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Annelik:fMRI bulguları



Sıfır duygu

görüntü ses



CINGULATE

AMYGDALA

THALAMUS

MIDBRAIN

VISUAL PROCESING CORTEX

Ne’ye bakıyor bu 

insanlar?





Herkeste aynı değil

Anterior singulat korteks



Her şey çocuklukta başlar !



Annelik kalıtılıyor mu?
 Yavrularını çok yalayan anne hayvanlarda ve onların 

çocuklarında (sadece dişi yavrularda) MPOA’daki 
oksitosin reseptör bağlanması (Francis ve ark. 2002) ve bu 
oksitosinerjik nöronlar üzerindeki östrojen alfa 
reseptörleri ifadesi artıyor (Champagne ve ark. 2003). 

 Yani MPOA oksitosin nöronları annenin çocuğa 
bağlanmasında önemli olduğu gibi, annelik tarzının 
nesilden nesile (anneden kıza) aktarılmasında da 
önemli bir rol oynuyor.



MPOA’daki alfa östrojen 
reseptörünün epigenetik 
modifikasyonu annelik 

davranışındaki kalıcı değişikliklere 
yol açabilir

Belki başka genler



Annenin bakım verme davranışı ve

Exon 17 promoter’ının metilasyonu

Exon 17 GR promoter 

bölgesindeki ilk 15

CpG dinükleotidinin 

metilasyon durumu
(erişkin sıçanlar)

Belli bölgelerin 

metilasyonunda anlamlı farklar 

var.

NGFI-A’nın bağlandığı bölgenin

5’ ve 3’ uçlarının metilasyon yüzdesi

Az öpüp koklayan annelerin yavrularında
5’ CpG her zaman metillenmiş iken, çok öpüp 

koklayanların çocuklarında metillenme 
yüzdesi düşük.

3’ CpG bölgesi ise anne davranışından

bağımsız olarak her zaman metillenmiş durumda…



Weaver et al., 2004



Bakım verici değiştirildiğinde…
(doğumdan sonra ilk 12 saat içinde)

Özellikle 5’ CpG dinükleotidindeki 
metilasyon farklılığı tersine dönüyor…

Biyolojik annesi çok öpüp koklayan bir yavru 
az öpüp koklayan bir anneye verildiğinde

5’ CpG metilasyonu artıyor…

gen ekspresyonu azalıyor.



Büyük aşklar yaşayanların 
anneleri ile bağlılığı nasıl?



Anne-çocuk aşkı-I
 Hamilelik sırasında östrojen ve progesteron annelik 

davranışa neden olan beyin bölgelerini aktiflemekte 

oksitosin ve prolaktin reseptör artısını sağlayarak 

annelik davranışını başlatmaktadır. 

 Doğum sonrası artan oksitosin ve prolaktin düzeyleri 

başlayan annelik davranışını sürdürmektedir (de Bono 2003).

 Annelerde doğuma yakın koku merkezinin 

duyarlılığında azalma olmakta hatta bebeğin kötü 

kokularına duyarlılığı azalmakta hatta ödüllendirme 

olarak algılamaktadır (Numan ve Sheehan 1997).



Anne-çocuk aşkı-II
 Annelik davranışında başta dopamin ödüllendirme sistemi 

olmak üzere medial prefrontal ve orbitofronral korteks, 

hipotalamusun medial preoptik alan, Ventral tegmental alan 

alan olmak üzere bazı sistemler aktiflenmektedir (Bartels ve Zeki 

2004;Brıton ve Russell 2008).

 Memelilerde hipotalamusun medial preoptik alanın tahribinde 

annelik davranışı ortadan kalkmaktadır (Swain ve ark 2007).

 Oksitosin ve Prolaktin annelik davranışını MPOA’da cAMP’yi 

etkileyerek CERB’i artırarak annelik davranışına neden oluyor 
(Jin ve ark 2005).

 Yine oksitosin süt salınımını aktiflemekte, çocuğun kokusunu 

tanımasına yardımcı olmaktadır (Neuman 2008)



Anne-çocuk aşkı-III
 Doğumdan sonra prolaktin artışı sadece annelerde 

değil babalarda da yükselmektedir (Dixon ve George 2002).

