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sa’n›n do¤umundan 490 y›l önce, eylül ay›n›n
on ikinci gününde, Atinal› komutan Miltiades,

Marathon ovas›nda Persleri bozguna u¤rat›r ve
sonras›nda da düflman›n limandaki tüm gemilerini
yakar. Savafl›n nas›l geliflti¤inden haberi olmayan
ve meraktan ölüp ölüp dirilen Atinal›lar, gecenin
karanl›¤›nda gö¤ün k›z›la kesen rengini, dehflet
içinde seyretmektedirler. Gözleri yolda, ak›llar› sa-
vafl alan›nda, neredeyse baflkalar›n›n duyaca¤› h›z-
l› kalp at›fllar›n› dinleyerek, gelecek olan haberciyi
ve haberi,  soluklar›n› tutmufl,  sab›rs›zl›kla bekle-
mektedirler. Ölüm kal›m süreci herkes için iflle-
mektedir... 

Sonunda, toza topra¤a bulanm›fl, kan ter içinde
ve bitkinli¤i nedeniyle  yürümeyle  koflma aras›
ilerleyen birinin geldi¤ini görürler. Dolanan bacak-
lar› nedeniyle ad›mlar›n›,  ayaklar›n› sürüklercesine
atmaktad›r.  Tan›makta güçlük çektikleri bu kiflinin
kim oldu¤unu nihayet seçerler. Umutsuzlu¤un efli-
¤inden dönme düflünü kuran halk, bir hamleyle
haberciyi karfl›lamaya yönelir. Bu tan›nmaz durum-
daki adam; Atinal›lara çarp›flmalarla ilgili bilgileri
ulaflt›rma çabas›ndaki bu kahraman savaflç›; ünlü
atlet  Pheidippides’ dir.  Saatler süren bir kofludan
sonra,  ilk ad›m›n› att›¤› yerin 42195 inci metresin-
de, tam orac›¤a, y›¤›l›r.  Kaybetti¤i litrelerce su ne-
deniyle  kavrulan  a¤z›nda dili dama¤›na yap›flm›fl
gibidir. Adeta f›s›ldarcas›na ç›kard›¤› söz güçlükle
duyulur. Bu, onun, son nefesini vermeden önceki
tek ve son kelimesidir: "KAZANDIK".

Marathon savaflç›lar›, asker olsun, sivil olsun,
Atinal›lar›n cesaret simgesidir.  Dünya literatürüne,
bu ad› tafl›yan savafllar nedeniyle  girmifl  bir keli-
medir "maraton".

Günümüzde, sadece atletizm dal›nda de¤il, di-
¤er sportif, sosyal kültürel ve ekonomik etkinlik
dallar›nda da "Maratonlar" yap›la gelmektedir:
Dans, öpüflme, uyan›k kalma, yat yar›fllar› hatta
dünya borsalar›ndaki ifllemler vb. gibi...

Maratoncu atletlerin dahi performanslar›na öze-
nece¤ini düflündü¤üm  "Spermatozoitlerimiz",  t›p-
k› onlar gibidir. Amaç  ipi gö¤üsleyerek  birincilik

madalyas›na kavuflmakt›r.  Ancak  tüm atletlerden
hem çok daha h›zl› hem de çok daha dayan›kl›d›r-
lar.

Tek "kifli" girinceye kadar (Omnes ad unum1

deyiminden esinlenerek).
Ovaryumda her ay bir defa, yüzlercesi aras›n-

dan, olgunlaflma sürecini tamamlayarak ba¤›ms›zl›-
¤›n› seçen –genelde- bir  yumurta hücresi, hac› yo-
lu bekler gibi spermatozoitini gözlemeye bafllar.
Ancak, öyle yal› kaz›¤› gibi çak›lm›fl bir vaziyette
oldu¤u yerde  k›p›rdamadan durmaz. Her hangi bir
güç sarf etmese dahi, kendini sar›p sarmalayan kol-
lar aras›nda bir tür sürüklenmeye u¤rayarak "gele-
cekteki eflini istikbale" ç›kar. Ve böylece karfl›lama
olay›na haz›rlanm›fl olur. Bu süreç kapsam›nda da
içinde hareketli tüylerin bulundu¤u, rutubetli, hafif
esintili, ancak fazla havadar olmayan, kendisini üç
günlük yolculu¤u süresince misafir edece¤i karan-
l›k bir tünele girer. ‹flte burada, niyetlerinin ne ola-
bilece¤ini "bilmezlikten geldi¤i", cüsseleri pek de
ah›m flah›m olmayan, asl›nda biraz tokmak kafal›,
kuyruklu bir fleylerin etraf›nda dolanmakta oldu¤u-
nu hisseder. Ama tüm bu dolananlara da rast gele
kap›y› açacak de¤ildir. 

