüsün 
gelişiydi ve bununla birlikte modern yaşamın sayısız yönünü 
yeniden şekillendirecek bir olayın başlangıcıydı.

Ne yazık ki bu trajedi, X'in Hikâyesi’nin ciltli baskısında 
yaptığım tahmini destekledi. Bir sonraki büyük mikrobiyal 
sıkıntının, erkekleri kadınlardan daha fazla olumsuz etkileye-
ceğini tahmin ediyordum. Virüs 2020’nin başlarında dünya 
çapında yayılmaya devam ederken daha fazla erkeğin öldüğü 
inkâr edilemez hâle geldi. Bazı ülkelerdeki erkeklerin kadınlara 
oranla ölüm düzeyi, iki katına kadar yükseldi.

Başlangıçta bu tutarsızlığa ışık tutmaya çalışan çoğu giri-
şim, cinsiyetler arasındaki doğuştan gelen biyolojik farklılıkları 
dikkate almak yerine neredeyse tamamen davranışsal değiş-
kenleri dikkate alma eğilimindeydi. Görünüşe göre davranışsal 
açıklamalara güvenmek, kırması son derece zor bir alışkanlık.
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Böylece alışılagelmiş uzmanlar, gözlemlenen kadınların ha-
yatta kalmaya dair ‘gizemli’ avantajına bir açıklama getirmek 
için sıraya girdiler. Uzmanla neden daha az kadının öldüğü-
nü açıklayan ilk sebeplerden biri olarak, kadınların sık sık ve 
derinlemesine el yıkama gibi üstün hijyen alışkanlıklarını ileri 
sürdü. Duruma dair daha fazla kanıt bulundukça, bu davra-
nışsal açıklamaların neredeyse her birinin yetersiz olduğu orta-
ya çıktı. Hijyen örneğine bakalım. Erkeklerin daha kirli cinsi-
yet olduğu ve çoğu kez el yıkamaktan kaçındıkları iddia edildi. 
Bu da COVID-19 kaynaklı erkek ölümlerinin daha yüksek 
olmasının nedenlerinden biri olarak lanse edildi. Ancak bazı 
ülkeler, virüs bulaşan kadın sayısının erkeklerden fazla olma-
sına rağmen daha fazla erkeğin öldüğünü bildirmeye başladı. 
Aynı model, sağlık çalışanları için de geçerliydi. Sağlık çalışan-
larının %75’inin kadın olmasına rağmen dünya çapında ölen 
erkek sağlık çalışanlarının sayısı, ciddi ölçüde daha yüksekti. 
Elbette, bu durumun altında el yıkamanın ötesinde bir şeyler 
olmalıydı.

Davranış, sağlık sonuçlarında rol oynar ancak daha yük-
sek oranda erkek ölümlerinin arkasındaki tek itici güç olamaz. 
Daha önce bir kez daha görülen koronavirüs salgınının orta-
sında tanık olduğumuz şey, insanlığın en eski öykülerinden bi-
rinin yeniden ortaya çıkması oldu: Kıtlık da olsa, pandemi de 
olsa bir felaket meydana geldiğinde daha fazla kadın hayatta 
kalıyor. Bu yeni koronavirüs dehşet verici bir netlikle erkekle-
rin biyolojik olarak ne kadar kırılgan olabileceğini gösterdi. Bu 
durum sadece pandemiler için geçerli değil; hayatın başından 
itibaren dünyanın her yerinde kız bebeklerin ilk doğum gün-
lerinde hayatta olma olasılığı, erkek bebeklere göre tutarlı bir 
şekilde daha yüksektir.

Hayatta kalma oranlarındaki aynı eşitsizlik, kanserde de gö-
rülebilir. Kadınların genel sağlığını iyileştirme konusunda bü-
yük adımlar atmış olsak da son 50 yıldaki veriler, neredeyse 
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her kanser türünde erkeklerde görülen kanserlerin sistematik 
olarak kadınlarınkinden daha fazla sayıda ölümle sonuçlan-
dığını gösteriyor. Bu koronavirüs salgını bize, genetik açıdan 
ortalaması alındığında erkeklerin daha fazla kas kütlesine ve 
fiziksel güce sahip olmalarına rağmen, iş doğumdan ölüme ka-
dar karşılaşılan fiziksel zorluklardan kurtulmaya gelince gene-
tik dişilerin neredeyse her zaman daha uzun yaşadığını kabul 
etmemizin zamanının geldiğini öğretti. Üstelik bunun altında 
yatan sebepse erkeklerin yalnızca bir X kromozomu varken ka-
dınların iki X kromozomunu miras alması ve ömür boyu bu 
kromozomları kullanmasıdır. İki X kromozomundan fayda-
lanabilmek genetik dişilere daha fazla genel genetik çeşitlilik 
kazandırır, bu da hücrelerinin işbirliği yapmasına ve çeşitli ge-
netik kaynakları paylaşmasına olanak sağlar.

