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Kad›n ve erkek beyninin farkl›l›klar›

Derleme/Review

G‹R‹fi

Kad›n ve erkeklerin beyin ifllevleri-
nin farkl› oldu¤u tart›fl›lmaz bir
gerçektir. Birisi daha iyi ya da da-

ha kötü de¤ildir, sadece farkl›d›r. Kad›n
ve erkeklerin davran›flsal olarak birbirle-
rinden farkl› olufllar›n›n onlara bebeklik-
lerinden itibaren farkl› davran›lmas›ndan
m›, yoksa aralar›ndaki biyolojik farkl›l›k-
lardan m› kaynakland›¤› y›llard›r tart›fl›-
lagelen bir konudur. Son y›llarda yap›lan
nörobilimsel çal›flmalar bu fark›n iki cins
aras›ndaki beyin farkl›l›klar›ndan (anato-
mik, fizyolojik, nörohumoral ve ifllevsel)
kaynakland›¤› düflüncesini destekle-
mektedir. Ancak bahsedece¤imiz farklar
her iki cinsiyetin ortalamalar› al›nd›¤›nda
ortaya ç›kan farklard›r. Do¤ald›r ki, orta-
laman›n çok d›fl›nda çok say›da kad›n ya
da erkek vard›r. Hatta cinsiyet içi varyas-
yonlar iki cinsiyetin ortalamalar›n›n fark-

lar›ndan daha büyüktür. 
Asl›nda tüm bu farkl›l›klar›n nedeni

oldu¤u söylenen X ve Y kromozomla-
r›ndaki genetik kodlar aras›nda yaln›zca
%2’lik bir fark vard›r. Yani biyolojik ola-
rak kad›n ve erkekler farkl›d›rlar, ancak
farkl› olduklar›ndan çok daha fazla ben-
zerliklere sahiptirler (1). Ayr›ca, kad›nlar
ve erkekler aras›nda var oldu¤u ileri sü-
rülen yap›sal, fizyolojik ve biyokimyasal
beyin farkl›l›klar›n›n ifllevsel önemi de
çok iyi bilinmemektedir. Yani, beynin
makro ya da mikro farkl›l›klar›n›n ger-
çekten kad›n ve erkek aras›ndaki dü-
flünme, duyma, hissetme, alg›lama
farkl›l›klar›n›n alt›nda yatan gerçek ne-
den olup olmad›¤› bilinmemektedir. 

Çocuklarda Görülen
Davran›fl Farkl›l›klar›

Davran›flsal farkl›l›klar›n önemli bir
k›sm› k›z ve erkek çocuklar›nda erken
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ÖZET:
Kad›n ve erkek beyninin farkl›l›klar›

Kad›n ve erkeklerin beyin ifllevleri aras›nda baz› farkl›l›klar›n oldu¤u
son y›llardaki bilimsel çal›flmalarla ortaya konmufltur. Bunun d›fl›nda
kad›n ve erkek beyninin yap›sal, fizyolojik ve biyokimyasal olarak da
baz› farkl›l›klar gösterdi¤i bilinmektedir. Ancak cinsiyetler aras›ndaki
ifllevsel farkl›l›klar›n bu yap›sal ya da biyokimyasal farkl›l›klardan kay-
naklan›p kaynaklanmad›¤› çok belirgin de¤ildir. Beynin yap›s›nda ve
ifllevlerinde görülen cinsiyete özgü bu iki yönlülü¤ün (dimorfizm) ve
cinsel kimlik ve yönelimin gelifliminin büyük oranda do¤umdan önce-
ki hassas bir dönemde beynin maruz kald›¤› gonadal steroidlerin tür
ve düzeyine ba¤l› oldu¤u düflünülmektedir. Bu yaz›da beynin cinsiyet-
ler aras›ndaki ifllevsel ve yap›sal farkl›l›klar› gözden geçirilecek ve bu
farkl›l›klar›n embriyolojik ve evrimsel temellerine de de¤inilecektir. 
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ABSTRACT:
Differences between male and female brains 

Recent scientific investigations have revealed some considerable
differences in the brain functions of women and men. It is known that
male and female brains differ in certain structural, physiological and
biochemical aspects. However, it is not clearly known whether the
functional differences between the two genders originate from these
structural or biochemical differences. This sexual dimorphism in the
structures and functions of the brain, and gender identity and
orientation are thought to result, to a great extent, from the type and
the level of the gonadal steroids which the brain is exposed to in a
critical period of the embrional development. In this paper, the
functional and structural differences of the brain between the male
and female genders will be reviewed, and the embriological
and evolutionary explanations will be discussed. 

Key words: brain, development, gender, evolution, sexual orientation
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yafllardan itibaren görülür. Hem erkek hem de k›z ço-
cu¤a sahip her anne baba, kendileri onlara çok da
farkl› davranmad›klar› halde onlar›n davran›fllar›n›n ve
ilgilerinin ilk yafllardan itibaren farkl› geliflti¤ini bilirler.
K›z çocuklar daha çok bebeklere, yumuflak oyuncak-
lara, erkek çocuklar ise silahlara ve arabalara ilgi gös-
terirler. Bu hemen bütün kültürler için geçerli olan bir
fleydir.

K›z çocuklar yüze dikkat etmeye, göz temas› kur-
maya erkek çocuklardan daha önce bafllarlar. K›z be-
bekler yüz resimlerine, erkek bebekler ise cans›z nes-
nelerin resimlerine daha çok bakarlar (2). Erkek çocuk-
lar koflar, atlar, güreflir, uçak taklidi yapar. K›zlar doku-
nur, konuflur, öper, sar›l›r. Erkek çocuklar oyuncaklar›n
nas›l çal›flt›¤›yla ilgilenir, yar›flmac›d›r. K›zlar ise iliflki
kurmaya merakl›d›r. Erkek çocuklar bir araya gelince
bir hiyerarflik düzen kurma e¤ilimindedir, yani birisi li-
der olur, di¤erleri güçlerine göre s›ralan›r. K›zlarda bu
davran›fl belirgin de¤ildir (3).

Beynin Biliflsel ‹fllevlerinde
Cinsiyet Farkl›l›klar›

Duygular› anlamada farkl›l›klar:
Konuflurken insanlar kelimeler, ses tonu, yüz ifade-

si ve beden dili ile duygular›n› ifade ederler. Buna
emosyonel prosodi denir. Örne¤in ayn› cümleyi söyle-
yen iki kifli farkl› alg›lanabilir. Konuflma s›ras›nda proso-
di hem dil olarak, hem de duygusal olarak iletiflimi sa¤-
lar. Örne¤in flizofrenik ve depressif hastalar tipik olarak
azalm›fl emosyonel prosodi gösterirler (4).

Kad›nlar duygular› anlamada ve empati konusunda
erkeklerden daha baflar›l›d›rlar (5,6). Empati yetene¤i
insan› baflkalar›na zarar vermekten korur. Empati sos-
yal iliflkiler için zorunludur, insan› hayvanlardan ay›ran
bir özelliktir. Agresyon için de empatinin azalt›lmas›
gerekir. Çünkü agresyon s›ras›nda “ben ne hissediyo-
rum” önemlidir, “öteki ne hissediyor” önemli de¤ildir.
Erkekler daha do¤rudan, kad›nlar ise dolayl› agresyon
gösterme e¤ilimindedir (5).

Erkekler söylenen fleyin anlam›n› prosodiden ba-
¤›ms›z olarak kavrarlar, yani prosodiye karfl› ba¤›fl›k gi-
bidirler. Kad›nlar konuflma s›ras›nda kelimeler ve cüm-
lelerden çok sözel olmayan iflaretlerin fark›na var›rlar.
“Kad›nsal içgüdü” denen fley asl›nda budur. 

Emosyonel prosodinin ölçülmesi için N400 uyar›l-

m›fl potansiyel dalgas› kullan›lmaktad›r. Asl›nda olum-
lu bir fleyi ifade eden bir cümle, üzgün ya da öfkeli bir
ses tonu ile okundu¤u zaman, duygulan›m›n cümleye
uygun oldu¤u durumdan daha genifl N400 dalgalar›n›n
olufltu¤u gösterilmifltir. Bu testte kad›nlar›n emosyonel
prosodinin etkilerine karfl› daha hassas olduklar›, er-
keklerin ise cümlenin okunufl tarz›ndan çok anlam›na
dikkat ettikleri için daha dar N400 dalgalar›na sahip ol-
duklar› bildirilmifltir (7). 

