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Özet / Abstract

Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21(1): 68-78

Annelik çok tipik davranış kalıplarının sergilendiği fizyolojik bir durumdur. Memelilerde türün devam edebilmesi 
bebeğin anneye bağımlı olduğu belli bir dönemde annelik hizmetinin ona sunulmasına bağlıdır. Anne yokluğu 
çocukta sosyal, davranışsal ve bilişsel işlevlerin gelişiminde geriliğe, strese cevap sisteminin anormal gelişimine, 
öğrenme ve bellek bozukluklarına ve ilerde kendisinin de iyi anne olamamasına yol açmaktadır. Annelik bakı-
mı çocuğun yaşaması, dolayısıyla türün devamı için son derece önemli olduğundan doğa sağlıklı bir anne-çocuk 
ilişkisinin gelişimini garanti altına almış gibi görünmektedir. Dolayısıyla annelik evrimsel süreç tarafından insan 
dişisi doğmadan önce onun beyninde programlanmıştır. Anne beyninin kendi yaşıtları olan doğurmamış kadın-
ların beyninden çok farklı olduğu ve özellikle kendi yavrusunun ihtiyaçları konusunda son derece duyarlı olduğu 
kesindir. İnsan ve hayvanlarda annelik davranışının gelişmesi için genetik, çevresel ve hormonal etkenlerin birlikte 
geliştirdikleri özel nöral yolaklar gereklidir. Beyinde annelikle ilişkili bu yolak ve sistemlerin gelişmesinde genetik 
etkenlerin dışında, çocuğun annesinden öğrendiği annelik davranışlarını özümsemesini sağlayan gen dışı (epige-
netik) aktarımın; ayrıca gerek anne karnında iken, gerek büyüme ve gelişme sırasında, gerekse hamilelik süresince 
beynin maruz kaldığı hormonların da etkisi var gibi görünmektedir. PubMed arama motoru yardımıyla annelikle 
ilişkili kelimelerin 1980–2008 yılları arasında taranması ile gerekli yayınlara ulaşılarak hazırlanan bu yazıda, doğa 
tarafından dişiyi anneliğe hazırlayan ve onun anneliğe daha kolay tahammül etmesini sağlayan bedensel ve zihin-
sel değişiklikler gözden geçirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Annelik, evrimsel psikoloji, nöroendokrinoloji

SUMMARY: Neurobiology of Motherhood

Motherhood is a physiological status in which certain behavioural patterns are exhibited. Maintenance of the life 
of the species in mammals is dependent upon the presentation of motherhood services in a certain period that 
the child is dependent on the mother. Absence of the mother causes some deficiencies in social, behavioural and 
cognitive abilities, an abnormal development of the stress response system, learning and memory disorders, and 
later, inadequate motherhood skills of the mature offspring during their own maternity period. Because maternal 
care is extremely important for the survival of the child and thus, for the species to maintain, nature seems to 
have provided the development of a healthy mother-child relationship. Therefore, motherhood is programmed by 
the evolutionary process in the female brain before birth. It is certain that the brain of the mother is very different 
from the brains of the nulliparous women who are within the same age range, and is very sensitive to her own 
child’s needs. For maternal behaviour to develop in human beings and animals, special neural networks, which are 
cooperatively developed by genetic, environmental and hormonal factors, are necessary. It also seems likely that 
non-genetic (epigenetic) transmission responsible for the internalization of maternal behaviours learned from the 
mother and hormonal exposure of the brain both during the foetal period, throughout the growth, and during the 
gestation of the woman as well as genetic factors, play an important role in the development of these maternal 
neural networks and systems. In this paper, which was prepared by obtaining the necessary publications by means 
of a search for the words related to motherhood in the PubMed search engine, the physical and mental changes 
that prepare females for motherhood and enable them to tolerate it will be reviewed. 
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ANNELİĞİN NÖROBİYOLOJİSİ 

Annelik çok tipik davranış kalıplarının sergilendiği 
fizyolojik bir durumdur. Memelilerde türün devam ede-
bilmesi tamamen bebeğin anneye bağımlı olduğu belli 
bir dönemde ayrıntılı annelik hizmetinin ona sunulma-
sına bağlıdır (Swain ve ark. 2007). Yeni anne olan dişi-
de bebek doğar doğmaz davranış değişiklikleri gözlenir. 
Bu davranışlar bebeğin derhal bakımını ve korunmasını 
temin eden davranışlardır ve “annelik davranışı” olarak 
isimlendirilir (Brunton ve Russell 2008).

İnsan ve hayvanlarda annelik davranışının gelişmesi 
için genetik (oksitosin, prolaktin, östrojen alfa reseptör 
genleri gibi), çevresel (bebeklik ve çocuklukta örnek alı-
nan anne davranışları, doğumdan önce ve sonra bebek-
lerle karşılaşma, bebeğin uyarısı) ve hormonal [doğum-
dan önce östrojen ve progesteron, doğum sırasında ve 
sonrasında oksitosin, prolaktin ve kortikotropin salgılatı-
cı hormon (CRH)] etkenlerin birlikte geliştirdikleri özel 
nöral yolaklar gereklidir (Leckman ve Herman 2002). 
Bu özel nöral yolakların gelişmesi işlemi nöral plastisi-
tenin sonucudur. Dişi beyninin annelik davranışları, 
doğumdan itibaren başlamak ve dişinin üretken olduğu 
yaşlarda (ergenlikle başlayan döngüler, gebelik, postpar-
tum dönem ve nihayet çocuk-anne ilişkileri sırasında) 
hızlanmak üzere ilerleyen kendine has bir nöral plastisite 
sonucunda gelişir ve oturur (Kinsley ve Lambert 2008).

Hayvanlarda tipik annelik davranışları doğum tara-
fından başlatılır, diğer zamanlarda pek fazla görülmez  
(de Bono 2003). Bu annelik görevinin yerine getirilme-
sini kolaylaştırmak için anne olanın beynindeki ödül 
sistemleri harekete geçirilmektedir (Curley ve Keverne 
2005). Bu gözden geçirme yazısında nöral bilimlerdeki 
son gelişmelerin ışığında annelik davranışının nörobi-
yolojik temellerinin gözden geçirilmesi ve hâlihazırda 
çok iyi anlaşılmamış olan bu konunun ayrıntılı olarak 
incelenmesi hedeflenmiştir. Annelik davranışının bi-
yolojik temellerinin sunulması sırasında konunun ev-
rimsel temellerine değinebilmek amacıyla sıkça hayvan 
çalışmalarından da bahsedilecektir. Bu gözden geçirme 
yazısının hazırlanması sırasında “annelik, annelik davra-
nışı, babalık, nörobiyoloji, beyin, evrim, beyin görüntü-
leme, bağlanma” sözcükleri PubMed tarama motorunda 
1980–2008 yılları arasında araştırılarak gerekli yayınlara 
ulaşılmıştır.  