İki X kromozomu miras almak kadınlara, yalnızca erkek-
leri etkileyen X’e bağlı genetik koşulların çoğu için bağışıklık 
kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda ve en önemlisi, onlara 
yaşamları boyunca her noktada hayatta kalma avantajı sağlar. 
İki X kromozomu ile doğmanın bu doğuştan gelen dişi gene-
tik avantajına ben ‘eş gametlilik yasası’ diyorum.

Eş gametlilik yasası hem açık hem de acımasızdır. XX eş ga-
metli dişilerdeki gibi aynı cinsiyet kromozomlarından ikisini 
miras alırsanız genetik açıdan yetenekli olursunuz. XY hetero 
gametli bir erkek olarak doğarsanız genetik açıdan dezavantaj-
lı konuma düşersiniz. Bu kitap, eş gametlilik yasasına ve bu 
yasanın cinsiyetler arasındaki genetik açıdan köklü farklılıkları 
aydınlatmadaki önemine dikkat çekmek için yazılmıştır. Mo-
dern tıp aralarındaki temel biyolojik farklılıklardan kaçındığı 
sürece iki cinsiyete de iyi bir hizmet sunamayacaktır. Bizi bek-
leyen belirsiz gelecekte bir tür olarak hayatta kalmamızın da-
yandığı genetik çeşitliliği sürdürmek için; her iki genetik cin-
siyetin de hayatta kalması çok önemli olacaktır. COVID-19 
koşullar ve çevresel etkenler ne olursa olsun kadınların hayatta 
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kalmak için gereken iç kaynaklara sahip olma olasılığının daha 
yüksek olduğunu açıkça ortaya koydu.

Şu soru önemli: Bu koronavirüs nedeniyle gerçekleşen 
orantısız düzeyde fazla erkek ölümleri, cinsiyetler arasında var 
olan korkunç biyolojik farklılıkları nihayet kabul etmemiz için 
yeterince ciddi bir teşvik olacak mı?

Sharon Moalem, MD, PhD
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GİRİŞ

İŞTE SİZE BAZI TEMEL GERÇEKLER: Kadınlar, erkek-
lerden daha uzun yaşar. Kadınların daha güçlü bağışıklık 

sistemleri vardır. Kadınların gelişimsel bir engelliliğinin olma 
ihtimali daha düşüktür; dünyayı daha geniş bir renk yelpaze-
siyle görme olasılığı daha yüksektir ve kadınlar genel olarak 
kanserle mücadelede daha iyidirler. Kadınlar, hayatın her aşa-
masında erkeklerden daha güçlüdür. Ama neden?

Bir yaz gecesi, ciddi bir araba kazasının ardından hızla hasta-
neye doğru giden bir ambulansın içinde yatarken bu soru aklı-
ma takıldı. Sedyede monitörlere bağlı hâlde yatarken kendimi, 
gözümün önünde canlanan iki hatıramı düşünürken buldum. 
Bunlardan ilki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) 
prematüre bebekleri tedavi eden bir doktorken başımdan geçen 
bir olaydı ve diğeriyse ondan on yıl önce nörogenetik üzerine 
hayatlarının son yıllarını yaşayan insanlarla çalıştığım sırada ba-
şımdan geçen bir olaydı. Bu iki olay bir şekilde bağlantılı görü-
nüyordu ama nasıl olduğuna pek karar veremedim.

Sonra o ambulansın arkasındaki kaosun ortasında bir şeyi 
fark ettim. Hepimizin başından geçen ve belirli temel varsa-
yımları sorgulamamıza neden olan bazı olaylar vardır; o yaz 
gecesi, hakkında düşündüğüm iki olay ve ardından berrakla-
şan o an; hepsi bu kitapta ileri süreceğim tezle bağlantılı. Te-
zim şu: Kadınlar, genetik olarak erkeklerden üstündür.
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Bir nörogenetik uzmanı -nörodejeneratif hastalığın genetik 
mekaniği konusunda uzmanlaşmış biri- olarak araştırma yap-
maya başladığımda karşılaştığım beklenmedik zorluklardan 
biri, çalışmalara katılmak için yeterli sayıda sağlıklı ve yaşlı 
yetişkine ulaşamamak oluyordu. Mükemmel araştırma soru-
ları ve bunları test etmek için gerekli tüm mali desteğe sahip 
olsam bile karşıma sık sık engeller çıkıyordu ve çalışmalarımı 
ertelemek zorunda kalıyordum. Çünkü sağlıklı ve yaşlı gönül-
lüler arasında kadın ve erkeklerin yaşları birbirine denk düş-
müyordu. Yeterli sayıda insana ulaşmam yıllar alabilirdi. 