Duygular›n oluflmas› ve ifade edilmesinde ana be-
yin yap›lar›ndan biri amigdalad›r. Örne¤in insanlar ne
kadar d›fla dönük iseler, amigdalan›n mutlu yüzlere o
kadar fliddetli tepki gösterdi¤i bildirilmifltir (8). Hem ka-
d›nlarda hem de erkeklerde duygusal bir uyarana
amigdalan›n tepkisi daha çok sola lateralizedir, ancak
yine de kad›nlarda solun a¤›rl›¤› daha fazlad›r (9). Erkek
ve kad›nlar›n duygular› ifllemelerinde (emotional pro-
cessing) fark vard›r. Örne¤in kad›nlarda duygusal aç›k
haf›za (yani duygular›n hat›rlanmas›) daha iyidir (10). 

Bu türlü davran›fl ve yetenek farkl›l›klar›n›n evrim-
sel bir temelinin oldu¤u ileri sürülmektedir. Evrimsel
kurama göre, tüm bu biliflsel ve davran›flsal cinsiyet
farkl›l›klar›n›n arkas›nda kad›n ve erkeklerin farkl› bilifl-
sel ihtiyaçlar›n›n olmas› gerçe¤i yatar (11). Bin y›llar bo-
yunca erkeklerin d›flar›da avlan›p eve yiyecek getirme-
si beklenmifltir. Dolay›s›yla erkekler duygular› anlama
ve iletiflim gibi becerilerini –ihtiyaç olmad›¤› için- gelifl-
tirememifllerdir. Oysa kad›nlar›n evde kalan ve çocuk-
lara bakan kifli olarak di¤erlerinin duygular›ndaki ya da
davran›fllar›ndaki ince de¤ifliklikleri bile anlamalar› ge-
rekli olmufltur. Genel olarak bahsetmekte oldu¤umuz
beyin cinsiyet farkl›l›klar›n›n temelinde tek bir amac›n
var oldu¤u söylenebilir: Üremenin baflar›s›n› mümkün
oldu¤unca art›rmak.

Alg›lamadaki farkl›l›klar:
Ortalama olarak kad›nlar›n alg›lama h›z› daha yük-

sektir (12). Kad›nlar›n renkleri ve renk farkl›l›klar›n› al-
g›lamalar› ve periferik görüflleri erkeklerinkinden güç-
lüdür. Erkekler ise çevreyi fark etmek yerine, hedefin
yönünü ve daha uzak mesafeleri iyi görürler. Bu yüz-
den erkekler evde arad›klar› nesneleri bulamazlar,
buzdolab›nda bakt›klar› fleyleri göremezler. 

Kad›nlar›n dokunma duyular› daha duyarl›d›r. Dola-
y›s›yla dokunulmak kad›nlar için önemlidir. Kad›nlar er-
keklerden çok daha fazla birbirlerine, eflyalara ya da
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çocuklara dokunur ve sar›l›rlar. Bunun d›fl›nda kad›nla-
r›n tad ve koku duyular› da daha güçlüdür. Ayr›ca, ka-
d›nlar a¤r› s›ras›nda limbik yap›larda daha çok aktivite
gösterirken, erkekler sa¤ dorsolateral prefrontal kor-
tekste aktivasyon art›fl› gösterirler (13).

Konuflma yetene¤i:
Kafa travmas›na ba¤l› sol hemisfer hasar›na maruz

kalan erkek hastalar neredeyse tüm konuflma ve keli-
me bulma yeteneklerini kaybederler. Oysa benzer ha-
sara maruz kalan kad›nlar bu düzeyde bir kay›p yafla-
mazlar. Kekemelik erkeklerde çok daha s›k görülen bir
bozukluktur. Genel olarak erkeklerin konuflma yete-
nekleri kad›nlar›nkinden azd›r. Bunlar kad›nlar›n ko-
nuflmada hem sa¤, hem de sol beyin yar›lar›n› kullan›r-
ken, erkeklerin yaln›zca sol yar›lar›n› kulland›¤›na ifla-
ret eden bulgulard›r. Nitekim bu varsay›m positron
emisyon tomografisi (PET), ifllevsel manyetik rezonans
görüntüleme (fMRI) ve Doppler ultrasonografi gibi bey-
nin ifllevsel görüntüleme çal›flmalar›nda da desteklen-
mifltir (14). Magnetoensefalografi çal›flmalar›nda da
do¤ru kelimeyi tan›ma ifllemi s›ras›nda erkeklerin sola
lateralizasyon gösterdikleri do¤rulanm›flt›r (15). Kad›n-
lardaki konuflman›n bilateral kontrol edilifli, korpus kal-
losum yoluyla iki hemisfer aras› iletiflimin kad›nlarda
daha iyi olmas›na ba¤lanm›flt›r. Fakat son y›llarda yap›-
lan bir metaanalizde, kad›n ve erkekler aras›nda dil ye-
teneklerinin lateralizasyonunun farkl› oldu¤u, ancak
bu fark›n iki cins aras›ndaki biliflsel performans fark›n›
aç›klayamayaca¤› sonucuna var›lm›flt›r (16).

Kad›nlar fonolojik ve semantik ak›c›l›kta ve söyle-
nenleri anlamada erkeklerden baflar›l›d›rlar (12). Bu ne-
denle k›zlar›n ortalama olarak daha çabuk konuflmas›,
daha erken okumay› sökmeleri ve yabanc› dili de da-
ha kolay ö¤renmeleri beklenir. Ancak, kad›n ve erkek-
ler aras›nda sözel ak›c›l›kta kad›nlar lehine bir fark ol-
mas›na ra¤men, bu fark›n beyin aktivasyon farkl›l›¤›n-
dan kaynaklanmad›¤›, kad›n ve erkeklerin sözel ak›c›-
l›k testi s›ras›nda beynin ayn› bölgelerinde benzer dü-
zeyde aktivite art›fl› gösterdikleri bildirilmifltir (17).

Uzaysal ve matematiksel yetenekler:
Kad›n ve erkekler farkl› nöral organizasyonlara sa-

hip olduklar› için bilgi iflleme ve problem çözme yete-
nekleri farkl›d›r (11,18). Erkekler uzaysal yeteneklerin
baz›lar›nda daha iyidir. Genel olarak üç boyutlu düflün-

me, ak›ldan flekilleri döndürme, uzaysal alg›lama ve
yön bulmada daha iyidirler (12). Bu fark dört yafltan iti-
baren belli olmaya bafllar. Ayr›ca bir uzaysal ödevi ya-
parken erkeklerin inferior parietal loblar›nda, kad›nla-
r›n ise süperior parietal ve inferior frontal loblar›nda
aktivite art›fl› gösterdikleri bildirilmifltir (19,20). Yine ev-
rimsel teori aç›s›ndan düflünülürse erkeklerin eski ata-
lar›n›n avc›l›k yapabilmeleri, evlerinden çok uzaklara
gidip dönerken evlerini bulabilmeleri için bu yetenek-
leri daha iyi geliflmifl olabilir. Bu gün ise bu yetenek es-
kisi kadar önemli de¤ildir. Futbol, bilardo gibi sporlarda
faydas› olabilir. 

Genellikle erkeklerin matematik yeteneklerinin de
kad›nlardan iyi oldu¤u ileri sürülmektedir (12). Ancak
bu konu tart›flmal›d›r. Son yay›nlarda kad›nlar›n da is-
terlerse erkekler kadar matematik testlerinde baflar›l›
olabildi¤i, ancak genel olarak matemati¤e ilgilerinin az
oldu¤u yaz›lmaktad›r.

Zekâ testleri s›ras›nda erkekler daha çok sa¤, kad›n-
lar ise sol hemisferlerini kullan›yor gibi görünmektedir
(21). Bu testler s›ras›nda genellikle üç boyutlu uzayda-
ki flekillerin rotasyonu ile ilgili sorularda erkekler daha
baflar›l›d›r. Oysa nesnelerin yerlerini hat›rlamada ka-
d›nlar daha baflar›l›d›r (22). Bu da erkeklerin her türlü
uzaysal yetenekte daha baflar›l› olduklar› fleklindeki
geleneksel görüflün çok do¤ru olmad›¤›n› göstermek-
tedir. Njemanze’nin çal›flmas›n›n (1996) bulgusundan,
erkeklerde zekan›n kullan›lmas›n›n sa¤ hemisfere late-
ralize olmas›n›n, onlar›n uzaysal problemleri çözmele-
rinin daha kolay olmas›n› sa¤l›yor olabilece¤i düflünü-
lebilir (21).