 Prolaktin reseptörü olmayan farelerde annelik 

davranışı gelişmiyor ve dişilerde yavru ile çok 

karşılaşırsa anne olmasa bile prolaktin artışı olur, 

anne olanlarda bu artış çok daha hızlı olur. (Lucas ve ark 

1998;Eşel 2010)

 Elektrofizyolojik çalışmalarda annelerde çocuk 

yüzüyle uyarılma (ERB) P1 cevabı yüksektir (Proverbio ve ark 

2006).



Anne-çocuk aşkı-IV
 Annelik davranışı çocuğuna karşı olumsuz ve 

eleştirel yargı ve tutumları azaltır (orta prefrontal, 

inferior paryetal ve singulat korteks, ve amigdala 

aktivitesi azalır (Bartels ve Zeki 2004).

 Bu yüzden karga yavrusunu, keklik görürmüş derler.

 Bu ilişki iki yönlüdür. Özellikle erkekler annelerinden 

bir türlü vazgeçemezler. 



Anne-çocuk aşkı-V
 Annelere kendi çocuklarının videosu ve resimleri gösterildiğinde 

başka çocukların görüntülerini izlemelerine kıyasla 
ödüllendirme ile ilgili beyin merkezleri daha aktif oluyor( Noriuchi ve 

ark 2008;Eşel 2010).

 Doğum sonrası kortizol düzeyi yüksekliği ile çocuk kokusuna 
duyarlılık ve annelik davranışındaki fazlalık arasında pozitif ilişki 
var.  (Fleming ve ark 1997).

 Gebelikte stresi yüksek olan fareler bebeklerini daha az yalıyor ve 
temizliyor. Bunların bebeklerinde MPOA’daki oksitosin 
reseptörleri azalıyor ve ileride iyi anne olamıyor (Champagne ve Meaney 2006). 

 Bebekt ileride daha az girişken, strese duyarlı oluyor (Champagne ve 

Meaney 2006). 



Anne-çocuk aşkı-VI
 fMRI çalışmalarında çocuk ağlama sesi dinlettirilen erkeklerde 

bariz değişim olmazken kadınlarda anterior singulat korteks 
etkinlik azalması ve alert durum oluşuyor. Ve aktivite çocuğu 
olan kadınlarda daha yüksek (Seifrita ve ark. 2003).

 Talamosingulat yolağı tahrip olan anneler bebeklerinin 
ağlamasına yanıt vermiyor (Murph ve ark. 1981).

 Kadınlar duyguları anlama ve çocuk yüzünü işlemede 
erkeklerden daha iyi ve (Schimer ve ark 2004;Eşel 2005;Preverbio ve ark 2006).

 Doğum sonrası erkeklerin zihni ortalama 7 saat kadınların zihni 
14 saat bebekle meşgul olur ve bu dönemde OKB benzeri 
ruminatif tarzda olur (Leckman ve ark 1999;Leckman ve Herman 2002).



Annelik kök hücre
 Demirhan’a göre annenin doğurduğu çocuğun kök 

hücrelerini 27 yıl gibi çok uzun bir süre taşımaya 
devam ediyor.

“Bebeğin kök hücreleri annenin beyninde nöron, 
kalbinde hücre ve kalp dokusu oluyor. Yani anne 
doğurduğu çocuğun kök hücrelerini çok uzun bir süre 
içinde yaşatıyor. Aynı durum babalarda söz konusu 
değil. 

 Annenin sevgisi ve annelik davranışı ile ilgili mi?



Baba-çocuk ilişkisi-I
 Erkek çayır tarla fareleri genelde tek eşli olup çocukları 

ile ilgilenirken, dağ tarla fareleri bebeklere saldırgan 
olabiliyor, tek eşli erkek farelerde annelik benzeri 
davranışlar gelişiyor (Wyne-Edwards ve Reburn 2000).