Memelilerde annelik davranışı

Memelilerin çoğunda çocuğun bakımı dişiler tarafın-
dan sağlanır. Annenin doğum öncesinde yavru için çok 
hazırlık yapmış olması ve süt üretebilme yeteneğine sa-

hip olması nedeniyle, doğa memelilerde annelik bakımı 
görevini dişiye vermiştir. 

Milyonlarca yıllık evrimsel bir süreç sonucunda ge-
lişmiş olan günümüz insan beyni aslında halen özellikle 
hayatî işlevlerinde bireysel karar ve tarzların değil, insan 
türünün uzunca bir süreç içinde edinmiş olduğu genel 
deneyimlerin etkisindedir. Bireysel karar alma yeteneği-
miz çok gelişmiş olmasına rağmen hayatta kalmayı sağla-
yan kritik konularda aklımızın değil, duygularımızın ve 
içgüdüsel davranışlarımızın daha etkili oluşlarının nede-
ni budur. İşte annelik görevi de bu türlü yeteneklerden 
birisidir (von Ditfurth 2007).

Memelilerde sosyal uyaranın esas kaynağını anne-ço-
cuk ilişkisi teşkil eder, dolayısıyla anne bakımı sosyalleş-
menin ana kaynaklarından biridir. Annenin çocuğunun 
ihtiyaçlarını bilmek zorunda oluşu insanlarda “zihin 
okuma” (theory of mind ya da ToM), duyguları anlama 
ve empati yeteneğinin bu kadar gelişkin olmasını da sağ-
lamış olabilir. 

İnsanda bebeklik dönemi uzundur. Bunun nedeni 
insan beyninin diğer bütün primatlarınkinden daha bü-
yük olması ve bu beynin gelişmesinin ancak yıllar için-
de tamamlanabilmesidir. Hayvanlarda genel olarak avcı 
türlerin bireyleri daha az gelişmiş ve anne bakımına daha 
uzun süre ihtiyaç duyar halde doğarlar, avlanan türlerin 
yavruları ise (avcılardan hemen kaçabilmek amacıyla) 
hareket edebilen durumda ve daha gelişmiş halde doğar-
lar. Bu nedenle avcı türlerin annelik bakımları genellikle 
daha uzun sürer (Debiec 2007).

İnsanlarda uzun çocukluk dönemi bazı zorunlulukla-
rı ve sonuçları da beraberinde getirmiştir:

– Daha uzun süreli annelik bakımı

– Annenin yanında daha uzun süreli eğitim ve buna 
bağlı olarak kültürün aktarılması için daha uzun süre

– Annenin yıllarca evden ayrılamaması, dolayısıy-
la evin yiyecek gereksinimini babanın avlanarak temin 
etmek zorunda kalışı. Bu şekilde hem erkek-dişi iş pay-
laşımı geliştirilmiş olmakta, hem de erkek avı eve geti-
rebilmek için ellerini kullanmak zorunda kalacağı için 
korteksin gelişimini daha da hızlandıracak olan insanın 
ayağa kalkması tetiklenmiş olmaktadır (Roberts 2004).

Annenin çocuk için önemi

Çocuğun normal fiziksel ve ruhsal gelişimi için anne 
bakımına ve sık dokunulmaya ihtiyacı vardır. Özellikle 
memelilerde özel bir dönemde (örneğin kemirgenlerde 
doğumdan sonraki ilk hafta) annenin bakımı, dokun-
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ması, yalaması bu gelişim açısından önemlidir. Anne 
yokluğu çocukta sosyal, davranışsal ve bilişsel işlevlerin 
gelişiminde geriliğe, strese cevap sisteminin anormal 
gelişimine, öğrenme ve bellek bozukluklarına ve ilerde 
kendisinin de iyi anne olamamasına yol açmaktadır (De 
Bellis 2005, Leckman ve Herman 2002, Kaffman ve 
Meaney 2007). 

İhmal edilmiş çocuklarda stresle artan maddelere 
bağlı olarak beyin gelişiminde bazı bozukluklar gelişti-
ği bildirilmektedir. Bunlar myelinizasyonda gecikme, 
budanma bozuklukları, nörogeneziste baskılanma ve 
beyin büyüme faktörlerinde azalma gibi bozukluklardır 
(De Bellis 2005). Bebeklikte anneden ayrı kalan memeli 
hayvanların hipokampus ve prefrontal korteks gibi beyin 
alanlarındaki [hipotalamo-pitüiter-adrenal (HPA) eksen 
üzerinde inhibitör geribildirimi sağlayan] glukuokor-
tikoid reseptörlerinde kalıcı bir aşağı ayarlama (down-
regulation) geliştiği ve bu nedenle bu bireylerin erişkin 
yaşamlarında da strese karşı HPA eksen tepkisinin aşırı 
olduğu bildirilmektedir (Kaffman ve Meaney 2007). Bu 
durumun aksi de geçerlidir, yani anneleri fazla dokunma, 
okşama, yalama, kucaklama davranışları gösteren may-
munlar ve sıçanların büyüdüklerinde kendilerinin de 
çocuklarına karşı daha müşfik, anne olarak daha az ank-
siyeteli oldukları bulunmaktadır (Caldji ve ark. 1998). 
Yine hayvan çalışmalarında kendi biyolojik anneleri ço-
cuğa ilgisiz olduğu halde, o anneden ayrılıp yavrusunu 
çok yalayan annenin yanına bırakılan bebeklerin dahi, 
büyüdükleri zaman iyi anne oldukları gözlenmektedir 
(Francis ve ark. 1999).

Çevreden gelen uyarılara bağlı olarak gen ifadesinin 
(gene expression) DNA metilasyonu ve histon modifikas-
yonu gibi yollarla, transkripsiyonun baskılanması ya da 
etkinleştirilmesi şeklinde değiştirilmesine “epigenetik dü-
zenleme” adı verilmektedir (Feng ve ark. 2007). Bilhassa 
beyinde öğrenmeye bağlı olarak gelişen ve aslında öğren-
meyi mümkün kılan sinaptik bağlantılardaki uzun süreli 
nöroplastik değişiklikler, genlerin kendisinde değil, gen 
ifadesinde oluşan bu türlü epigenetik düzenlemeler saye-
sinde gerçekleştirilmektedir. İşlevin kendisine, yaşamsal 
önemine, çevresel uyaranların aynı şekilde sürüp sürme-
mesine bağlı olarak bu epigenetik düzenlemelerin kalıcı-
lığı değişmekte, bir kısmı yaşam boyu sürebilmektedir. 
Çevresel uyaranların değişmesi ve öğrenme süreci ile gen 
ifadesi değişiklilikleri de değişime uğrayabilmektedir. 
Özellikle çocuklukta yaşanan deneyimlerin beyin işlev-
lerini yöneten genlerin ifadesinde erişkin hayatta da sür-
mek üzere oluşturduğu uzun süreli değişiklikler ise “epi-
genetik aktarım” olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla 
yukarıdaki paragraflarda söz ettiğimiz annelik davranışı-