Haf›zadaki farkl›l›klar:
Kad›nlar›n sözel haf›zalar› ve nesnelerin yerlerini

hat›rlamalar› erkeklerden iyidir. Ayr›ca erkeklerde ve
kad›nlarda duygusal haf›za aktive edildi¤i zaman (gös-
terilen duygusal olarak yüklü filmleri ya da resimleri
hat›rlama), erkeklerde sa¤ amigdala, kad›nlarda ise sol
amigdala aktive olmaktad›r. Yani amigdala ifllevindeki
bu cinsiyete özel asimetri, kad›n ve erkekteki haf›za ifl-
levi farkl›l›klar›n›n alt›nda yatan neden olabilir (23). Bir
baflka deyiflle, duygusal olarak uyar›c› flartlar alt›nday-
ken sa¤ amigdalan›n (ve genel olarak sa¤ hemisferin)
aktivasyonu erkeklerde olaya ve nesneye odaklan›l-
mas›n› sa¤larken, kad›nlarda sol amigdalan›n aktivas-
yonu çevredeki ayr›nt›lara ait haf›zay› harekete geçiri-
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yor olabilir. Yine bu yüzden, kad›nlar çevresel ayr›nt›-
lara tak›l›p kald›klar› için daha s›k travma sonras› stres
bozuklu¤una (TSSB) yakalan›yor olabilirler (24). Ayr›ca
depresyonlu kad›nlarda da sol amigdala kan ak›m›n›n
artm›fl oldu¤u bulgusu bu varsay›m› destekliyor gibi
görünmektedir (25).

Tutum farkl›l›klar›:
Erkek beyni nesneleri, birbirleriyle iliflkilerini, uzay-

sal konumlar›n›, nas›l çal›flt›klar›n› anlamak ve sorunlar›
çözmek için organize olmufltur, yani sistematize edici-
dir. Kad›nlar ise aflk, flefkat, yak›nl›k, konuflma ister (5).

Kad›nlar genellikle karar vermeden önce daha çok
bilgi toplamak isterler. Erkekler ise daha çabuk karar
verirler ve daha dürtüseldirler (26). Bunun d›fl›nda ço-
cukluktan itibaren erkeklerin daha yar›flmac› olduklar›
bilinir. Yar›flmac›l›k hükmetme, sald›rganl›k gibi erkek-
si özellikler ister ve bu özellikler de testosteronla ilflki-
lidir. Ayn› tür yar›flma s›ras›nda bile erkeklerde testos-
teron düzeyinde belirgin yükselme görülürken, kad›n-
larda aksine bu hormonun düzeyinin düfltü¤ü gözlen-
mektedir (27). 

Cinsiyet hormonlar›n›n biliflsel ifllevlere etkisi:
Kad›n ve erkeklerdeki beyin ifllevi farkl›l›klar›n›n bir

k›sm›n›n hormonal farkl›l›klara ba¤l› oldu¤u düflünül-
mektedir. Kad›nlar normal menstruel döngü içinde bi-
le baz› biliflsel yeteneklerde farkl›l›klar gösterebilmek-
tedirler. Menstruasyon döneminde (düflük östrojen dü-
zeyleri) uzaysal yetenek testlerinde daha iyiyken, dön-
gü ortas›nda (en yüksek östrojen düzeyleri) verbal ve
ince motor yetenek testlerinde daha iyi performans
göstermektedirler (28).

Östrojen, biliflsel ifllevlerle iliflkisi en çok araflt›r›lm›fl
olan seks hormonudur. Overleri ç›kar›lm›fl genç kad›n-
larda östrojen yerine koyma tedavisi hem k›sa süreli
hem de uzun süreli sözel bellekte olumlu etki yap-
maktadt›r (28). Hipokampusun östrojen reseptörleri
içerdi¤i ve bu bölgede östrojenin asetilkolin sentezin-
de görevli ‘kolin asetiltransferaz’ enzimini art›rd›¤› bil-
dirilmifltir (29). Östrojen nöron büyümesi ve sinaps ge-
liflimini art›rmak suretiyle nörotrofik ve nöron koruyu-
cu etki göstermektedir. Ayr›ca antioksidan oldu¤u ve
haf›zan›n hücresel karfl›l›¤› olarak kabul edilen uzun
süreli potansiyasyon (LTP) üzerine olumlu etkilerinin
oldu¤u bildirilmifltir (30). Tüm bunlar›n sonucunda, öst-

rojenin kad›nlardaki sözel biliflsel ifllevleri art›r›c› etkisi
ortaya ç›k›yor olabilir. 

Erkeklerde testosteron ve biliflsel ifllevler aras›nda-
ki iliflkiyi araflt›ran çal›flmalarda, testosteron ve uzaysal
yetenekler aras›nda olumlu, testosteron ve sözel yete-
nekler aras›nda ise olumsuz bir iliflki bulunmufltur (31).
Yafll› erkeklerde yap›lan bir çal›flmada da testosteron
ve sözel ak›c›l›k aras›nda ters bir iliflki bulunmufltur
(32). Daha genifl gruplarda yap›lan çal›flmalarda yafll›
erkeklerde yüksek testosteron seviyelerinin daha iyi
biliflsel test performanslar› ile iliflkili oldu¤u bildirilmifl-
tir (33). D›flardan verilen testosteron replasman tedavi-
si hipogonadal erkeklerdeki biliflsel performans› etkile-
mezken (34), hipogonadal olmayan erkeklerde uzaysal
yetenekler ve haf›za testleri üzerine olumlu etkiler
yapm›flt›r (35). Hormon çal›flmalar›nda testosteronun
biliflsel ifllevleri düzeltici etkisinin, daha çok indirgen-
mifl metaboliti olan dihidrotestosteron vas›tas› ile ol-
du¤u ortaya konmufltur (36). 

Strese Cevap Sisteminde Cinsiyet
Farkl›l›klar›

Erkekler stres alt›nda iken sorunu çözmeye odakla-
n›r ya da alkol gibi yat›flt›r›c›lara baflvururlar. Kad›nlar
ise stres alt›nda iken konuflmak ve rahatlamak ister. 

Kad›n ve erkeklerin strese cevab› farkl›d›r. Kad›nla-
r›n özellikle akut strese daha dayan›ks›z olduklar› bili-
nir. Akut stres hipokampal dendritik hasara yol açar
(37). Hayvan çal›flmalar›nda akut stresin bu etkisinin di-
flilerde daha belirgin oldu¤u bildirilmifltir (38). Difli hay-
vanlarda bazal kortikosteron düzeyi daha yüksektir,
ayr›ca diurnal de¤ifliklikler de fazlad›r (39). Bunun d›fl›n-
da difliler do¤umun ilk haftalar›ndan itibaren de¤iflik
stresör tiplerine daha yüksek ve uzun süren glukokor-
tikoid cevab› verirler (40,41,42). Ayr›ca, kad›nlarda ya-
fl›n kortizolü art›r›c› etkisi erkeklerinkinden üç kat da-
ha güçlüdür (43). Stres karfl›s›nda erkeklerin klasik “kaç
ya da savafl” (flight or fight) , kad›nlar›n ise “yönel ya da
savun” (tend or defend) tepkisi gösterdikleri savunul-
maktad›r (44).

Diflilerin strese afl›r› hipotalamo-pitüiter-adrenal
(HPA) eksen cevab› vermeleri de¤iflik nedenlere ba¤lan-
maktad›r. HPA eksenin negatif geri bildirim düzene¤inin
diflilerde iyi çal›flmamas› öne sürülen nedenlerden biri-
dir (40). Bunun d›fl›nda, difli s›çanlarda adrenalde adre-
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nokortikotropik hormon (ACTH) reseptörlerinin haberci
RNA (mRNA) ifadesinin yüksek oldu¤u ve bu nedenle
ACTH’ya daha duyarl› adrenal kortekse sahip olduklar›
ileri sürülmektedir (45,46). Bu ise, erkeklerde yeni do-
¤an dönemindeki testosteronun adrenal korteks üze-
rindeki bask›lay›c› etkisinden kaynaklan›yor olabilir (47). 

Strese cevab›n kad›n ve erkeklerde farkl› oluflunu
kortikotropin salg›lat›c› hormon (CRH) ya da vazopres-
sin (VP) gen ifadelerindeki farkl›l›klara ba¤layanlar da
vard›r (42). Ayr›ca, difli hayvanlar CRH ve VP’e daha
yüksek ACTH cevab› vermektedir (48). Tüm bu farkl›l›k-
lar›n ana nedeninin seks steroidlerinin HPA eksenin de-
¤iflik noktalar›nda (örne¤in CRH ve VP’nin gen ifadesin-
de, bunlara hipofizer reseptörlerin cevab›nda ya da
ACTH’ya adrenal cevab›nda) oluflturdu¤u inhibitör ya
da stimülan etki olabilece¤i ileri sürülmektedir (42). Ge-
nel görüfl, testosteronun HPA eksen üzerinde bask›la-
y›c›, östrojenin ise uyar›c› oldu¤u fleklindedir (29, 49).
Östrojenin kad›nlar›n stresin y›k›c› etkilerine karfl› daha
duyarl› olmalar›na da yol açt›¤›, bu nedenle stresle ilifl-
kili bozukluklar›n kad›nlarda puberte ile artt›¤›, meno-
pozdan sonra ise azald›¤› ileri sürülmektedir (50).