Tabii yanımda Sarah olmasaydı. Sarah seksenlerinin sonla-
rında ve her iki kalçası da titanyumdan ama yürüteciyle ne-
redeyse durdurulamaz biri. Haftalık programı suluboya kursu, 
yüzme ve düzenli bir dans partisiyle tamamlanan bir kardiyo 
dersinden oluşuyor. Bunlar yetmezmiş gibi Sarah, şehirdeki 
farklı yaşlı merkezlerinde neredeyse her gün etkinliğe katılıyor. 
Kendileriyle vakit geçirecek ailesi veya arkadaşları olmayan, 
hastanede yatan yaşlı yetişkinleri ziyaret eden gönüllü bir ku-
ruluşun üyesi. Ayrıca kendisi, benim büyükannem.

Aile fertlerim bana sık sık Sarah ile daha yavaş yaşama ko-
nusunda doğrudan konuşmak isteyip istemediğimi soruyor. 
Herkes onun çok meşgul olduğundan endişeleniyor. Onlara 
cevabım hep aynı: “Bu kadar aktif olduğu ve günlük aktivi-
telerinden keyif aldığı için şu an olabildiğince iyi durumda.’’ 
Daha da önemlisi Sarah sosyal olmayı bırakırsa yetişkin araş-
tırma gönüllülerine ulaşma yolum tıkanır. 

Büyükannem ilk olarak neredeyse yirmi yıl önce çalışma-
larım için gönüllüler bulmama yardım etmeye başladı. Tavsi-
ye vermekten de hiçbir zaman çekinmedi. “Üzerinde o kor-
kunç beyaz önlük ve isim etiketi varken çalışmalarında sana 
yardım etmek isteyen bir kişiye bile ulaşamazsın.” dedi. “Ben 
senin yerinde olsam o önlüğü çıkarırdım. Hatta hemşireden 
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de çıkarmasını isterdim; önlüğe gerek yok. Önlükler bizi kor-
kutur. Bana ameliyatları hatırlatıyorlar; neden böyle şeyleri 
hatırlamak isteyeyim ki? Önlüksüz, normal bir insan gibi gö-
rünürsün. Sonuçta insanlardan sana kendilerinden bir parça 
vermelerini istiyorsun ve bu, büyük bir olay. Göreceksin, sana 
yardımcı olmak isteyen çok fazla insan olacak.”

Onu dinleyip beyaz önlüğü çıkardım. İşe yaradı. Bir sivil 
gibi giyinip gönüllü adaylara bir sunum yaptıktan sonra ihti-
yacımız olan araştırma katılımcısı sayısından fazlasını elde et-
tik. Tek sorun, ortamda bulunan herkes çalışmaya katılmayı 
kabul etse dahi her zaman belirli bir demografik özelliklere sa-
hip bireylerin sayısı eksik kalıyordu. Yeterince erkek yoktu.

Yaşlı kadınlar, erkek akranlarından ortalama olarak en az 
dört ile yedi yıl daha uzun yaşar. Bu uzun ömür tutarsızlığı, 
insan yaşam süresinin uç noktasına yaklaşmaya başladığımızda 
daha da çarpıcı hâle geliyor. Seksen beş yaşın üzerinde kadın 
sayısı, erkek sayısının iki katı kadar olabilir. Yüz yaşını devi-
renlere bakacak olursak kadınların hayatta kalma avantajı daha 
da fazla; bugün hayatta olan yüz yaşındaki her yüz kişiden sek-
seni kadın ve sadece yirmisi erkek.* 



ON YIL İLERİ SARALIM, yaprakların renklerini yeni değiş-
tirmeye başladığı sonbaharın başlarındaki bir akşama gidelim. 
Hastane tarafından YYBÜ’ye çağrıldım. Nöbetçi hemşire Re-
becca benimle lavabonun orada buluştu ve bana birkaç gün 
önce kabul edilen iki prematüre bebek hakkında bilgi verdi. 
Çift yumurta ikizi olan Jordan ve Emily sadece yirmi beş haf-

* Cinsiyetler arasındaki uzun ömürlülük farkını açıklayan hafifletici fak-
törün doğası gereği davranışsal olduğunu düşünürdük. Örneğin, tipik olarak daha 
fazla erkek, askerlik yaparken ve daha tehlikeli mesleklerde çalışırken öldü. Artık 
genetik dişilerin uzun ömürlülük avantajının doğası gereği biyolojik olan faktörlere 
bağlanabileceğini biliyoruz.
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NEDEN 

talıkken, yani resmi doğum tarihlerinden üç aydan fazla bir 
süre önce doğmuşlar. Temiz bir önlük giydim, mavi nitril eldi-
venler ve bir maske taktım. Çünkü bu bebeklerin ihtiyaç duy-
duğu son şey, çağrı cihazım çalmadan birkaç dakika önce otur-
duğum hastane avlusundan yanlışlıkla getirdiğim herhangi bir 
şeyi onlara bulaştırmam olurdu.