 Annedeki nöroendokrin yolaklar babada da mevcuttur, 
oksitosin ve vazopressinden çok prolaktinle ilgilidir. 
Prolaktini fazla artan testosteronu fazla düşen babalar 
daha çok babalık davranışı sergiliyor (Wyne-Edwards ve Reburn 2000).



Baba-çocuk ilişkisi-II
 Hamileliğin ilk aylarından itibaren erkeklerde 

östradiol düzeyi artmakta bunun babalık davranışının 
ortaya çıkmasında önemli olduğu belirtilmektedir (Berg ve 

Wyne-Edwards 2001). Progesteron artışı ise babalık davranışını 
inhibe etmektedir(Scheider ve ark. 2003).

 Babalarda idrar testosteronu azaldıkça babalık 
davranışı artmaktadır (Nunes ve ark. 2001).



Anne-çocuk aşkında çocuk tarafı
 Yeni doğanda Lecus cereleus hiperaktif ve olfaktör bulbus 

aktiftir. Bundan dolayı anneye bağlanır ve kokusunu tanır (Moriceau ve 

Sullivan 2005).

 Yeni doğanın amigdalası hipoaktiftir. Anne zaman zaman hoyrat 
davranıyor olsa bile ondan korkmaz, Şartlı korku cevabı oluşmaz 
(Moriceau ve Sullivan 2005)

 Annelere çocukları sevimli görünüyor, aslında annelerin 
çocukları sevimli olduğu için onları sevmiyor, insan beyni 
çocuksu olan yüzleri sevimli algılıyor (Dennett 2006).





Çocuğun anne babaya faydası var mı?

 Jasienska ve ark (2006) her çocuğun anne ömrünü 

95 hafta kısalttığı, fakat her kız çocuğunun babanın 

ömrünü 74 hafta uzattığı bulunmuş.  :::)))



Beyinde kalıcı etki

“Stres”, beyin yapısı ve işlevi üzerinde kalıcı 

etkiler bırakır. (Bremner et al., 2000; Rajkowska, 2000; Sheline, 

2000; Vythilingam et al., 2002).



Vythilingam et al., 2002

Hipokampusta yapısal değişiklikler

http://ajp.psychiatryonline.org/content/vol159/issue12/images/large/L120F1.jpeg


Vythilingam et al., 2002

http://ajp.psychiatryonline.org/content/vol159/issue12/images/large/L120F2.jpeg


 Yalayıp temizlenmiş farelerin hipokampüs hücrelerindeki DNA 
metilleme hızlarında yavaşlamış olduğu saptanmış. Dikkat çekecek 
derecede, annelerin yalama aktivitesinin yavrunun gelişen 
beynindeki stres tepkilerinin daha az kortizol salgıladıkları ve daha 
sakin oldukları bulunmuş,

 Tersine, yüzüstü bırakılan yavrular ürkütüldüklerinde çok daha fazla 
kortizol salgılıyorlardı, daha az gelişmiş hippocampusları varmış ve 
ürkütüldüklerinde ya da yeni bir ortamda iken sinirli şekilde 
reaksiyon gösteriyorlarmış.

 Basit bir anaç davranış vasıtasıyla, bu anne fareler yavrularının 
beyinlerini şekillendiriyordu. 



bebekken nasıl öpüp koklandığı, yalanıp 
temizlendiği, yetişkinlikteki strese 
duyarlılığı/dayanıklılığı belirler

Rattus norvegicus:

Liu et al., 1997



Açık alanda “Keşif davranışı” 
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Francis et al., 1999 



Nasıl yetiştiği kaygıya ne kadar 
dayanabileceğini belirler
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Francis et al., 1999 



Genetik sınırlar ne olursa olsun, 
hayata nasıl bir başlangıç yaptığınız 

çok şeyi belirler.
Kaygıya açıklık, ya da strese 

dayanıklılık, ilk yıllarınızın izini taşır.

yorum



Hipokampal hücrelerdeki 
glukokortikoid reseptörün “promoter”

bölgesindeki modifikasyon, ileri 
yaşlardaki strese yanıtı ve annelik 

davranışını belirliyor olabilir (rattus 
norvegicus’ta)

yorum



 Çocuk, duyguları anneden (yakın ilişkide olduğu 
kişiden) “kapar”

 Duyguları kaptığı gibi, kognitif yorumlamasını da 
anneden alır.