fiimdi biraz geriye dönerek kahramanlar›m›zla
ilgilenelim. Bafl›nda saç bitmemifl yetim çocu¤u ör-
ne¤i olan Spermatozoitlerimiz, adeta bir "Maraton
koflma" haz›rl›¤› içindedirler. Topluluklar›  yönün-
den durum gerçekten içler ac›s›d›r. Onlar, yar›fl pis-
tinin,  hangi yar›fl pisti, düpedüz milyonlar›n itifl
kak›fl içinde bulundu¤u bir meydan›n üzerinde
toplan›rlar. Spermatozoit ve ovumun, evrensel bir-
leflmeleri amac›na do¤al uygunlu¤u nedeniyle se-
çilen bölgenin, sadece tavan›nda dar bir tünel giri-
fline geçit veren "sözüm ona aç›k" bir kap›  vard›r.
Buradaki engebeli arazinin yan›nda Avrasya mara-
tonu öncesindeki köprü sahanl›¤› ferah görünür ve
yollar› tenha kal›r. Üstelik buradaki hava aç›k,
esinti püfür olmad›¤› gibi bölge de öyle güllük gü-
listan de¤ildir. S›cakl›k, befl y›ld›zl› klimal› otellerin
odalar› gibi olmay›p onlara, do¤up büyüdükleri or-
tam› mumla arat›r türden ve ter döktürücü nitelik-
tedir. B›rak›ld›klar› "dipsiz kuyu" nun Ph derecesi
asittir ama Allah’tan  ortal›¤› kas›p kavurmaz. Ya-
k›p öldürücü de de¤ildir ve spermatozoitlerimizin
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alkalen yap›lar› kendilerini biraz da korur. Ama,
yar›flç›lar›m›z› da bulunduklar› yerden uzaklaflma-
ya zorlar. Yoksa halleri nice olurdu? Ve evrimimiz
de, herhalde, bafllamadan biterdi!  Peki nereye gi-
decek bunca mahluk? Zorunlu olarak önlerindeki
kanaldan yukar›lara t›rmanmaya çal›flacaklard›r.
Bunca handikap yetmiyormufl gibi bu kez de kar-
fl›lar›nda bir t›kaç bulurlar! Ne ifli var flimdi bu en-
gelin burada? fiayet do¤um kontrolü  uygulanan bir
bedenle karfl› karfl›ya iseler, resmen "hap›" yutmufl
say›l›rlar. Eski ça¤larda düflman›n kale kap›s›n›
hayvan bafll› kütüklerle zorlayan askerler gibi yük-
lenirler ama, kap›y› açmak ne mümkün! Bir de ra-
him içine gebeli¤i önleyici araç koyduranlar bulu-
nur; onlar da baflka tür bir felaket habercisidirler.
Bu yabanc› cisim nedeniyle, sanki onu korumakla
görevli imifller gibi, rahmin a¤z›na gelip yerleflen
nöbetçiler spermatozoitlerimizi yer bitirirler. Bu
alengirli durumlar d›fl›nda, flükür ki do¤a çok insaf-
l›d›r. Yumurtlama günü öncesinde insafa gelip tü-
nel a¤z›n› biraz geniflletir ve t›kac› da gevfletir ki
vatandafllar yukar›lara gidebilsin. Yi¤itlerimizin ön-
lerinde, boylar›na k›yasla, hayli uzun bir yol vard›r
ama bu mesafe onlar için v›z›lt›d›r. Zira onlar de-
rinliklerden yer yüzüne f›flk›rarak ç›kan ham petrol
gibi gelmifllerdir bulunduklar› yere! Az daha cüsse-
lerini (!) belirtmeyi unutuyordum: Kuyru¤u ile bir-
likte milimetrenin yirmide biri, yani 50 mikrometre
kadard›r. Bafl› ise sadece 5 mikrometre büyüklü-
¤ündedir. Bafl  ama, haza bafl (!) Elmasl› matkap
ucu gibi. Burgulamayla girece¤i bölgede adeta gir-
dap oluflturur! Tek koflul yumurtac›¤›n "EVET" de-
mesi, yani bir yaflam› birlikte geçirmek üzere "yu-
vas›n› yapaca¤›" eflinin  "durum vaziyetini" okeyle-
mesidir. Amerikal›lar, bafll›k bölümüne zarar gel-
meksizin beton perde duvarlar› delip geçerek he-