Ancak östrojen sayesinde kad›nlar›n özellikle uzun
süreli strese daha dayan›kl› olduklar›n› ileri sürenler de
vard›r (49). Uzun süreli strese maruz b›rak›ld›klar› za-
man, erkek s›çanlarda hipokampal glukokortikoid re-
septörlerin say›s›nda bir azalma görülürken ve bu er-
kekler ö¤renme ve haf›za testlerinde daha baflar›s›z
olurken, ayn› süreli strese maruz b›rak›lan difli hayvan-
larda ise hipokampustaki glukokortikoid reseptörleri-
nin say›s›nda art›fl görülmekte ve ö¤renme ve haf›zada
bozulma olmamaktad›r (51).

Eriflkin yaflamdaki gonadal hormonlar›n yan› s›ra,
erken yaflam stresörlerinin de kiflinin eriflkinlikteki
stres cevab›n› de¤ifltirdi¤i bilinmektedir. Baz› yazarlar
kad›n ve erkekler aras›ndaki strese cevap farkl›l›¤›n›n
büyük oranda k›zlar›n çocukken daha çok travmaya
maruz kalmalar›ndan kaynakland›¤›n› ileri sürerler (52).
Erken stresörlerin korpus kallosumun hacmi, sol ne-
okorteks, hipokampus ve amigdalan›n hacminde azal-
ma yapt›¤› bildirilmektedir (53). Bu strese duyarl› alan-
lar›n genellikle postnatal dönemde de geliflimine de-
vam eden, glukokortikoid reseptörlerince zengin ve bir
dereceye kadar do¤umdan sonra da nörogenezisin
sürdü¤ü yap›lar oldu¤u bilinmektedir. Örne¤in hipo-
kampus strese en duyarl› yap›lardan biridir ve puberte

döneminde erken yaflam stresörleri hipokampusun
CA1 ve CA3 bölgelerinde görülen afl›r› sinaps oluflumu-
nu önlemektedir (53,54). ‹flte erken yaflam stresörleri-
nin hipokampustaki bu etkileri iki cinsiyette farkl› ola-
bilir, bu nedenle strese cevap sisteminin en önemli ya-
p›lar›ndan biri olan hipokampus cinsiyetler aras›nda
farkl› stres cevab›na neden oluyor olabilir.

Erken yaflam stresörleri d›fl›nda, do¤um öncesi stre-
sin de bireylerin strese daha dayan›ks›z ve duygusal
tepkilerinin daha fazla olmas›na neden olabilece¤i, bu
kiflilerde anksiyete bozukluklar›, ö¤renme bozuklukla-
r› ve agresyonun daha s›k görüldü¤ü bildirilmektedir
(55-57). Prenatal stresin bu olumsuz etkileri de difli yav-
rular› daha çok etkiliyor gibidir (57). Prenatal stresin di-
flilerde hipokampal granüler hücrelerde azalmaya yol
açt›¤›, ancak erkeklerde bunu yapmad›¤› bildirilmifltir
(58). Kad›nlarda strese dayan›ks›zl›¤›n ve depresyonun
s›k görülmesinin bir nedeni de bu olabilir.

Stres hormonlar› d›fl›nda kad›nlar›n depresyonun
patofizyolojisinde rol oynayabilece¤i düflünülen di¤er
hormonal sistemlerde de farkl›l›klar gösterdi¤i bilin-
mektedir. Genel olarak kad›nlar hormon salg›lat›c› fak-
törlere artm›fl bir duyarl›l›¤a sahip gibi görünmektedir.
Örne¤in, kad›nlar›n aynen ACTH’ya kortizol cevab›nda-
ki gibi, tiroid hormonu salg›lat›c› hormon (TSH)’a artm›fl
tiroid hormonu cevab› verdikleri (59-61), ayr›ca erkek-
lerden çok daha yüksek serum leptin düzeyine sahip
olduklar› ve bunun da yine glukokortikoidlere ya¤ do-
kusu cevab›n›n artmas›ndan kaynakland›¤› (62,63) ileri
sürülmektedir. Bu hormonal duyarl›l›k yükseklikleri ge-
nellikle östrojene ba¤lanmaktad›r.

Cinsellikteki Cinsiyet Farkl›l›klar›

Beynimiz en önemli cinsel organ›m›zd›r. Kad›nlar-
dan daha genifl hipotalamusa ve kad›nlar›n on kat› ka-
dar testosteron düzeyine sahip olduklar›ndan, erkek-
lerde cinsel dürtü hayat boyu daha istikrarl› ve güçlü-
dür. Kad›nlarda ise cinsel istek genel olarak daha azd›r
ve çevresel flartlardan daha çok etkilenir (64,65). 

Cinsellik, çekirde¤i olan canl›larda mayoz bölünme
yoluyla kromozom say›s› yar›ya indirilmifl gametlerin
oluflturulmas› ve daha sonra da iki gametin birleflmesi
anlam›na gelmektedir. Yüksek hayvanlarda ve bitkiler-
de erkek ve difli ifllevleri birbirinden ayr›larak farkl› bi-
reylere verilmifltir. Buna anizogami ismi verilmektedir.
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Bu nedenle bu iki farkl› iflleve sahip bireylerin, yani di-
fli ve erke¤in cinsel birleflme denen olayla gametleri bir
araya getirmeleri gerekir. Böylece iki ebeveyn hücre-
den gelen genler bir hücrede birlefltirilmifl olmaktad›r.
Evrimsel olarak bu tür bir cinsel ayr›ma gidilmesinin
avantajlar› tam olarak bilinmese de, türlerin bu sayede
mutasyonlar› beklemeksizin h›zla çevresel flartlara ve
hastal›klara karfl› uyum sa¤layabilmeleri, e¤er bir bi-
reyde y›k›c› bir mutasyon olursa sonraki nesillerde bu
mutasyonun yok edilmesi veya etkisinin azalt›lmas› gi-
bi avantajlar sa¤layarak türün hayatta kalmas› olas›l›-
¤›n› art›rm›fl olabilece¤i tahmin edilebilir (66).

Hayvanlarda erkek düflmanlara yakalanmaktan ka-
ç›nabilmek için mümkün oldu¤unca k›sa sürede ejekü-
lasyona ulaflmak zorundad›r. Bu yüzden günümüzde
hala insan›n erke¤i kad›ndan çok daha h›zl› orgazma
ulaflmaktad›r. Döllenmifl olan kad›n çocu¤u dokuz ay
karn›nda tafl›yacak, daha sonra da en az›ndan 5-10 y›l
daha çocu¤un bak›m›n› üstlenecektir. ‹flte bu yüzden
kad›nlar erkekleri seçerken çok daha dikkatli davran›r-
lar ve kararl›, güvenilir, güçlü ve düflmanlarla bafl ede-
bilecek erkekleri tercih ederler. Yani uzun dönemli bir
efl ararlar (67). 

Cinsel istek her iki cinsiyette de dopamin taraf›n-
dan kontrol edilir. Buna ra¤men kad›nlar›n erkeklerden
daha az cinsel iste¤e sahip olduklar› bilinir. Kad›nlar
için esas olan özel olmak ve ba¤l›l›kt›r (1). Dopaminer-
jik ilaçlar her iki cinste de cinsel iste¤i art›r›r, ancak er-
keklerde dopaminerjik sistemin cinsel iste¤i art›r›c› et-
kisi daha belirgindir (68). Yafl her iki cinste de cinsel is-
tek bozuklu¤u, orgazm bozuklu¤u ve uyar›lma bozuk-
luklar› görülmesini art›r›r (64). Seçici serotonin geri al›m
önleyicisi olan ilaçlar her iki cinsiyette de orgazm› inhi-
be eder. Testosteron, nörobiyolojik olarak erkeklerde
cinsel istek yolunu ve agresyon yolunu kad›nlara göre
daha çok uyar›r (1). Muhtemelen bu biyolojik farkl›l›k-
lardan dolay›, hiperseksüalite erkeklerde kad›nlardan 5
kat, parafili denilen cinsel sapk›nl›klar ise erkeklerde
20 kat daha fazla görülmektedir (69). Azalm›fl cinsel is-
tek bozuklu¤u kad›nlarda erkeklerden iki kat fazla gö-
rülmektedir (%33’e %16 oranlar›nda) (70).