 Anne ile çocuk arasındaki nöral örtüşme bunun aracısı 
olabilir.



“Kendi” ile “anne” temsillerinin örtüşmesi

Vanderwal, T., et al., Self, mother and abstract 

other: An fMRI study of reflective social 

processing, NeuroImage (2008)



başkaları
 Başkaları daha ilk günlerden 

ilgimizi çeker.

 İlgi çekicilik açısından, insan 

sesi ve yüzü gibisi yoktur.

 Korku duygusu kimimizde 
kolayca gelişir.



Evlilik nedir ne değildir.



 Evliliğin bir okulu olmadığı için kimse okulunu bitirip 
evlenmiyor.





Uygun olmayan bir evlilik 
yalnızlığınızı artırabilir





 Bir çok erkeğin, evlenecek eş aradığı dönemde

 eş mi arıyor? yoksa annemi arıyor? 

 Bu bayanlar içinde geçerli.

 Her insan ailesi çok patolojik değilse kendi

 ailesi gibi bir aile kurmak ister.

 Ataerkil…..       Anaerkil düzen….. 



Eş seçiminde kız ve erkek tarafının her ikisi de, 

evlenmeyi düşündükleri şahsın ailelerine bakmalıdır. 

*Gürültülü, bol küskünlük, ve kavgacı ailelerde yetişme

*Sakin dingin ailelerde yetişme 



Evlilik şeklinin  flört ederek veya yarı görücü 

(ailelerinin gözetiminde görüşme) yoluyla olması, 

Evliliğin sağlığı uzun sürmesinde  belirleyici tek etken değildir.

Yaş arttıkça, insanlar risk almaktan daha çok korkarlar. 

30 yaşını aşmış kişilerin seçiciliği, ve titizliğinin arması 

nedeni ile evlenme sürecinde beğenme zorluğu çektikleri 

herkesin malumudur. 

Burada aranılan özellikler artmakta buna ters 

olarak ta alternatifler azalmaktadır.  



Evlilikteki hayal kırıklıklarından biride evlilikten ve 

eşinden aşırı beklenti içinde bulunmadır. 



Evlilik her şart altında bir risk almadır.

En uygun ortamlarda ve şartlarda bile uygunsuz

bir evlilik riski bulunmaktadır.  



Evliliği, stresi azaltan, hayatı kolaylaştıran, 

yaşamın yüklerini paylaşarak azaltan bir süreç olarak görmek

doğru bir yaklaşım değildir.

Zorluklar bekarken olanlardan kesinlikle daha az değildir.

Hatta yaşamınız yalnız size ait olmaktan çıkar. 



Evlilikten ve eşten beklentiniz ne kadar az olursa

mutluluğunuz o kadar çok olur.



Kadını kocası babasından alıyor değildir.

Zengin, kariyerli, asilzade, doktor, mühendis, 
eczacı, öğretmen vs ile kesinlikle evlenmemenizi
öneririm.

Siz size uygun birisi ile evlenin. 



Evlilik ise iş hayatınızla birlikte özel hayatınızı da
kapsayan maddi kar getirmeyen bir ortaklıktır.



 Son sözü babanın veya annenin 
söylediği ailelerde yetişenler benzer 
ortamlarda yetişenlerle evlendiklerinde 
daha uyumlu birliktelik sağlayabiliyorlar.



 Kadınlar kocalarının anneleri,  
kocalar eşlerinin babaları gibi 
olmamalı veya davranmamalı.



 Eşler kendilerine bakmalı, alan almış satan satmış 
düşüncesi günümüzde geçerli değildir. 







 Hanımların evdeki büyük kız durumuna indirgenmemesi, 
hanımlarında bunu kabullenmemesi gereklidir. ‘Babamız 
şöyle yapar böyle eder gibi sözler bunu açığa veriyor . 



 Oğlunun evlilik dışı ilişkisini kabullenen anne 

damadının kızını aldattığında gösterdikleri tepki, 

oğlunun gelinini aldattığı tepki ile aynı olmalı

*Miden kaldırabilecekse aldat*.  