nın anneden kıza nesiller boyunca geçiriliş tipi genlerle 
olan geçişten farklıdır ve epigenetik aktarımın bir örneği 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaffman ve Meaney 2007, 
Champagne 2008). İnsanlarda bu geçişin geçerli olduğu-
nu doğrular biçimde, istismarcı anne babaların %70’inin 
kendilerinin de çocukluklarında anne babalarından kötü 
muamele gördükleri gösterilmiştir (Chapman ve Scott 
2001). Yine insanlarda çocukken yetersiz annelik bakımı 
almış olanlarda antisosyal kişilik bozukluğu, depresyon, 
anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı gibi hastalıkla-
rın sık görülmesi, ayrıca iyi annelik bakımı almış olan-
ların erişkinlikteki özgüvenlerinin artmış bulunması gibi 
bulgular da bu epigenetik aktarımla açıklanmaktadır 
(Champagne 2008). 

Anneliğin anneye faydası var mı? 

Polonya’da yapılan bir çalışmada her çocuğun anne-
nin hayat süresini ortalama 95 hafta kısalttığı bildiril-
miştir (Jasienska ve ark. 2006). Bu çalışmada çocukların 
babanın ömrünü kısaltmadıkları, her kız çocuğun baba-
nın ömrünü 74 hafta uzattığı, erkek çocuğun ise baba-
nın hayat süresine bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. 
Yazarlar bu farklılığın, annelerin üremenin, hamileliğin 
ve doğum sonrasındaki ağır iş yükünün sonucu olarak 
yaşadıkları enerji kaybı ve hastalıklara daha açık olma-
ları, babaların ise böyle bir bedel ödemeden kızlarından 
daha iyi bakım ve destek almaları, böylece daha sağlıklı 
bir ortamda yaşamalarının sağlanmasına bağlı olabilece-
ğini ileri sürmüşlerdir. 

İyi anne-çocuk ilişkisinin gelişiminin sağlanması

Annelik bakımı çocuğun yaşaması, dolayısıyla türün 
devamı için son derece önemli olduğundan doğa iyi bir 
anne-çocuk ilişkisinin gelişimini garanti altına almış gibi 
görünmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için doğa 
tarafından dişiyi anneliğe hazırlayan ve onun anneliğe 
daha kolay tahammül etmesini sağlayan aşağıda sıraladı-
ğımız hazırlıklar yapılmakta ve gerekli donanımlar anne-
ye verilmektedir:

1. Dişinin çocukluktan itibaren anneliğe hazırlanma-
sı.

2. Dişinin gebelik sırasında anneliğe hazırlanması.
3. Doğumla birlikte anneliği başlatan hormonların 

salınması.
4. Annenin annelik görevini “severek” yapabilmesi 

için anneliğin ödüllendirici etkisi. 
5. Annenin belleğinin güçlendirilmesi.
6. Annenin yabancılara karşı saldırganlığının artma-

sı.
7. Bebeğin anneye sevimli görünmesi. 



71

8. Bebeğin çığlığına annenin koşması.
9. Çocuğun anneye bağlanması. 
10. Çocuğun duygularının anne tarafından anlaşıla-

bilmesi.
11. Annenin düşüncelerinin çocuğa odaklanması ve 

çocuğun korunması ve bakımı konusunda titiz olması 
gereği.

Dişinin çocukluktan itibaren annelik için hazırlan-
ması

Anneliğin türün devamlılığı açısından son derece 
mühim olması nedeniyle dişilerin anneliğe hazırlanma-
ları işlemi doğa tarafından onların bebekliklerinden iti-
baren özenle ele alınmaktadır. İnsan ve diğer primatlarda 
bebek yaşlarından itibaren dişilerin bebeklere ilgisi, do-
kunma sayıları erkek çocuklarınkinden fazladır (Herman 
ve ark. 2003). Bu cinsiyet farkının ergenlik döneminde 
iyice belirginleştiği ve perinatal dönemde beynin maruz 
kaldığı gonadal hormonlarla ilişkisinin olabileceği ileri 
sürülmektedir. Özellikle östrojenin bu konuda önemli 
olduğu düşünülmektedir. Nitekim doğumdan hemen 
sonra overleri alınmış dişi rhesus maymunlarının be-
beklere ilgisinin az olduğu, ancak erişkinlikte östradiol 
yerine konulursa bu ilginin normale döndüğü bildiril-
mektedir (Maestripieri ve Zehr 1998). 

Kadınlar çocukluktan itibaren sosyal ilişki kurmakta 
daha başarılıdır. İnsanlarda hem kadın, hem de erkekler-
de sosyal ilişki kurabilme kabiliyeti ile fetal testosteron 
düzeyi ters orantılı bulunmaktadır (Knickmeyer ve ark. 
2005). İşte kadın ve erkeğin sosyal davranışlarının farklı 
oluşunun altında farklı üreme stratejilerinin olması ger-
çeğinin yattığı ileri sürülmektedir. Kadınlarda çocuğun 
sayısından çok kaliteli yetiştirilmesi esas olduğu için, on-
ların hem çocukları ile hem de etraftaki diğer dişilerle 
(özellikle akraba dişilerle) iyi sosyal bağlar geliştirmeleri 
gereklidir (Keverne ve Curley 2004). Kadınların daha 
sosyal varlıklar olmasının altında bu evrimsel gereklilik 
yatıyor olabilir. Özellikle primatlarda anne dışındaki di-
şilerin de annelik davranışı gösterebilmeleri sayesinde, 
çocuğun başkaları tarafından da bakılıp büyütülebilme-
si mümkün olmuştur (Curley ve Keverne 2005). Bunu 
sağlayan hormonlar aynı zamanda sosyal tanıma ve sos-
yal ilişkileri de kolaylaştıran hormonlar olduğu için bu 
hayvanlar sosyal hayvanlardır.

Dişinin gebelik sırasında annelik için hazırlanma-
sı 

Dişinin gebelik sırasında anneliğe hazırlanması işlemi 
genellikle gebelikte düzeyleri artan hormonlar tarafından 

yapılmaktadır. Burada özellikle östrojen ve progestero-
nun rolleri önemlidir. Doğurmamış koyunlarda östra-
diol ve progesteronla “ön duyarlılık sağlama” (priming) 
yapıldıktan sonra vajinoservikal uyarı ile oksitosin salını-
şı başlatılırsa otomatik olarak annelik davranışları başla-
maktadır (Keverne ve ark. 1983). İnsanlarda da annenin 
gebeliği sırasındaki östradiol düzeyleri ile doğumdan 
sonraki çocuğuna bağlılığı arasında doğru ilişki olduğu 
bildirilmektedir (Fleming ve ark. 1997). 