Tüm bunlar›n alt›nda flu evrimsel gerçek yatmakta-
d›r: Erke¤in biyolojik görevi mümkün oldu¤unca çok
say›da sa¤l›kl› kad›n bulup onu döllemektir. Kad›n›n bi-
yolojik görevi ise çocuk yetifltirmek ve bunun için de
yeterli süre kendisine ba¤l› kal›p etrafta bulunacak, on-

lara yiyecek getirip koruyacak bir erkek efl bulmakt›r.
Nitekim, tarih boyunca kad›nlar hep istikrar›n, sa¤lam
iliflkilerin peflinde olmufllard›r (71). Erkeklerin cinsel fan-
tazilerinde çok say›da de¤iflik kad›nlar›n olmas›, yine
erkeklerin grup seks fantazisine daha çok itibar etme-
leri de (72) ayn› evrimsel gereklili¤e iflaret etmektedir. 

Aflk ve evlilik:
Aflk›n genel olarak insanlara özgü oldu¤u varsay›lsa

da aflka benzer ba¤lanma davran›fl›n›n di¤er memeli-
lerde de bulundu¤u bilinmektedir. Kur yapma ve bafl-
tan ç›karma (seduction) filogenetik olarak daha yeni
beyin yap›lar›yla ortaya ç›kan davran›fllard›r (73). Aflk›n
ve sosyal ba¤lanman›n ifllevi üremeyi kolaylaflt›rmak,
güvenlik duygusu sa¤lamak ve anksiyeteyi azaltmak-
t›r. Hayvanlarda ba¤lanmay› ölçmenin bir yolu, di¤erini
gözle izlemenin ya da dokunman›n ölçülmesidir. Ayr›-
ca ayr›lmaya ya da yeniden birleflmeye hayvan›n gös-
terdi¤i davran›flsal, endokrin ya da otonomik cevapla-
r›n ölçülmesi de ba¤l›l›¤›n fliddetinin ölçülmesinde bir
yöntem olarak kullan›lmaktad›r. Memelilerde ayr›lma-
y› takiben distres seslenmeleri artmakta, yeniden bir
araya gelince azalmaktad›r. Ayr›ca ayr›lmalardan sonra
hayvanlarda ACTH ve kortikosteron artmakta, birlefl-
meden sonra azalmaktad›r (74).

‹nsanlar, istisnai dönemler olsa da, paleolitik dö-
nemden beri tek efllidirler. Çünkü avc›l›kla kar›n doyu-
rurken insan›n birden fazla kar›s› olamaz. Çok efllilik er-
ke¤in daha çok avlanmas› demektir (71). Hayvanlar
içinde de tek eflli olanlar vard›r (kartallar, tilkiler, baz›
kufl türleri). Memelilerin %3 kadar›n›n monogam oldu-
¤u bilinmektedir, insanlar da bu %3’e dahildir. Bu hay-
vanlar›n ço¤unun erke¤i ve diflisi benzer fiziksel özel-
liklere sahiptir. Poligam türlerde ise genellikle erkekler
daha büyük, daha sald›rgan, daha renklidir ve çocu¤un
bak›m›yla ilgilenmezler. ‹nsan›n erke¤i daha çok poli-
gam hayvanlar›n erkeklerine benzemektedir. Bilinen
ilk insans›lardan beri erkek kad›ndan beden olarak bü-
yüktür (75). Bu yüzden do¤as›nda poligamiye e¤ilim ol-
du¤u ve bu nedenle dünyadaki tüm seks endüstrisinin
erkeklere yönelik oldu¤u ileri sürülmektedir. Tabii ki,
bir fleyin do¤al olmas› onun bizim için en iyi fley oldu-
¤unu göstermez. 

Monogami hayvanlarda ço¤u kez çocu¤un büyütül-
mesi için iki ebeveyne de gereksinim duyulmas› halin-
de görülen bir fleydir. Bu durumda sosyal ba¤lar›n (ya
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da aflk›n) gelifltirilmesi üremeyi ve çocu¤un yaflamas›-
n› kolaylaflt›rarak do¤al seleksiyonda avantaj sa¤la-
maktad›r. Primatlarda da di¤er hayvanlar için oldu¤u
gibi, erkek ve difli aras›ndaki cinsel dimorfizm azald›k-
ça sosyalleflme, birlikte yaflama ve monogami e¤ilimi
artmaktad›r (75). 

Aflk›n ve sosyal ba¤lanman›n biyolojik temelinde
oksitosin ve VP hormonlar›n›n oldu¤u düflünülmekte-
dir (76,77). Oksitosin ve VP’nin ana üretim yerleri hipo-
talamusun paraventriküler çekirde¤i (PVN) ve supraop-
tik çekirde¤i (SON)’dir. Bu hormonlar burada üretildik-
ten sonra, nöronlarla posterior hipofize iletilir, orada
depolan›r ve kana sal›n›r. Oksitosinin bugün için 1, va-
zopressinin ise 3 reseptörü vard›r. VP’nin kan bas›nc›n›
art›rma, böbreklerden suyun geri emilimi, hipofizden
ACTH sal›n›fl›nda CRH’ya sinerjistik etki göstermesi gibi
etkilerinin yan› s›ra (78) dikkat, ö¤renme ve haf›zay› ar-
t›r›c› etkileri vard›r (79). 

Oksitosin olumlu sosyal davran›fllar› art›rmaktad›r.
Sosyal iflaretleri tan›ma ve sosyal hat›rlama da VP ve
oksitosinle iliflkilidir (80). Amigdaladaki oksitosin resep-
törlerinin uyar›lmas› sosyal iliflkileri art›r›r (81). Oksitosin
ve VP’nin nükleus akkumbens ve bununla ba¤lant›l›
ödül yap›lar›nda dopamin D2 reseptörlerini uyararak
bu ifllevlerini yapt›klar› düflünülmektedir (80). Oksitosin
ve VP’le sosyal ve cinsel ba¤lanman›n iliflkisi karfl›l›kl›-
d›r. Çünkü cinsel birleflme de bu iki hormonun kan dü-
zeylerini art›r›r ve bu yolla efllerin birbirlerine ba¤lan-
mas›n› kolaylaflt›r›r. Fiziksel yak›nlaflma, dokunma ve
yiyeceklerin sindirilmesi de oksitosin sal›n›fl›n› art›r›r
(73). Oksitosin sindirimin sefalik faz›nda, yani bir fleyi
yemeyi düflünürken ya da onun kokusunu, tad›n› his-
setmekle sal›nmaya bafllar. Belki de insanlar yeme
davran›fl› ile cinsel eylemin temelindeki bu nörokimya-
sal benzerli¤i farkettikleri için, cinselli¤i tan›mlarken
yemek yemeyi ifade eden kelimeler kullanmaktad›rlar.
Monogam olan hayvanlar›n olmayanlara oranla nükle-
us akkumbenste daha yo¤un oksitosin ve VP reseptö-
rüne sahip olduklar›, dolay›s›yla bu iki hormonun tür-
lerin monogamiyi tercih etmesinde de önemli oldukla-
r›, hatta efle sadakati art›ran etkenler olabilecekleri
öne sürülmektedir (76). 

Oksitosin ve VP’nin, bunlar›n d›fl›nda, annelik davra-
n›fl› ve annenin çocu¤a ba¤lanmas›nda önemli rol oy-
nayan hormonlar olduklar› da san›lmaktad›r (82). Me-
melilerin ço¤unda çocu¤un bak›m› difliler taraf›ndan

sa¤lan›r. Ebeveyn davran›fllar›n› sa¤layan nöral yolaklar
da olas›l›kla cinsiyete özgü genetik ve hormonal farkl›-
l›klardan etkilenmekte, bu yüzden erkek ve diflilerde
farkl› ebeveyn tav›rlar› geliflmektedir. Bu farkl› ebe-
veyn paternindeki en önemli hormon VP olabilir. Stri-
atumun bed nükleusu ve amigdaladaki VP nöronlar›
erkek ve kad›nlarda benzer ebeveyn davran›fl›n› teflvik
ederler (83).

Bir fMRI çal›flmas›nda sa¤l›kl› insanlara sevdi¤i kiflile-
rin foto¤raflar› gösterilmifl ve bu s›rada beynin ödül
merkezinde, yani limbik yap›larda bir aktivite art›fl› ol-
du¤u gözlenmifltir (84). Ancak bu konuda da cinsiyetler
aras›nda bir fark vard›r: Afl›k olduklar› kiflilere bakan ka-
d›nlar kaudat nükleusta, septumda ve posterior pari-
etal kortekste (yani duygu, haf›za ve dikkatle iliflkili ya-
p›larda) daha çok aktivite art›fl› gösterirlerken, afl›k ol-
duklar› k›zlara bakan erkeklerde vizüel kortekste akti-
vite art›fl› olur. Bu bölgenin cinsel uyar›lma s›ras›nda ak-
tivite art›fl› gösteren bir bölge oldu¤u bilinmektedir
(84,85). Yazarlar bu bulguyu flöyle yorumlam›fllard›r: Ka-
d›nlar efl seçerken iyi koca, iyi baba olmas›n› isterler, bu
yüzden onun her davran›fl›n› gözlemek ve hat›rlamak
zorundad›rlar, yani ayr›nt›l› bir araflt›rma yaparlar. Er-
kekler ise efl seçiminde cinsel uyar›y› ön plana al›rlar.
Afl›k olan insanlarda yap›lan bir di¤er çal›flmada da hem
erkek hem de kad›nlarda kortizol düzeyi (olas›l›kla öz-
gün olmayan bir stres cevab› olarak) yüksek bulunur-
ken, serum testosteron miktar›n›n afl›k olan kad›nlarda
artt›¤›, erkeklerde ise azald›¤› gözlenmifltir (86). Belki bu
yüzden afl›k olan erkekler biraz romantikleflmekte, da-
ha flefkatli ve daha az sald›rgan olmaktad›rlar. 