8 mart Dünya Kadınlar Günü 



 Eşler birbirlerinin makul taleplerini karşılamada istekli ve 

tepkilerinde ise tutarlı olmalı.

 Eşinizin dindarlığına güvenmeyin.  O da çiğ süt emmiştir.





Kadın erkek farklılıklarını tanıyarak 
kabul etme ve yönetme

Erkekler
 Daha fazla güç ve başarı 

odaklılar

 Çözülmeyen sorunlara karşı 
iç dünyalarına çekilmeye 
meyilli

 Duyguları daha az ifade 
ediyorlar

 Daha sık cinsel birleşme 
isteğinde bulunuyorlar

Kadınlar
 Daha fazla İnsan ilişkisi 

odaklılar

 Sorunları daha fazla 
konuşmaya çalışarak çözmeye 
çalışırlar

 Duyguları daha fazla ifade 
ediyorlar

 Duygusal yakınlıkla birlikte 
cinsellik yaşamak istiyorlar

63



Makul olmayan taleplerin 
karşılanma şansı azdır.



 Kadınlar sosyal hayata daha çok katılmalı ve dünyadan 

kopmamalılar. 

 Meslek edindirme kurslarına katılmalı sadece kocalarından 
cep harçlığı istemeyecek kadar dahi olsa gelirleri olmalı



Eşler birbirlerinin taleplerine 
karşı genelde kördür.



Eşler arasında algı ve beklentide farklılıklar 
olabilir.



Bunda titizlikle üstünde durulması gereken 
evliliğin büyüsünü kaçırmamak gereklidir.

her etkinin aynı derecede tepki gördüğü, her 
hatanın cezalandırıldığı, ilişkilerin maddi 
temele dayandırıldığı’ ortam olmamalıdır



Evlilik ortamı, eşlerden birinin diğerinin eksikliklerini örttüğü,

fazlalıkların kimsenin onurunu zedelemeden törpülendiği,

herkesin kendini tek fert olarak değil aile içindeki durumu ile birlikte 
değerlendiği ortamlar olmalıdır.



Peki o zaman ne yapsın?

Eşler kendi ailelerini eleştirmede sonsuz özgürlüğe 
sahip olmalı fakat eşinin ailesine eleştirmeyi eşine

bırakmalıdır.



Evliliği sürdüren ve güzelleştiren çoklarının zannettiği gibi

büyük aşklar değil karşılıklı nezaket ve saygıdır.

Sevgi tutku ve aşk belki ilk başlangıçta önemlidir.





Saygı koruna bildiği sürece bu evlilik zamanla, 

sevgi yoksa bile zamanla oluşabilir. 

Saygı yoksa sevgi hiç oluşmaz veya sevgi varsa

da kaybolur.

SAYGI KAYBOLUNCA 

SEVGİDE MUTLAKA KAYBOLUR’



Evlilikte yarışma yerine sevgi, hoşgörü ve sadakati 

ön plana geçirmek gerekir.



Boşanmak son çözümdür.
Erkeklerinde kadınlarında ikinci eli pek makbul değil.



Huzuru ev dışında aramak hatadır. 







 Mutlu evliliğin sırları

 Eve gelince ilk 5 dakikayı eşine ayır
 1. Ortak ilgi alanları bulun

 2. Canınız sıkkın iken birbirinizle tartışmayın

 3. Eleştiriden uzak durun

 4. Eşinizin beğendiğiniz yönlerini takdir edin

 5. Olumlu yönlerinizi bulmaya çalışın

 6. Eşinizin ailesi hakkında olumsuz şeyler söylemeyin

 7. Onu kimseyle kıyaslamayın

 8. Arkadaşları ile geçirdiği zamanı kısıtlamayın

 9. Kendinize ait uğraşlar bulun

 10. İşinizi eve getirmeyin

 11. Evde kendinize özen gösterin 



Evlilikte sorunları sihirle 
çözebilirsiniz.



Birlikte yaşarsınız ama…..







 Sabrınıza Teşekkür ederim