defte patlayan güdümlü füzelerinin tasar›mlar›n›n
ilham›n›, belki de, spermatozoitlerden alm›fllard›r?
Yumurtaya gelince, o kendine laf söyletmez, çal›-
m›ndan da geçilmez. Bir defa vücudun ç›plak göz-
le görülebilen yegane hücresi olup boyu, sperma-
tozoitin bafl›n›n tepesinden, kamç›s›n›n ucuna ka-
dar olan uzunlu¤una eflittir. 

fiimdi, flayet s›k› durup, para ve puan cezalar›-
na çarpt›r›lmamak için kemerlerinizi bir güzel ba¤-
larsan›z sizinle, simülatör odas›nda, bir yolculu¤a
ç›kaca¤›z. Önce "arac›m›z›n" özel niteliklerini ele
alal›m: Spermatozoitin enerjisi: 20 µm/s, harcanan
güç: 2x10-11 erg/s (2x10–18 watt), h›z› da: 1-4
mm/dakikad›r. Bu durumu somutlaflt›rmak istedi-
¤imden, önce ayd›nlatma konusuyla ilgili bir hesap
yapt›m.  Gezegenimizdeki "tüm" erkeklerin bir de-
fal›k ejakülatlar›n›n toplam enerjisi, bir "isperme-
çet"3 mumunun yayd›¤› ›fl›¤a efl de¤erde olabiliyor!
Ancak bir spermatozoit tanesi "Edison"un yaflam›n›
bafllat›nca, Dünyam›z ›fl›ld›yor.

Geliyoruz can al›c› baflka bir bölüme: Sperma
hayvanc›¤›, bir saniyede, boyunun tam 11 kat› yol
al›r. Bunu belli yo¤unluktaki biraz karfl› ak›nt›l› ve
engebeli bir ortamda gerçeklefltirdi¤inden, örne¤in
ayn› performans›, 5 cm. boyundaki bir hamsi bal›-
¤› gösterecek olsa idi :  Saatte 2 km; 50 cm. büyük-
lü¤ündeki bir kofana : Saatte 20 km.; 20 metre
uzunlu¤undaki bir balinac›k ise, saatte 800 km.h›z
yapm›fl olurdu. 1 metre 80 santim boyundaki bir
insan›n ise, s›v›sal ve engelli bir ortamdan vazgeç-
tik, yar›fl pistinde bile, saatte 72 km.h›z yapabilme-
si 21. yüzy›lda dahi  olanak d›fl›d›r. (Bu h›z, Olim-
piyat ve Dünya flampiyonu sprinterlerin4 h›z›n›n
tam 2 kat›d›r). Spermatozoit bu performans›n› ne-
ye borçludur? Bafl, boyun ve orta bölümünün ar-
d›ndan gelen "kuyruk" denen "dehfletengiz kamç›-
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s›na!" Bu kamç› (Flagellum), öyle Zoro’nunki gibi
sadece "Z" harfi yazan, nereye b›rak›rsan orada k›-
m›ldamadan duran tembel bir nesne de¤ildir. Bilim
dünyas›n› flaflk›na çeviren bu kamç›lar – Zira baz›
tür bakterilerle parazitlerde de bulunur- karmafl›k
bir "Organik Motor" ile ifllemektedirler. Elektrik
motorlar›yla ayn› mekanik özelli¤e sahiptirler. Ha-
reketli "Rotor" bölümü ve hareketsiz "Stator" k›s›m-
lar› vard›r. Bu süper kuyruk, hücre içinde, ATP
(Adenozin trifosfat) molekülleri halinde sakl› tutu-
lan haz›r enerjiyi kullanmaz, kendi özel enerji kay-
na¤›n› devreye sokar. Kamç›n›n, kusursuz mekanik
bir tasar›mla yerlerine oturtulan iki yüz k›rk ayr›
proteini vard›r. Ve bu proteinler, motoru kapat›p
açacak sinyaller de göndermektedirler!... Ayr›nt›la-
ra bu denli önem vermifl  olmam›n  nedeni, tek bir
sperma hayvanc›¤›n›n dahi "buna de¤di¤i" içindir.
Ancak, bu kadar k›ymetli bir "canl›n›n", bak›n ba-
fl›na neler geliyor! 