Cinsel yönelim:
Üreme davran›fl›ndaki cinsel farkl›l›klar erken geli-

flim dönemindeki (prenatal ya da perinatal) kritik bir
dönemde seks steroidlerinin organize edici etkilerin-
den kaynaklan›r. Erkek tipi beynin ve erkek tipi cinsel
yönelimin geliflmesi için, fetal yaflamda beynin yeter-
li düzeyde testosteronla karfl›laflmas› gerekir. Yani cin-
sel kimlik, embriyonik hayatta geliflen beyin ile cinsi-
yet hormonlar› aras›ndaki etkileflimin sonucunda fle-
killenmektedir. Beynin erkekleflmesinin sonucunda
eriflkin erkek, cinsel obje olarak kad›nlar› tercih eder.
Eriflkin yaflamdaki cinsiyet hormonlar›n›n düzeyinin
ise cinsel yönelim üzerinde hemen hiçbir etkisi yoktur
(87,88).
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Fetus beyni zaman›nda yeterince erkeklik hor-
monu almazsa, flunlardan birisinin olabilece¤i ileri
sürülmektedir:
1. Bebek erkek do¤ar, ancak beyni k›smen k›z beynidir,

puberteyle birlikte eflcinsel e¤ilimler ortaya ç›kar.
2. Erkek genitallere sahip, ancak tam k›z beyniyle do-

¤ar, kendini bafltan beri k›z gibi hisseder, yani
transseksüel olur.
Bu yüzden eflcinsellik genellikle de¤ifltirilemez bir

cinsel yönelimdir. Eflcinsel eylemin sadece insanlara
özgü olmad›¤›, filogenetik olarak yayg›n bir davran›fl
oldu¤u bilinmektedir (87). Örne¤in koçlar içinde, ko-
yunlara ilgi duymayan, hatta di¤er koçlara ilgi duyan
%10-20’lik bir koç grubu vard›r. Bunlar kendi cinsiyetin-
den olan bireylere, aynen heteroseksüel koçlar›n difli-
lere gösterdi¤i kur yapma davran›fl›n› gösterirler. Fakat
cinsel efl tercihi d›fl›ndaki davran›fllar› koyunlar›nkine
de¤il, koçlar›nkine benzer. Hayvanlarda perinatal dö-
nemde gonadal hormonlarda de¤ifliklikler yap›l›rsa,
eriflkinlikte tercih edilen cinsel efl ve genel olarak üre-
me davran›fl›n›n de¤iflti¤i gösterilmifltir (89).

Hipotalamusun medial preoptik alan›ndaki cinsel
dimorfik çekirde¤in (SDN) fetal hayatta testosteronun
etkisiyle geliflen ve cinsel kimlik ve yönelimi belirleyen
bir çekirdek oldu¤u ileri sürülmektedir (90,91). Kad›nlar-
da ve transseksüel erkeklerde hipotalamustaki bu çe-
kirde¤in geniflli¤i normal erkeklerinkinden küçük bu-
lunmufltur (92). Hipotalamusun bu preoptik bölgesinde
testosteronu östradiole çeviren aromataz enzim etkin-
li¤i eflcinsel koçlarda azalm›fl olarak bulunmufltur (87).
Benzer flekilde, perinatal dönemde aromataz inhibitör-
leri verilen erkek s›çanlar kendi cinslerine cinsel ilgi
göstermektedirler (93). Dolay›s›yla, e¤er bu enzim azl›-
¤› fetal yaflamdan beri var olan bir durumsa, o zaman
fetal beyin geliflimi s›ras›nda azalm›fl östradiol üretimi-
nin sonucunda kad›n tipi beynin geliflece¤i ve cinsel
yönelimin de kad›nlar›nkine benzeyebilece¤i varsay›la-
bilir. Bunun d›fl›nda, cinsel yönelimle iliflkili bulunan ve
cinsel olarak dimorfik bir patern gösteren özelliklerden
biri de amigdaladaki östrojen reseptör say›s›d›r. Bura-
daki östrojen reseptörleri erkek hayvanlarda diflilerin-
kinden fazlad›r. Eflcinsel hayvanlarda da normal erkek-
lerinkinden azd›r ve diflilerinkine yak›nd›r (94). 

Cinsel kromozomlardaki anormalliklerin de (muhte-
melen beynin maruz kald›¤› fetal steroidlerin cinsini ya
da düzeyini de¤ifltirmek suretiyle) cinsel kimlik ya da

yönelim bozukluklar›na yol açabilece¤i bilinir (95,96).
Bütün bunlar hem hayvanlarda, hem de insanlarda
cinsel efl tercihindeki sapmalar›n biyolojik kökenlerinin
oldu¤una iflaret etmektedir. Bu köken, büyük olas›l›k-
la fetal beyin geliflimini etkileyen steroid hormonlarda-
ki de¤iflikliklerdir (87).

Psikiyatrik Hastal›klar›n Cinsiyetle
‹liflkisi

Depresyon ve genel olarak tüm stresle iliflkili bo-
zukluklar (TSSB, kronik yorgunluk sendromu, fibromi-
yalji, uyum bozukluklar› gibi) kad›nlarda erkeklerden
yaklafl›k iki kat fazla görülmektedir (97). fiizofreni ka-
d›nlarda daha geç yafllarda bafllamakta ve daha iyi
seyretmektedir. Alkol ve di¤er madde ba¤›ml›l›klar› ise
erkeklerde daha s›k görülür. 

Depresyonun kad›nlarda neden daha s›k görüldü¤ü
bilinmemektedir. Bunun nedeni olarak, kad›nlar›n psi-
kolojik yüklenmelerinin fazla olmas›, çocukken tacize
u¤rama olas›l›klar›n›n daha yüksek oluflu, genetik ola-
rak strese cevap sistemlerinin hiperaktif oluflu, kognitif
olarak ruminasyon stilini kullan›yor olufllar›, semptom-
lar›n› erkeklere göre daha kolay ortaya koyuyor olma-
lar›, nörotizm skorlar›n›n daha yüksek olmas› gibi çeflit-
li etkenler öne sürülmektedir (97,98). Bu konudaki gö-
rüfllerden biri kad›nlarda beyin serotonin üretiminin
erkeklerinkine göre %52 daha az olmas›d›r (99). Çünkü
stres hormonlar› ile serotonin yak›ndan iliflkilidir ve se-
rotoninin az olmas› bireyi strese daha dayan›ks›z hale
getiriyor olabilir (100). 

Bunun d›fl›nda kad›nlarda hormonal de¤iflikliklerin
nörotransmitter dengesini bozarak duygu durumu bo-
zukluklar›na yol açabilece¤i bildirilmifltir. Örne¤in öst-
rojen düzeyindeki azalma post-natal ve post-menopo-
zal depresyonla iliflkilendirilmifltir. Östrojenin seroto-
nin, noradrenalin ve asetilkoline agonist etkilerinin ol-
du¤u ve dopamin D2 reseptörlerini düzenledi¤i bildiril-
mifltir (30). Östrojenin beyinde serotonin dönüflümünü
(turnover) ve serotonin reseptör yo¤unlu¤unu art›rarak
depresyon tedavisinde yararl› etkilerinin olabilece¤i
savunulmaktad›r (101).

Depresyonda seks hormon düzeylerini araflt›ran ça-
l›flmalar oldukça çeliflkili sonuçlar vermifltir. Duygu du-
rumu bozukluklar› ile düflük östrojen düzeylerinin ilifl-
kili olabilece¤i ve depresyonu olan perimenopozal ka-
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d›nlar›n, depresyonu olmayanlara göre daha fazla öst-
rojen eksikli¤i gösterdikleri ileri sürülmüfltür (102). An-
cak bunu do¤rulamayan, östrojenle depresyon aras›n-
da bir iliflki bulmayan çal›flmalar da vard›r (103). 