Rebecca 30 yıldan fazla bir süredir hastanede personel ola-
rak çalışıyordu; uzun çalışma saatlerine ve YYBÜ’deki zorlu 
çalışma koşullarına rağmen altmış küsur yaşından çok daha 
genç görünüyordu. Rebecca durum ne kadar kötü olursa ol-
sun insana kendini güvende hissettiren bir sese ve tarza sahip-
ti. Doktorların çoğu da dahil olmak üzere personelin büyük 
kısmı hastanenin en küçük hastaları için tıbbi bakım planında 
değişiklik yapmayı düşünürken genellikle onun fikrini alırdı. 
4. seviye YYBÜ’deki kıdemli hemşire olan Rebecca, gerçekten 
prematüre bebek konusunda uzmandı ve o gece bana söyle-
dikleri sadece araştırmamı değil, hayatımı da değiştirecekti.

Neyse ki çoğumuz yeni doğmuş prematüre bebeklerin gün 
boyunca sadece hayatta kalabilmek için katlanmak zorunda 
oldukları mücadelelerin farkında değiliz. Ufacık ve kırılgan 
bedenleriyle küçücük, yarı saydam evlerinde tek başlarına ha-
yatta kalmak için savaşmak zorundalar. Kabaca tasarlanmış 
yapay rahimler olan bu kuluçka makineleri, bebekler büyü-
yünceye ve artık onlara ihtiyaç duymayacak kadar güçlü olana 
kadar kontrollü ortamlar olarak hizmet vermektedir.

4. seviye YYBÜ’de genellikle prematüre yenidoğanların en 
genç ve en hasta olanları bulunur. Burada kullanılan inküba-
törlerin birçoğu bebekleri dış dünyadan koruyarak enfeksi-
yon riskini düşük tutan bir hava filtreleme sistemine sahiptir. 
İnkübatörler ayrıca, doğru miktarda nem de sağlar. Bebekler 
çok erken doğduklarında derileri genellikle henüz oluşmamış-
tır ve dehidrasyonu önlemek için gereken uygun korumayı 
sağlayamaz.



Daha uzun ve sağlıklı bir ömür, daha güçlü bir bağışıklık sistemi, 
hastalıklarla mücadelede daha yüksek başarı oranı…

Amerikalı doktor ve genetik bilimci Sharon Moalem, oldukça ikna edici 
argümanlarla, kadınların sahip oldukları iki X kromozomu sayesinde, bir 
X kromozomu olan erkeklerden biyolojik açıdan ayrıcalıklı olduğunu 
savunuyor.

Moalem, son kitabı X’in Hikâyesi’nde belki de toplumsal cinsiyet 
klişelerimizi tersyüz ederek birçok durumda kadın biyolojisinin 
üstünlüğünün, iki X kromozomuna sahip olmalarıyla açık bir şekilde 
bağlantılı olduğunu göstermek için klinik, tıbbi ve tarihsel verilerden 
yararlanıyor.

Tüm dünya, dehşet verici bir pandemi nedeniyle panik hâlindeyken bilim 
insanları, bazı insanların hastalıklara karşı daha dirençli olmalarının 
altında yatan faktörlerle ilgili araştırmalar yapıyor. Cinsiyet bu 
faktörlerden biri olabilir mi? Ve eğer öyleyse neden?

Moalem, bu soruları pandemiden çok önceleri sormaya başlamıştı ve 
almak istediği cevaplar tüm dünyayı kasıp kavuran bir felaketle gün 
yüzüne çıktı: Erkeklerin COVID-19'a yakalanma olasılığı muhtemelen 
kadınlardan daha fazla değil ama tüm dünyadaki istatistiksel veriler 
gösteriyor ki bu hastalık nedeniyle ölüm oranları daha yüksek.

Erkekler için sorun; eğer X kromozomundaki genlerden biri hatalıysa, bu 
hatanın etkileri bütün hücrelerin DNA'sında görülecek olmasıdır. 
Kadınlar ise İki X kromozomundan faydalandıkları için genetik çeşitliliğe 
sahiptir.

Kitapları çok sayıda ülkede yayımlanan ve ilgiyle takip edilen Moalem, 
biyoteknoloji ve insan sağlığı alanındaki keşifleriyle yirmi beşten fazla 
patent almıştır ve genetik alanındaki klinik araştırmalarıyla tüm 
dünyada tanınmaktadır.
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