Gebelik boyunca yüksek olan progesteron ve östro-
jenin annelik davranışında önemli olan beyin bölgele-
rinde oksitosin ve prolaktin reseptörlerinde artış oluş-
turmak suretiyle anneliği başlattığı ileri sürülmektedir. 
Doğumdan hemen sonra östrojen ve progesteron dü-
zeyleri düşmekte, ancak annelik davranışı bir kere tetik-
lendikten sonra bu düşüşün anneliğe olumsuz bir etkisi 
olmamaktadır (de Bono 2003).

Gebelikte annede yaşanan bir diğer değişiklik anne-
nin bebeğin kötü kokularına karşı duyarlılığının azaltıl-
masıdır. Gebelik sırasında oluşan hormonal değişiklik-
lerin muhtemelen amigdalaya etkisi sonucunda kadının 
bebekle ilişkili kötü kokuları daha tarafsız, hatta bazen 
ödüllendirici bir koku olarak algılanmasını sağladığı ile-
ri sürülmektedir (Numan ve Sheehan 1997, Numan ve 
ark. 1993). Çünkü normalde kötü kokularda insanı uya-
ran organ amigdaladır. 

Doğumdan sonra annelik davranışının başlatıl-
ması

Annelikle ilişkili başlıca beyin yapılarının medial 
prefrontal korteks, medial orbitofrontal korteks, ante-
rior singulat, talamosingulat yolak, hipotalamusun me-
dial preoptik alanı (MPOA), ventral medial çekirdeği 
(VMN) ve paraventriküler çekirdeği (PVN), ventral teg-
mental alan (VTA) ve ilişkili dopaminerjik ödül sistemi, 
stria terminalisin bed nükleusu (BNST) ve lokus seru-
leus (LS) olduğu bilinmektedir (Bartels ve Zeki 2004, 
Brunton ve Russell 2008). 

Östrojen, prolaktin ve oksitosin hormonları 
MPOA’daki reseptörleri vasıtasıyla doğumdan son-
ra annelik davranışını uyarmaktadırlar. Memelilerde 
MPOA’nın lezyonlarında annelik davranışı tamamen 
ortadan kalkmaktadır (Swain ve ark. 2007). MPOA 
annelikle ilişkili birçok törensel davranışın (emzirme, 
yuva yapma vs.) organize edildiği alandır. Oksitosin do-
ğumdan hemen sonra anneliğin başlaması için gerekli-
dir, ne var ki sürdürülmesinde o kadar önemli değildir 
(Leckman ve ark. 2004). Östrojen, prolaktin ve norepi-
nefrinin MPOA ve VTA’da hücre içinde bir transkripsi-
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yon faktörü olan “cAMP (siklik adenozin monofosfat)’a 
cevap veren elementi bağlayan protein” (CREB)’i artır-
mak suretiyle annelik davranışını tetikledikleri ileri sü-
rülmüştür (Jin ve ark. 2005).

Doğumdaki vajinoservikal uyarı oksitosin salınışını 
uyarmakta ve bu artan oksitosin doğum ve annelikle iliş-
kili birçok olayı birlikte başlatmaktadır. Oksitosin doğu-
ma yardımcı olmasının yanı sıra, süt salınışına yardımcı 
olmakta, MPOA, BNST, amigdala ve olfaktor bulb’taki 
reseptörlerini uyararak annelik davranışını başlatmak-
ta, annenin çocuğunun kokusunu kavraması ve onu bu 
yolla tanımasını sağlamakta ve bir yandan da bazal hi-
potalamustaki reseptörleri vasıtasıyla cinsel isteği baskı-
lamaktadır (de Bono 2003, Bales ve ark. 2004, Curley 
ve Keverne 2005). Emzirme sırasında salgılanan oksito-
sinin aynı zamanda annenin anksiyetesini ve stres düze-
yini azalttığı gösterilmiştir (Legros ve ark. 1988). Ayrıca 
oksitosinin annenin bebeğin işaretlerini anlayabilmesin-
de ve onu tanımasında da olumlu bir katkı yaptığı ileri 
sürülmektedir (Swain ve ark. 2007). Oksitosin kalabalık 
gruplar halinde yaşayan hayvanlarda annenin kendi ço-
cuğunu tanımasında rol alır (Neumann 2008).

Oksitosinin özellikle ilk doğumda annelik davranışı-
nın başlatılması için gerekli olduğu, sonraki doğumlarda 
ise artık oksitosin gerekmeksizin annelik davranışının 
sürdüğü bildirilmektedir. Annenin ilk doğumu değilse 
oksitosinin bloke edilmesi annelik davranışını engelle-
memektedir (Debiec 2007). Kısaca bu konuda “bir kez 
anne olmuşsan ölene kadar annesin” kuralı işlemekte 
gibi görünmektedir. 

Hayvanlarda genellikle doğurmamış dişiler bebeklere 
çok yaklaşmaz ve annelik davranışı göstermezler. Ancak 
bu dişiler uzun süre yavru hayvanlarla bir arada tutulur-
sa annelik davranışı göstermeye başlarlar (duyarlılaşma). 
Yeni anneler ise yabancı çocuklara bile rahatlıkla bakım 
verebilirler (Leckman ve Herman 2002). Eski anneler 
bir yavru ile karşılaştıklarında hızla annelik davranışına 
başlayabilirler. Özetle annelik davranışının ilk doğumla 
oluştuktan sonra kalıcı olduğu anlaşılmaktadır (Pawluski 
ve Galea 2006).

Doğumdan sonra dişide annelik davranışının baş-
latılmasında prolaktin hormonunun rolü de önemlidir. 
Memelilerde doğum sonrasında hem annelerde, hem 
de babalarda bir prolaktin yükselmesi gözlenmektedir 
(Dixson ve George 1982). Prolaktin annelik davranışı-
nı MPOA’daki reseptörlerini uyararak desteklemektedir 
(Stack ve ark. 2002). Dişi hayvanlar yavru hayvanlarla 
karşılaştıklarında prolaktin salınışı artar. Prolaktin resep-
törleri olmayan fareler yavrularına annelik davranışını 

gösteremezler (Lucas ve ark. 1998). Kadınların önceki 
doğum deneyimleri arttıkça merkezî sinir sistemi prolak-
tin reseptörlerinin duyarlılığı artmakta, böylece önceden 
anne olmuş olanların bebeklerle karşılaştıklarında bekâr-
lara kıyasla çok daha hızlı biçimde annelik davranışına 
geçişleri sağlanmış olmaktadır (Anderson ve ark. 2006).