Geçmiflte baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan antidepre-
san olarak sunulan progesteron ise yaln›zca depresyo-
na neden olmakla kalmaz, ayn› zamanda östrojenin
yol açt›¤› reseptör ifadelerini de tersine çevirir. Ayr›ca
progesteron, östrojenin tersine monoamin oksidaz en-
ziminin konsantrasyonunu art›rarak serotonin düzey-
lerini azaltmaktad›r (30). Hormon replasman tedavileri-
ne eklenen progesteronun sedasyon, irritabilite ve
depresyona yol açt›¤› ve progesteron verilmesinin öst-
rojenin tersine olumsuz duygu durumuna yol açt›¤›
vurgulanm›flt›r (28). 

Nörokognitif ifllevler s›ras›nda fMRI’la beyin aktivi-
tesine bak›ld›¤›nda, depressif hastalarda belirgin cinsi-
yet farkl›l›klar› tespit edilmifltir. Erkekler dorsolateral
prefrontal korteks, anterior singulat girus ve inferior
frontal girusta daha çok aktivite gösterirken, depres-
yonlu kad›nlar hipokampusta daha çok aktivite göster-
mektedir (104,105). 

Antisosyal kiflilik bozuklu¤u, dikkat eksikli¤i ve hi-
peraktivite bozuklu¤u (DEHB), otizm ve Tourette bo-
zuklu¤u da erkeklerde s›k görülen bozukluklard›r (5).
Puberte öncesinde striatum ve nükleus akkumbenste
dopamin reseptörlerinin erkeklerde afl›r› üretiliyor ol-
mas›, bu yafllarda erkeklerde DEHB ve Tourette bozuk-
lu¤unun fazla görülmesini aç›klayabilir (106). Kad›nlar-
da nöroleptik yan etkilerinin s›k görülmesi de bununla
iliflkili olabilir. 

Kad›n ve Erkek Beynindeki
Farkl›l›klar›n Biyolojik Temelleri

Erkek ve kad›n aras›ndaki zihinsel ifllev farkl›l›klar›-
n›n alt›nda olas›l›kla beyindeki anatomik, hücresel ve
biyokimyasal farkl›l›klar yatmaktad›r. Ancak baz› ya-
zarlar bilimsel araflt›rmalarla ortaya ç›kar›lan bu kadar
çok yap›sal beyin farkl›l›¤›na ra¤men ifllev olarak iki
cinsin çok da farkl› olmad›¤›na dikkat çekerek, beyin-
deki yap›sal farkl›l›klar›n kad›n ve erkeklerin ifllevlerini
farkl›laflt›rmak yerine, birbirlerine yak›n hale getirmek
amaçl› oldu¤unu ileri sürmüfllerdir (83). 

Kad›n ve erkeklerin beyinlerinin anatomik farkl›l›k-
lar›na dair yay›nlar son y›llarda artm›flt›r. Kad›nlar›n

korpus kallosumunun erkeklerinkinden kal›n oldu¤u
ve sa¤-sol ba¤lant›lar›n›n %30 kadar daha fazla oldu¤u
bildirilmektedir (107,108). Bu, embriyonik hayatta öst-
rojenin nöron büyütücü etkisine ba¤lanm›flt›r. Bunun
d›fl›nda prefrontal korteks, iflitsel korteks ve hipokam-
pus hacmi bak›m›ndan da cinsiyetler aras›nda farkl›l›k-
lar vard›r (23). Bu farkl›l›klar›n görüldü¤ü bölgeler ge-
nellikle haf›za ve duygularla iliflkili olan bölgelerdir. 

Limbik sistem haf›za ve duygular›n d›fl›nda, duygu
durumu, motivasyon ve ödüllendirme ile de iliflkili olan
beyin yap›s›d›r. Dolay›s›yla duygu durumu bozuklukla-
r› ve ödül sistemindeki cinsiyet farkl›l›klar› da limbik
sistemdeki farklardan kaynaklan›yor olabilir (109). Ge-
çici üzüntü durumlar›nda kad›n ve erkeklerde ayn› lim-
bik yap›larda etkinlik art›fl› olmakta, ancak kad›nlarda
daha genifl bir bölgede bu etkinlik art›fl› gözlenmekte-
dir (110).

Ortalama olarak kad›nlar›n kafa içi hacmi erkekle-
rinkinin %85’i kadard›r (111). On sekiz yafl›n alt›ndaki
çocuklarda, erkeklerin beyin hacminin ortalama olarak
k›zlardan %9 fazla oldu¤u bildirilmifltir (112). Yaflla bir-
likte hem kad›n, hem de erkeklerde kortikal gri cev-
herde bir hacim azalmas› gözlenirken, beyaz cevherin
hacminde bir de¤ifliklik olmaz. Yaflla birlikte geliflen
kortikal gri cevherdeki azalman›n kad›nlarda erkekler-
dekinden çok daha h›zl› oldu¤u bulunmufltur (111).

Bunun d›fl›nda beyinde olfaktor alan›n da cinssel di-
morfizm gösterdi¤i, bu bölgedeki nöron say›s›n›n er-
keklerde daha çok oldu¤u bildirilmektedir (113). Medial
amigdaloid çekirdekler de erkeklerde kad›nlara göre
daha genifltir (114). Lokus seruleus (LC) gibi beyin yap›-
lar› ise kad›nlarda daha büyüktür (113). Kaudat çekirdek
kad›nlarda, globus pallidus ise erkeklerde genifltir (112).

Erkeklerin beynindeki sinir iletim h›z› kad›nlar›nkin-
den %4 kadar yüksektir. Erkeklerin reaksiyon süresinin
daha k›sa olmas› buna ba¤l› olabilir (115). Fakat birçok
çal›flma kad›nlar›n beyin kan ak›m›n›n erkeklerinkin-
den fazla oldu¤unu ve menopozla birlikte azalma gös-
terdi¤ini ortaya koymufltur (116).

Difli s›çanlar erkeklerden daha yüksek düzeylerde
striatal dopamine sahiptir, ayr›ca erkeklerde yaflla bir-
likte beyin dopamini azal›rken, kad›nlarda bu azalma
olmaz (117). Bu dopamin fazlal›¤›n›n östrojene ba¤l› ola-
bilece¤i ileri sürülmektedir. Kad›nlar›n psikostimülanla-
r›n toksik ve pekifltirici etkilerine daha duyarl› olmalar›-
n›n nedeni onlarda önceden var olan bu dopamin faz-
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lal›¤› olabilir (118). Ayr›ca, difli s›çanlar nikotine daha
yüksek nükleus akkumbens dopamin cevab› verirler
(11). Yani kad›nlarda nikotinin ödüllendirici/pekifltirici
etkisi daha yüksek gibidir. Kad›nlar›n sigaray› b›rak-
makta daha çok zorlanmalar›n›n nedeni de bu olabilir.

Ancak insanlarda bunun aksini telkin eden, yani ka-
d›nlarda dopamin ifllevi azl›¤›n› düflündürten bulgular
da vard›r. Örne¤in, kad›nlarda flizofreninin daha geç
bafllamas›, daha iyi prognoz göstermesi ve antipsiko-
tiklerin etkilerine daha duyarl› olmalar› onlarda kendi-
li¤inden antidopaminerjik etkinli¤in fazla oldu¤unu ak-
la getirmektedir. 

Dopamin d›fl›nda cinsiyetler aras›nda farkl›l›k göste-
ren bir baflka nörotransmitter de asetil kolindir. Meme-
lilerin diflilerinde genel olarak kolinerjik aktivite (bazal
asetil kolin düzeyi, kolin al›m›, kolin asetil transferaz
aktivitesi) daha güçlüdür (119). Kolinerjik beyin alanla-
r› da kad›nlarda daha genifltir. Ancak hipotalamustaki
muskarinik reseptör say›s› erkek s›çanlarda daha fazla-
d›r (120). Bu farkl›l›klar belki nikotin ba¤›ml›l›¤›n›n cin-
siyetler aras›nda farkl› s›kl›kta görülmesi ve farkl› özel-
likler göstermesini aç›klayabilir. Kad›nlarda bazal koli-
nerjik aktiviteyi östrojenin art›rd›¤› bildirilmektedir (29). 