Kahramanlar›m›z, b›rak›ld›klar› do¤al ortamdan
yumurtaya 45 dakika ile 4 saat aras›ndaki bir süre
içinde ulafl›rlar. Ancak bir k›yamet de tünelde ve
bundan sonras›nda kopar! Evrensel nikah merasi-
mi gelen giden, giren ç›kan›n belli olmad›¤› ve ka-
otik bir durumun yafland›¤› ortamda süzüm süzüm
süzülen gelin han›m›n yan›na "birinin?" oturmas›y-
la bafllar. ‹flin ilginç bir baflka yönü de, efl aday›n›n
"cinsiyetinin" gelin han›m için gerçek bir sürpriz
olufludur!

Cinsiyeti kesinlikle difli olan gelinimizi, kendi
inisiyatifi d›fl›ndaki hiçbir kuvvet, yaflam›n› birleflti-
rece¤i  efl aday›na, evet demeye zorlayamaz. Salo-
nu dolduranlar›n, nikah memuru ve flahitler dahil
hepsi "potansiyel efl" aday›d›rlar. Hepsi çok h›zl› ve
güçlüdür ama hepsinin: Dazlak, kör, sa¤›r ve dilsiz
olmak gibi müflterek kusurlar› bulunur. Ancak yu-
murtan›n da yaflamak, varl›¤›n› nesiller boyu de-
vam ettirmek gibi bir amac› vard›r. Zira o da 1000
aday aras›ndan seçilmifl - asl›nda annesinin rah-
minde bafllayan serüvenini tamamlayarak - burala-
ra gelmifltir. Sonunda genelde "bir" bazen daha faz-
la adaya kap›s›n› aç›p içeri almaya karar verir. Ve

iflaretini, henüz bilemedi¤imiz bir flekilde gönderir.
Ama kap›, baca, pencereler hala s›ms›k› kapal›d›r.
‹flte o zaman sinyali alan "seçilmiflin" elmas uçlar›
devreye girer: Bafl içerde kal›rken görevi biten
kuyruk da kopar. Asl›nda hedefi tutturan bu bafla-
r›l› aday flansl›d›r da. Örne¤in Türkiye’mizde, be-
fliktekiler (!) dahil herkesin Cumhurbaflkan› seçil-
me flans› herhangi bir spermatozoit’in hedefe kilit-
lenmesinden 3-4 kez daha fazlad›r! Ya peki d›flar›-
da kalan di¤erlerinin tümü ne olacak? 200 milyon-
luk ordu mu dersiniz? Yar›flç› m›? Gelece¤in potan-
siyel yöneticileri, yönlendiricileri mi? Ne ad verirse-
niz verin o, difli ya da erkek, tek "yi¤idin" d›fl›nda-
kilerin hepsi öleceklerdir. ‹smi konmam›fl ve "tek"
kiflilik ilk "Maraton koflusunda" sadece o tek  kifli,
herkesi k›skand›rm›fl olan onurlu bir ölüme kavu-
flurken, spermatozoitler aras› yar›flta, "onurlu bir
yarat›¤›n" yar›s›n› oluflturacak ve yeni bir "kader"
bafllatacak olan bu tek galibin d›fl›ndakilerin hepsi
ölüm döfle¤ine düfleceklerdir. Bu nedenle de "ölen
ölür kalan sa¤lar bizimdir" kural› burada geçersiz
kalacakt›r! Fakirlerin hepsi öldükten sonra da vü-
cut onlar› ya yutacak ya da atacakt›r. Ve hiç birinin
bir mezar tafl› bile olmayacakt›r!...

Ama, ne gam! Ertesi gün, iki yüz milyonluk ye-
ni "Marathon" savaflç›s›, haz›rl›klar›n› bitirmifl, start
almak üzere piste ç›kma öncesindeki yerlerini al-
m›fl, sab›rs›zl›k içinde beklemeye bafllam›fllard›r bi-
le...

DDiippnnoott
1- Latin Atasözü: "son erine kadar"
2- Testisler 35 derece Celsius veya biraz alt›nda bir ortam olufl-

tururlar
3- ‹spermeçet: Grekçe: Sperma: Tohum; 20. YY. ortalar›na ka-

dar kullan›lan ›fl›k fliddeti birimi "mum" bu ispermeçet mu-
munun ›fl›¤›d›r

4- Sprinter: k›sa mesafe 100/200 metre koflanlar

KKAAYYNNAAKK
1. Speed of a sperm cell. http: //hypertextbook. com/facts/

2000/EugeneKogan. Shtml