Annenin çocuğa ve çocuğun anneye bağlanması

Sosyal hayvan ve insanlarda sosyal bağlanmanın 
ilk örneği ve temeli anne-çocuk bağının kurulmasıdır. 
Hayvanlarda anne-çocuk bağının kurulması için hem 
annede çocuğa karşı, hem de çocukta anneye karşı bir  
bağlanmanın (attachment) oluşması gereklidir. Kuşlarda 
ve memelilerde bu bağlanma doğumdan itibaren kolay-
ca gelişir. Yumurtladıktan sonra çocuklarının akıbeti ile 
ilgilenmeyen balıkların ve sürüngenlerin aksine meme-
liler çocuklarında sayıdan çok kaliteye yatırım yaparlar. 
Onları bir süre için beslerler, korurlar, ısıtırlar. Bu süre 
hayvan akıllandıkça artmaktadır, maymunlarda yıllarca 
sürer, insanlarda ise en uzundur.

Annenin çocuğuna bağlanması ve sevmesinde ödül ve 
strese cevap sistemlerinin önemli rolleri vardır. Genel ola-
rak kadınlar, özellikle de anne olan kadınların bebek yüzle-
rine daha duyarlı oldukları bilinmektedir. Elektrofizyolojik 
çalışmalarda deneklere bebek yüz resimleri gösterildiği 
zaman, kadınlarda uyarılmış potansiyellerden (ERP) P1 
cevabı erkeklere göre çok daha hızlı ve geniş olarak ortaya 
çıkmaktadır, yani kadınlar bebek yüzüne karşı daha du-
yarlı görünmektedirler (Proverbio ve ark. 2006). 

Hem romantik aşk, hem de annenin çocuğuna olan 
sevgisi beyinde aynı ödül sistemi yapılarını etkin hale ge-
tirmektedir (VTA, kaudat çekirdek, nükleus akkumbens 
gibi beyin ödül yapıları) (Bartels ve Zeki 2000, Aron ve 
ark. 2005). Yani çocuğa bağlanmanın ödüllendirici bir 
etkisi vardır ve bu şekilde türün devamına katkıda bulu-
nulmuş olur (Bartels ve Zeki 2004). 

Anne sevgisi sırasında bir yandan da olumsuz duygu-
larla ve sosyal yargı ve eleştirel düşünceyle ilişkili beyin 
yapılarında (orta prefrontal, inferior parietal, posterior 
singulat korteks, amigdala gibi) etkinlik azalması olur. 
Bir başka deyişle anne sevgisi çocuğa karşı eleştirel de-
ğerlendirme olasılığını azaltır (Bartels ve Zeki 2004). 
Annelerin %73’ü, babaların %66’sının doğumun ilk üç 
ayında çocuklarının “mükemmel” olduğunu düşündük-
leri bulunmuştur (Leckman ve ark. 2004). Anne-bebek 
arasında olumlu bir ilişkinin oluşabilmesi için bu olum-
lu bakış gereklidir.

İnsanlarda yapılan bir işlevsel manyetik rezonans gö-
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rüntüleme (fMRI) çalışmasında annelere kendi çocukla-
rının daha önce görmedikleri gülümseyen bir fotoğrafı 
gösterildiği zaman, gülümseyen yabancı bir çocuğun 
resmine kıyasla bir taraftan daha hoş duygular bildirdik-
leri, bir yandan da daha belirgin iki taraflı orbitofrontal 
korteks (olumlu duygularla pozitif ilişkili) ve iki taraflı 
vizüel korteks etkinlik artışı gösterdikleri bildirilmiştir 
(Nitschke ve ark. 2004). Bir başka çalışmada annelere 
kendi bebeklerinin oyun oynarken çekilmiş video film-
leri gösterildiğinde, başka çocukların filmini görmeye 
kıyasla, orbitofrontal korteks, periakuaduktal gri madde, 
anterior insula ve putamende etkinlik artışı gözlenmiş-
tir (Noriuchi ve ark. 2008). Özet olarak annelerin kendi 
çocuklarını mutluyken görmeleri onlar üzerinde belirgin 
bir ödüllendirici etki oluşturmakta ve beynin ödül ya-
pılarını uyarmakta gibi görünmektedir. Ayrıca yine bu 
çalışmalardan orbitofrontal korteksin annenin çocuğa 
bağlanmasıyla ilişkili olumlu duygu durumunda esas 
bölge olduğu anlaşılmaktadır.

Annenin çocuğa bağlanması ve bakım vermesinde 
oksitosin ve vazopressin hormonlarının da önemli ol-
duğu bildirilmektedir. Oksitosin ve vazopressin annelik 
davranışı ve annenin çocuğa bağlanmasında önemli rol 
oynayan hormonlardır (Leckman ve Herman 2002). 
Yavrularını çok yalayan anne hayvanlarda ve onların ço-
cuklarında (erkek değil dişi yavrularda) MPOA’daki ok-
sitosin reseptör bağlanması (Francis ve ark. 2002) ve bu 
oksitosinerjik nöronlar üzerindeki östrojen alfa reseptör-
leri ifadesi (Champagne ve ark. 2003) artmış bulunmak-
tadır. Yani MPOA oksitosin nöronları annenin çocuğa 
bağlanmasında önemli olduğu gibi, annelik tarzının ne-
silden nesile (anneden kıza) aktarılmasında da önemli bir 
rol oynuyor gibi görünmektedir.

Son olarak annenin çocuğa bağlanması ve bakım ver-
mesinde stres sisteminin de rolü vardır. Gebelik süresince 
stres sisteminin esas bileşeni olan HPA eksenin işlevi ve stre-
se cevap şiddeti azalmıştır. Bu azalma östrojenin hipofizer 
CRH reseptörlerinde yaptığı duyarsızlaşma ve dolayısıyla 
adrenokortikotropik hormon (ACTH) salınışı azalmasına 
bağlanır (Brunton ve Russell 2008). Annenin stres sistemi 
doğuma yakın dönemlerde ise uyumsal bir işlev artışına 
uğramaktadır. İnsanlarda doğumdan hemen sonra kortizol 
düzeyi yüksek olan annelerin çocuklarının kokusuna du-
yarlılıkları ve çocuklarına sevgileri daha fazla bulunmuştur 
(Fleming ve ark. 1997). Doğurmamış dişi hayvanlarda ise 
dışardan verilen kortikosteroidler ve stres aksine annelik 
davranışlarını azaltmaktadır (Rees ve ark. 2006).  