Kad›n ve Erkek Beynindeki
Farkl›l›klar›n Embriyolojik Temeli

fiimdiye kadar anlatt›¤›m›z cinsiyet farkl›l›klar›n›n,
beyin geliflimi s›ras›nda gonadal hormonlar›n beyin
hücrelerinde yapt›klar› genomik etkiye ba¤l› oldu¤u
düflünülmektedir (113). Gonadal hormonlar›n genlerle
ve çevresel etkenlerle etkileflimi ve do¤umdan sonraki
yetifltirilme özellikleri cinsel kimlik ve cinse özel davra-
n›fllar›n geliflmesinde rol oynar. Memelilerin beyni bafl-
lang›çta bipotansiyeldir. Beynin fenotipini (yani erkek
ya da difli olaca¤›n›) belirleyen fley, do¤umdan önce
hassas bir dönemdeki steroid hormon düzeyi farkl›l›¤›-
d›r. Gonadal steroid farkl›l›¤›na ise embriyonik testis ya
da overlerin farkl› aktivasyonlar› neden olur. Bunu ise
XX ya da XY kromozomlara sahip olmak tayin eder.

‹nsan bedeni embriyonik hayatta bir k›z olarak ge-
liflmeye bafllar. Bu yüzden erkekler de meme bezleri
ve meme bafl› gibi organlara sahiptir. Fetusta kaç tane
X kromozomu bulunursa bulunsun, cinsiyet kromo-
zomlar›ndan birisinin Y olmas› durumunda fetal haya-
t›n erken haftalar›nda testislerin geliflimi bafllar. Y kro-

mozomuna ba¤l› olarak testis oluflumunu sa¤layan
faktör, farkl›laflmam›fl gonad hücrelerinde bulunan Sry
denilen gendir. Testislerin geliflimi cinsiyetin belirlen-
mesinde temel olayd›r, çünkü bedenin geri kalan›n›n
(beyin dahil) erkek olarak geliflmesi bunlar›n üretti¤i
testosterona ba¤l› olacakt›r (121). Erkek fetusta testos-
teron plazmada 8-9. haftalardan itibaren yükselmeye
bafllar. Böylece bedendeki hücreler bir kez erkek ya da
difli olarak gelifltikten sonra, yani geliflim tamamland›k-
tan sonra, gonadal hormonlar›n düzeyi cinsiyetle ilgili
davran›fllar› çok az etkileyecektir. 

Birçok hayvan türünde testosteron beyindeki er-
keklefltirici etkisini hedef nöronlarda aromataz enzi-
mince östradiole dönüfltükten sonra yapabilir (87). An-
cak östrojenin bu maskülinizan etkisi östrojenin kendi-
sinden çok, beyin hücrelerinin kendilerine ba¤l›d›r. Ya-
ni beyindeki hücreler, östradiol var oldu¤unda hemen
erkek yönünde farkl›laflmaya zaten haz›rd›r. Bu olmaz-
sa difli hücreler fleklinde geliflirler (121). Beyin geliflimi
s›ras›ndaki gonadal hormonlara ba¤l› bu cinsiyet fark-
l›l›klar›n›n nörogenezis ya da nöronal migrasyondaki
farkl›l›ktan çok, nöronal apopitozdaki farkl›l›¤a ba¤l› ol-
du¤u düflünülmektedir (122).

Baz› yazarlar daha da ileri giderek, fetal yaflamda
daha gonadal hormonlar›n etkisi ortaya ç›kmadan be-
yin hücrelerindeki genetik yap›n›n XX ya da XY olma-
s›n›n o hücrenin difli ya da erkek yönünde geliflmesini
belirledi¤ini ileri sürmüfllerdir (44). Beyin hücreleri Y
kromozomu içeriyorsa, bu kromozom üzerinde bulu-
nan tek kopya Sry geni hücrenin erkek hücresi olarak
geliflmesini sa¤lar. 

Beyin gelifliminde hormonlar›n d›fl›nda, genetik dü-
zenekler, çevresel etkenler ve nörotransmitterlerin de
rol oynad›¤› bilinir. Bu nedenle beyindeki cinsiyet fark-
l›l›klar›n›n bir nedeni de fetal geliflim s›ras›ndaki nöro-
transmitter farkl›l›klar› olabilir. Örne¤in, gama amino-
bütirik asit (GABA)’in beyin cinsiyet farkl›l›klar›n›n geli-
fliminde önemli olabilece¤i bildirilmektedir. GABA do-
¤umdan önce uyar›c› etki gösterirken, do¤umdan he-
men sonra bask›lay›c› etki göstermeye bafllar (123).
GABA-A agonisti olan muskimolün perinatal olarak uy-
gulanmas› erkek hayvanlarda hipotalamusta bulunan
SDN’nin hacminde azalmaya neden olurken, difli s›çan-
larda böyle bir etkisi görülmemektedir (124). Ayr›ca,
perinatal diazepam uygulamas› LC’un feminen gelifl-
mesine neden olmaktad›r (125). Özetle, fetal hayattaki
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GABA’n›n GABA-A reseptörleri vas›tas›yla uyar›c› etki
göstererek hücre içi kalsiyumu art›rd›¤›, bunun da hüc-
re ölümü ve apopitoza yol açt›¤›, dolay›s›yla baz› beyin
yap›lar›n›n hacminin düflük olmas›na ve beynin difli ge-
liflimine yol açt›¤› ileri sürülebilir (126).

Gonadal hormonlar›n genomik etkilerinin yan› s›ra
nöroaktif steroidler olarak da rol oynayabilecekleri ve
genomik olmayan yolla, yani reseptörler üzerinden de
etki gösterebilecekleri bilinmektedir (127). Örne¤in,
progesteronun a-indirgenmifl metabolitleri ve deoksi-
kortikosteron potent GABA-A reseptör agonistleridir.
Dolay›s›yla, fetal hayattaki progesteron ve türevleri
GABA’erjik etki göstererek beynin feminizasyonuna
yard›mc› oluyor olabilir. Bunun d›fl›nda, erkeklerde tes-
tosteron ve onun türevi olan östradiol, yukarda bah-
setti¤imiz GABA’erjik nörosteroidlerin apopitoz etkileri-
ni bask›lad›klar› için, erkekler kad›nlardan daha çok nö-
rona sahip olmufl olabilirler (113). 

Sa¤l›kl› kad›n ve erkeklerde plazma beyin kaynakl›
nörotrofik faktör (BDNF) yo¤unluklar› ayn›d›r, ancak ka-
d›nlar›n platelet BDNF düzeyleri erkeklerinkinden dü-
flük bulunmufltur (128). Bu, kad›nlarda artm›fl apopito-
zun baflka bir nedeni olabilir. 

SONUÇ

Erkeklerin ve kad›nlar›n beyin ifllevleri evrimsel bir
gereklili¤in sonucunda, yani türün ve neslin devam›n›
sa¤lamak üzere, geçmiflteki atalar›m›zdan beri farkl›-

laflm›fl gibi görünmektedir. Bu ifllev farkl›l›klar›n›n alt›n-
da beyindeki yap›sal, biyokimyasal ya da fizyolojik
farkl›l›klar yatmaktad›r. Kad›n ve erkek beyin ifllevleri-
nin farkl›l›¤›, daha anne karn›nda iken, sahip olunan
cinsiyet kromozomuna ba¤l› olarak farkl› geliflen gona-
dal steroidlerin beyin hücrelerini erkek ya da difli yön-
de de¤ifltirmesinin sonucunda geliflmektedir. Yani, cin-
siyetler aras›ndaki beyin ifllev farkl›l›klar› henüz anne
karn›ndayken tayin edilmekte, ve farkl› oluflun ilk ifla-
retleri de erken çocuklukta görülmeye bafllamaktad›r.
Do¤a, erkek ve difli cinsiyetleri, üremenin baflar›s›n› ar-
t›rmak ve çocuklar›n daha sa¤l›kl› büyümesini sa¤la-
mak üzere farkl› cinsel yönelim ve davran›fllarla, ve
farkl› ifllevlerle donatm›fl gibidir. ‹nsan ›rk› bilgiyi sonra-
ki nesillere aktarabilmeye bafllad›¤›ndan beri, sosyal
ve kültürel evrimi biyolojik evrimin önüne geçirebilmifl
olan tek canl› türüdür. Ayr›ca, insan do¤an›n kendisine
verdi¤ini kabullenmek yerine onu kendi ve toplumun
yarar› için de¤ifltirebilen, kendi var oluflunun ve ölece-
¤inin bilincinde olan ve evrenin hangi amaçla yarat›l-
m›fl oldu¤unu sorgulayan farkl› bir tür olarak, bilimin
ortaya koydu¤u bu cinsiyetler aras›ndaki ifllev farkl›l›k-
lar›n› da toplumun yarar›na en uygun biçimde kullana-
bilir. Erkek ve kad›n aras›ndaki düflünme tarz›, davran›fl
ve tutum farkl›l›klar›n›n ve bunlar›n alt›ndaki biyolojik
temellerin bilinmesi, tarih boyunca oldu¤u gibi bir cin-
siyet ayr›mc›l›¤›na yol açmamal›, aksine iki cinsin bir-
birlerini daha iyi anlamas›na ve hofl görmelerine hiz-
met etmelidir.
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