Annenin özellikle gebelik esnasında çevresel koşul-
ları iyi değilse (fakirlik, çok çocuk, eşin iyi olmaması 

gibi nedenlerle) annenin çocuğa bakımı ve gösterdiği 
sevgi azalmakta, bu çocuğun ileriki davranışlarının kalı-
cı biçimde değişmesine yol açmaktadır (Champagne ve 
Meaney 2006). Farelerde gebelik sırasında stres yaşayan 
annelerin bebeklerini yalaması ve tımarı azalmakta, böy-
lece çocuğun MPOA’ındaki oksitosin reseptörleri azal-
makta, bu şekilde ileride kendisinin de iyi bir eş ve iyi 
bir anne olması engellenmektedir. Burada anne stresinin 
çocuğun davranışlarına yansımasının aracısı da “annelik 
davranışı”nın biyolojik yapılarıdır (özellikle oksitosin 
sistemi) (Champagne ve Meaney 2006). Bu epigenetik 
aktarımın evrimsel uyumsal bir değerinin olabileceği de 
ileri sürülmektedir. Şöyle ki, anne bakımını az alan ço-
cukların erişkinlikte daha korkak, tedirgin, anksiyeteli 
oldukları bilinir. Dolayısı ile annenin çevresel koşulla-
rının iyi olmaması çocuğun daha az girişken, daha çok 
risklerden kaçan bir birey olmasını sağlayarak onun bu 
tür tehlikeli ortamlarda daha çok hayatta kalmasına hiz-
met ediyor olabilir (Champagne ve Meaney 2006).

Çocuğa anne bakımının garanti altına alınması bu 
kadar önemli olduğu için çocuğun da annesini tanıması, 
ona yapışması ve bağlanması gereklidir. Evrimsel gelişim 
bunu da halletmiş gibi görünmektedir. Kuşlarda ve me-
melilerde bebeğin anneye güçlü biçimde bağlandığı kla-
sik bilgidir. Bağlanmanın göstergesi anne ayrıldığı zaman 
yavruda ortaya çıkan sıkıntıdır. 

Yenidoğan bebeklerin olfaktör bulb, LS ve amigdala-
ları anneye bağlanmayı sağlayacak biçimde gelişmiştir ve 
öğrenme sistemleri erişkinlerinkinden oldukça farklı ça-
lışır (Moriceau ve Sullivan 2005). Memelilerde yenido-
ğan bebeğin LS’u hiperaktif olduğu için anneyi ve koku-
sunu çabucak öğrenme sağlanır. Yenidoğanın amigdalası 
ise hipoaktiftir, böylece yavru annesinin zaman zaman 
görülen kötü ve hoyratça muamelesine rağmen ondan 
korkmaz, kaçmaz (şartlı korku cevabı oluşmaz), her şeye 
rağmen ona bağlanır (Moriceau ve Sullivan 2005). İnsan 
bebeklerinin de bakım veren kişi istismarcı olsa bile 
ona güçlü bir biçimde bağlandıkları ortaya konmuştur. 
Sonuçta sosyal hayvanlarda bebeğin beyni, kendisine iyi 
ya da kötü nasıl davranırsa davransın en yakınındaki ki-
şiye bağlanmasını sağlayacak biçimde gelişmektedir.

Bu otomatik bağlanma olayı daha çok doğumun ilk 
günlerini içine alan belli bir kritik dönem için geçerlidir. 
O dönemden sonra hayvan kendine kötü davranandan 
kaçmaya başlar. Bu dönemde gelişen bağlanma o kadar 
önemlidir ki, bu kişi erişkin hale geldiğinde bebekliği-
nin ilk günlerindeki kokulara maruz bırakılırsa kişinin 
cinsel performansının arttığı gösterilmiştir (Moriceau ve 
Sullivan 2005).
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Annenin belleğinin güçlendirilmesi

Annelik görevi güçlü bir belleği de gerektirmektedir. 
Özellikle kalabalık gruplarda yaşayan hayvanlarda an-
nenin kendi yavrusunu tanıması, onunla ilişkili bilgileri 
aklında tutması, yuva yeri bulması, ona yiyecek sağlaya-
bilmek için kaynakların yerini aklında tutabilmesi gibi 
işlevler için güçlü bir bellek lâzımdır. İnsanlarda doğum 
sonrası dönemde 30. günde annelerin %80’inin, babala-
rın ise %45’inin kendi çocuklarının seslerini tanıyabil-
dikleri gösterilmiştir (Green ve Gustafson 1983).

Gebelik ve annelik sırasında dişilerin uzaysal öğren-
me ve belleklerinin güçlendiği bildirilmiştir. Çok çocuk 
doğuranlarda hiç doğurmamışlara göre bu yetenekler 
daha iyidir (Kinsley ve Lambert 2008). Yine hayvan de-
neylerinde annelerin doğurmamış dişilere kıyasla beyin 
hipokampal CA1 bölgelerinde ve septumda daha yük-
sek düzeyde beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF)’e 
sahip oldukları bildirilmiştir (Macbeth ve ark. 2008). 
Annelerde hipokampusta Schaffer kollaterallerinde bel-
leğin hücresel karşılığı olarak görülen uzun süreli potan-
siyasyon (LTP) artmış bulunmaktadır. Çok doğurmuş 
annelerde doğurmamışlara göre hipokampal CA1 pira-
midal nöronları sinapslarında artış olmaktadır. Tüm bu 
değişikliklerin hayvan deneylerindeki “zenginleştirilmiş 
çevre” ile beyinde oluşan değişikliklere benzediği ileri sü-
rülmektedir (Kinsley ve Lambert 2008). 

Bu değişiklikler genel olarak oksitosinin etkilerine 
(Pawluski ve Galea 2006) ya da gebelikte artan östro-
jen ve progesteronun hipokampal dendritik uzantıları 
çoğaltıcı etkilerine (Woolley ve McEwen 1993) bağlan-
maktadır. Ayrıca doğumdan sonra bebekle karşılaşma da 
belleği güçlendirici bir etki göstermektedir (Kinsley ve 
Lambert 2008).

Annelik saldırganlığı

İnsanlarda belirgin olmasa bile memeli hayvanlarda 
annelerin özellikle yavruları için bir tehlike söz konusu 
olduğunda belirgin biçimde saldırganlaştıkları görülür. 
Hayvanlarda, bu saldırganlık yuvaya yaklaşan yabancı 
hayvana saldırma şeklinde ortaya çıkar. Bu da yine evrim-
sel sürecin annelere çocuklarını korumak üzere bağışladığı 
bir davranış değişikliği gibi görünmektedir. Anne adayı 
olan hayvanlarda bu saldırganlık eğilimi gebeliğin son dö-
nemlerinde başlar ve doğum sonrası dönemde yavru ile 
temas devam ettiği sürece sabit bir şiddette kalır. Annelik 
saldırganlığı azalmış anksiyete ve korkusuzlukla ilişkilidir. 

Beyinde annelik saldırganlığını yöneten bölgeler 
olfaktör alanlar, MPOA, BNST, lateral septum, PVN, 

amigdala ve lateral hipotalamus olarak belirlenmiştir 
(Brunton ve Russell 2008). Annelik saldırganlığı oksi-
tosin düzeyleri ile olumlu olarak ilişkilidir ve oksitosi-
nin amigdalanın merkez çekirdeği ve hipotalamusun 
PVN’undaki etkilerine bağlıdır. Dolayısıyla doğumla 
birlikte artan oksitosin hem anksiyolitik etkisi ile anne-
deki anksiyeteyi azaltmakta, hem de yabancılara karşı 
saldırganlığı artırmakta gibi görünmektedir (Brunton ve 
Russell 2008).

Ayrıca bebekliklerinde dietilstilbestrol verilen dişi 
hayvanların erişkinliklerinde annelik saldırganlığının 
artmış olduğu bulgusu, bu konuda östrojenin de önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır (Engell ve ark. 2006).

Çocuğun anneye sevimli görünmesi

Bebek yüzü hemen her hayvanda şirindir, hatta bu 
nedenle erişkinlerde bile bebeksi yüzler daha güzel olarak 
algılanır (Eşel 2007). İnsan bebeğinde annelerin ilgisi-
ni çocuğun üzerine çekebilecek bir başka yetenek daha 
vardır: gülümseme. İnsan bebeğinde sosyal gülümseme 
ikinci aydan itibaren başlar. Biyoloji annelere kendi 
çocuklarını sevdirmektedir. Ne var ki, annelere çocuk-
larının sevimli görünmesinin evrimsel açıklamasını ya-
panlar, aslında annelerin çocukları sevimli olduğu için 
onları seviyor olmadıklarını, annenin çocuğunu sevmesi 
gerekliliği çocuğun hayatta kalabilmesi için çok önemli 
olduğundan evrimsel gelişimin insan beynini çocuksu 
olan yüzleri sevimli algılayacak şekilde tasarımlamış ol-
duğunu ileri sürmektedirler (Dennett 2006).

Annenin bebek ağlamasına duyarlılığı

Kemirgenlerde, maymunlarda ve insanlarda yavru-
lar annelerinden ayrı düştüklerinde ağlarlar, anneler de 
buna hızla arama ve yavrunun yanına gitme davranışı ile 
cevap verirler (Maestripieri 1995). Bebeğin ayrılık çığlı-
ğı gibi tipik memeli sosyal davranışlarından amigdala-
septal-hipokampal kompleks ve bunun hipotalamusla 
bağlantıları, singulat korteks ve bunun talamusla bağlan-
tısı gibi yolaklar sorumludur (Insel ve Winslow 1998). 
Sıçanlarda anneden ayrılan yavrunun bağırması için se-
rotonerjik yolakların da önemli olduğu bildirilmektedir. 
5HT1a agonistleri ve 5HT2 antagonistlerinin ayrılık 
çığlığını azalttıkları, 5HT1b agonistlerinin ise artırdık-
ları gösterilmiştir (Insel ve Winslow 1998).

Anneliğin önemli bir parçası kendi çocuğunun sesini 
tanımak, mümkünse bu sesin hangi duyguyu ifade etti-
ğini bilebilmektir. İnsan çalışmalarında küçük çocukları 
olan ve bebek ağlama sesi duyan annelerin limbik ön be-
yin yapılarında nöral etkinleşme gözlendiği bildirlmiştir 
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(Lorberbaum ve ark. 1999). Yine fMRI çalışmalarında 
çocuğun ağlama ya da gülme sesi dinlettirildiğinde er-
keklerde beyin etkinliğinde bir değişiklik olmaz iken, 
kadınlarda anterior singulat kortekste etkinlik azalması 
gözlenmektedir (Seifritz ve ark. 2003). Anne olan kadın-
lar anne olmayanlara kıyasla (ve nötral seslere kıyasla) 
bebek ağlama sesine daha yüksek duygusal ve beyin et-
kinliği cevabı vermektedirler. Çocuklarına kötü davranan 
annelerin onların ağlamalarına da diğer annelere kıyasla 
daha olumsuz ve daha az empatik cevaplar verdikleri gös-
terilmiştir (Milner ve ark. 1995). 

Bebeğin çığlığına annenin cevap vermesinde tala-
mosingulat yolağın önemli olduğu ileri sürülmektedir 
(Lorberbaum ve ark. 2002). Nitekim bu yapıların lez-
yonlarında annenin bebeğin ağlamasına cevap verme 
davranışı bozulmaktadır (Murphy ve ark. 1981).

Anne baba olmayan erişkin erkek ve kadınlar yalnızca 
çocuğun gülme sesine amigdala, insula ve VTA gibi beyin 
yapılarında artmış etkinlik gösterirlerken, anne ya da baba 
olanlar bu alanlarda çocuğun ağlama sesine daha yüksek 
etkinlik yanıtı vermektedirler. Yani anne ve baba olanlar 
çocuğun ağlama sesine seçici bir dikkat göstermektedirler. 
Bu muhtemelen ebeveyn olanların amigdalasındaki asosi-
yatif öğrenmenin sonucudur (Seifritz ve ark. 2003). 

Annelere kendi bebeklerinin ağlarken ya da oyun 
oynarken çekilmiş videoları gösterildiğinde, genel olarak 
çocukları sıkıntıda iken, oyun oynarkenkinden daha faz-
la bir beyin etkinlik artışı gözlenmektedir. Bu da herhal-
de annelerin acilen bir şey yapması gereken durumlara 
daha duyarlı olmaları ile ilişkili olsa gerektir (Noriuchi 
ve ark. 2008).

Annelerin çocuklarının duygularını anlamaları

İnsan gibi sosyal hayvanlarda yüz ifadelerinin ne anlama 
geldiğini anlamak çok önemlidir. Duyguların ifadesi yüz-
deki çok ince değişikliklerle sağlanır. Bu yetenek insanlarda 
çok gelişmiş durumdadır (Kontsevich ve Tyler 2004). 

Kadınların duyguları anlama ve empati konusunda 
erkeklerden daha başarılı olduğu bilinir (Baron-Cohen 
2003, Schirmer ve ark. 2004, Eşel 2005). Empati ye-
teneği sosyal ilişkiler için zorunludur, insanı başkalarına 
zarar vermekten korur. Kadınların özellikle çocuk yüz-
lerini erkeklerden çok daha hızlı işledikleri bilinmekte-
dir (Proverbio ve ark. 2006). Özellikle sıkıntılı bebek 
yüzlerine kadınlar erkeklere göre çok daha hızlı ve geniş 
ERP cevapları vermektedirler (Proverbio ve ark. 2006). 
Annelere kendi çocuklarının resmi gösterildiği zaman 
tanıdığı başka çocukların gösterildiği zamana kıyasla 
amigdala ve insula gibi duygusal tepkilerle ilgili alan-

larda, ayrıca anterior parasingulat girus, süperior tem-
poral sulkus gibi zihin okuma alanlarında etkinlik artışı 
gözlenmektedir (Leibenluft ve ark. 2004). Aslında bu 
alanlar insanların tanıdık yüzlere bakarken de tanıma-
dıklarına kıyasla daha fazla etkinlik gösteren alanlardır. 
Dolayısıyla anneler için çocuğun akrabalık ve tanıdıklık 
derecesi arttıkça onunla ilgili daha yoğun duygular his-
settiği ve onun aklından geçenleri de daha iyi anlayabil-
diği ileri sürülebilir.

Annelerin çocuk konusunda titiz olmaları gereği

İnsanlarda annelik döneminde, en çok da doğumdan 
sonraki ilk birkaç ayda çocuğuyla alâkalı yoğun zihinsel 
uğraşlar vardır (çocuğun sağlığı ile ilişkili kaygılar, gerek-
sizken bile sık sık çocuğu gözetleme, iyi anne olup olmadı-
ğı düşünceleri, yiyecek içeceklerin temizliği ile ilgili obses-
yon ve kompulsiyonlar vs.). Tüm bu davranışlarla annelik 
dönemi bir miktar obsesif kompulsif bozukluğa (OKB) 
benzemektedir (Leckman ve Herman 2002). Nitekim ge-
belik ve doğum sonrası dönemde annelerde OKB geliş-
me riski artmaktadır (Feygin ve ark. 2006). Doğumdan 
hemen önceki haftalarda annelerin %95’inde, babaların 
ise %80’inde OKB benzeri girici düşüncelerin olduğu bu-
lunmuştur (Leckman ve ark. 1999). Doğumdan sonraki 
haftalarda ise annelerin günün 14 saatinde, babaların 7 
saatinde zihinsel olarak bebeğe odaklanmış oldukları bil-
dirilmektedir (Leckman ve ark. 1999). Tüm bu kaygılar 
ve törensi davranışlar aslında çocuğun ilk günlerde tehli-
kelerden korunması için evrimsel süreç içinde geliştirilmiş 
uyumsal davranış kalıplarıdır ve tüm memelilerde bulun-
maktadır (Feygin ve ark. 2006).

Babalık

Babalık davranışı memelilerin bir kısmında, özellikle 
tek eşli olan hayvanlarda gözlenmektedir, bunun erkeğe 
faydası dişinin doğurganlığının ve çocuğun yaşama şansı-
nın artışıdır. Erkek sıçanlar doğumdan sonraki saatlerde 
yavruya saldırırlar, ancak birkaç günlük yavruyla beraber 
bulunma döneminden sonra anneliğe benzer davranışlar 
(yalama, yuvadan uzaklaşanları geri getirme) geliştirirler 
(Wynne-Edwards ve Reburn 2000). 

Babalık davranışlarının altında da annelik davranışla-
rını yöneten beyin yolaklarının olduğu sanılmaktadır. Bu 
davranışların aslında önceden beri hayvanın beyninde 
paket programlar olarak mevcut bulunduğu, ama ancak 
bir çocukla haşır neşir olduktan sonra harekete geçtikleri 
düşünülmektedir. 

Anneliğin nöroendokrin yolakları babalarda da mev-
cuttur ve etkindir. Babalık davranışı oksitosin ve vazop-
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ressinden çok prolaktinle ilişkili gibi görünmektedir 
(Wynne-Edwards ve Reburn 2000). Bebek doğduktan 
sonra babalarda prolaktin yükselmekte ve babalık dav-
ranışını başlatmaktadır. Deneyimli babalarda prolaktin 
hep yüksek kalmakta, böylece deneyimli babalar her an 
babalık davranışı sergilemeye hazır bulunmaktadırlar 
(Wynne-Edwards ve Reburn 2000). Eşlerinin gebelik-
leri sırasında daha yüksek prolaktin artışı ve daha fazla 
testosteron düşüşü yaşayan babaların çocuklarına karşı 
daha şefkatli ve koruyucu oldukları gösterilmiştir. Hatta 
beklenenden daha fazla prolaktin yükselmesi yaşayan ba-
baların hamilelik belirtileri bile sergileyebilecekleri ileri 
sürülmektedir (Wynne-Edwards ve Reburn 2000). 

Babalarda gebeliğin ilk ayından itibaren östradiol se-
viyesinin de gebeliğin sonuna doğru giderek arttığı bildi-
rilmektedir (Berg ve Wynne-Edwards 2001). Östrojenin 
babalık davranışını artırıcı bir etki gösterdiği düşünülmek-
tedir. Progesteron reseptörlerinin uyarılması ise aksine ba-
balarda çocuğa karşı olan saldırganlığı artırmakta, babalık 
davranışını azaltmaktadır (Schneider ve ark. 2003). 

Bunun dışında babalık davranışında testosteron da 
önemli gibi görünmektedir. Testosteron genel olarak 
babalık davranışını azaltmaktadır. Maymunlarda idrar 
testosteronu azaldıkça babanın yavruya bakımı artmak-
tadır (Nunes ve ark. 2001). İnsanlarda da düşük testoste-
ron düzeyine sahip erkeklerin çocuğun ağlamasına daha 
fazla tepki verdiği bildirilmiştir (Fleming ve ark. 2002). 
Erkeklerde genellikle doğumla birlikte testosteron düze-
yi düşer (Wynne-Edwards 2001). Bu düşüş muhtemelen 

babanın yenidoğana karşı saldırganlığını azaltmak için, 
anneyi gereksiz yere cinselliğe sürüklememesi için ve ye-
nidoğana karşı babalık davranışının ve sosyal bağın geliş-
mesi için gereklidir.

Babalığın bilişsel işlevler açısından babaya faydası 
da var gibi görünmektedir. Baba olan marmoset may-
munlarının baba olmayanlara kıyasla prefrontal korteks 
piramidal nöronlarında dendritik uzantıların ve buna 
paralel olarak beyinde vazopressin V1a reseptör yoğun-
luğunun artmış olduğu bildirilmiştir (Kozorovitskiy ve 
ark. 2006).

SONUÇ

Annelik çok tipik davranış kalıpları olan ve beyinde-
ki özel nöral sistemler tarafından yönetilen ve yürütülen 
tamamen doğal bir süreçtir. İnsandaki annelik davranı-
şı ve bu davranışı sağlayan nöral sistemler milyonlarca 
yıllık evrimsel gelişimin bir ürünüdür. Anne beyninin 
kendi yaşıtları olan doğurmamış kadınların beyninden 
çok farklı olduğu ve özellikle kendi yavrusu konusun-
da son derece duyarlı olduğu kesindir. Annelik davranı-
şı esas olarak genetik ve hormonal etkenlerce tetiklenip 
sürdürülüyor olsa da annenin çocukluğundan itibaren 
almış olduğu eğitim ve yaşanan olumlu ya da olumsuz 
olaylarca ifadesi değişebilir. Tüm memeliler gibi insanda 
da annelik davranışının doğal ve otomatik olarak nörobi-
yolojik sistemler tarafından başlatılması ve sürdürülme-
si sayesinde yenidoğan bebeğin korunup kollanması ve 
böylece neslin devamı garanti altına alınmış olur. 
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