
Hormonların hayatımızdaki yerinin farkında mıyız? 
Serotonin, dopamin, oksitosin ve endorfi n hormonlarının 
her biri ne işe yarıyor? Bu mutluluk kimyasallarını doğal 
yöntemlerle nasıl salgılayabiliriz? Stres hormonu olarak 
bilinen kortizolü alt edebilir miyiz? Alışkanlıkları değiştirmek 
neden bu kadar zor? Beyninizin nasıl çalıştığını öğrenmeye 
hazır mısınız?

California State Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, Inner 
Mammal Enstitüsü’nün kurucusu Loretta Graziano Breuning, 
insan motivasyonu hakkındaki genel geçer kuramları 
reddediyor ve memeli beyni üstüne yaptığı çalışmalarıyla 
tanınıyor. İnsanların kendi hormonlarını tanıyarak ve içindeki 
memeliyi anlayarak mutluluğa ulaşabileceğine inanıyor.

Mutluluk... Dört beyin kimyasalından geliyor ve Mutlu Beyin 
size “mucize çözümler” yerine kalıcı bir eylem planı sunuyor. 
Kendinizi tanımanızı sağlıyor ve 45 günde istediğiniz 
değişimi yaratmanızın yollarını gösteriyor.
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Kendinizi iyi hissettiğinizde beyniniz dopamin, serotonin, oksi
tosin ya da endorfin salgılar. Bu şahane duyguların daha fazlasını 
istersiniz, çünkü beyniniz onları aramak üzere tasarlanmıştır. Fa
kat her zaman bulamazsınız, bu da oldukça doğal. Beynimiz gıda, 
güvenlik ya da sosyalleşme gibi yaşamsal bir ihtiyacı karşılayın
caya kadar bizi mutlu edecek bir kimyasal salgılamaz. Ardından 
beyniniz bir “hayatta kalma fırsatı”yla karşılaştığında hızlı bir sal
gılama olur. Bu yüzden inişler ve çıkışlar hissedersiniz. Doğanızın 
işleyişi böyle!

Çoğu insan yaşamını olumsuz etkileyen alışkanlıklara sahiptir. 
Peki beyin sadece hayatta kalmaya yarayan davranışları ödüllen
diriyorsa, bu nasıl oluyor? Mutlu bir kimyasalın salgılanışı sona 
erdiğinde bir şeyler ters gidiyormuş gibi hissedersiniz. Hızla ye
niden iyi hissetmek için güvenilir bir yol ararsınız. Daha önce işe 
yaramış herhangi bir şey devreye girer. Hepimizin böyle mutlu 
alışkanlıkları vardır: abur cubur yemek, egzersiz yapmak, para 
harcamak ya da biriktirmek, parti yapmak ya da yalnız kalmak, 
kavga etmek ya da barışmak. Fakat bu alışkanlıkların hiçbiri sizi 
sürekli mutlu kılmaz, çünkü beyniniz bu şekilde çalışmaz. Her 
mutlu kimyasal metabolizmada çabucak yok olur ve daha fazlası 
için bir şeyler yapmanız gerekir. Bu yüzden mutluluk veren bir 
alışkanlığı mutsuzluk getirecek noktaya kadar tekrar ettiğiniz olur.

GİRİŞ
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Mutlu kimyasalları yeni yöntemlerle salgılamayı başarsanız ha
rika olmaz mıydı? Bunları, kendiniz için yararlı şeyler yaparken 
salgılamak iyi olmaz mıydı? İçinizdeki memelinin beynini anla
dığınızda bunu da yapabilirsiniz. O zaman doğal olarak mutlu 
kimyasalları neyin çalıştırdığını ve beyninizin eski alışkanlıkları 
yenileriyle nasıl değiştireceğini öğreneceksiniz. Yeni mutlu bir 
alışkanlık geliştirerek bunu nöronlarınıza yerleştirebilirsiniz. Bu 
kitap bunu 45 günde gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.

Yeni bir sinir yolu inşa etmek için çok fazla para ya da zaman 
gerekmiyor. Sadece cesaret ve odaklanmayla, bu yeni davranışı 
kendinizi iyi ya da kötü hissetseniz de tekrarlamak yeterli. 

Peki yeni bir alışkanlık kazanmak neden iyi hissettirmez? Eski 
alışkanlıklar beyninizin asfalt anayolları gibidir. Yeni davranışları 
işleme sokmak zordur, çünkü onlar nöron ormanındaki dar pati
kalardır. Bilinmeyen yollar tehlikeli ve yorucudur, bu yüzden ge
nelde bildiğimiz yollardan gideriz. Fakat cesaret ve azimle yepyeni 
bir yol yaratabilirsiniz. Ve 46. günde o kadar iyi hissedersiniz ki 
başka bir alışkanlığa daha el atarsınız.

Uyarı: Bu kitap başka insanların beyni değil, sizin beyniniz 
hakkında. Nörokimyasal iniş çıkışlarınız yüzünden başkalarını 
suçlama alışkanlığınız varsa aradığınız destek burada. Kendinizi 
de suçlamanıza gerek yok. Aksine, kusur bulmak yerine memeli 
nörokimyasıyla barışabilirsiniz. Bu kitap size bunun yolunu gös
teriyor.

Bizi mutlu ve mutsuz eden beyin kimyasallarını keşfedeceğiz. 
Bunların hayvanlarda nasıl çalıştığını ve neye yaradıklarını göre
ceğiz. Böylece beynin nasıl alışkanlık yarattığını ve kötü alışkan
lıklardan vazgeçmenin neden zor olduğunu anlayacağız. Nihaye
tinde, 45 günlük bir planla yeni bir davranış biçimi geliştirmeyi 
ve bunu yılmadan tekrar etmek için gereken cesaret ve odaklan
mayı nasıl sağlayacağımızı öğreneceğiz. Kitapta her adımda size 
yardımcı olacak interaktif egzersizler var. Sonuçları seveceksiniz 
– daha mutlu ve daha sağlıklı olacaksınız!



1

İçinizdeki Memeli

HAYATTA KALMA ODAKLI BEYNIMIZ

Beyniniz hayatta kalmayı başarmış insanlardan miras. Bu çok basit 
bir gerçek gibi görünebilir ama geçmişteki devasa yaşamsal mü
cadelelerine yakından baktığınızda, atalarımızın genlerini hayatta 
tutması mucize gibi görünür. Size hayatta kalmaya odaklanmış 
bir beyin miras kaldı. Siz böyle olduğunu düşünmeyebilirsiniz 
ama bir toplantıya gecikme konusunda endişelendiğinizde ya da 
yanlış bir şey yediğinizde hayatta kalma odaklı beyniniz devreye 
girer. Bir partiye davet edildiğinizde ya da her şeyin berbat gittiği 
bir günle ilgili endişelendiğinizde, hayatta kalma odaklı beyniniz 
sosyal dışlanma tehlikesi hisseder. Bu atalarınız için de ciddi bir 
tehditti. Açlık, soğuk ya da yırtıcı hayvan gibi anlık tehlikelerden 
uzakta olsanız bile beyniniz olası tehditleri tahmin etmeye çalışır. 
Hayatta kalmak hiç de kolay değil!

Her şeyin berbat gittiği bir günün yaşamsal bir tehdit olma
dığını bilinç düzeyinde bilirsiniz. Fakat beyin sosyal fırsat ve ak
siliklere göre kendine ince ayar çekmiş ve bildiklerini bu konu
lara uyarlamış durumda. Doğal seçilim, genleriniz için bir fırsat 
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 gördüğünde iyi hisle sizi ödüllendiren ve aynı şekilde bir fırsatı 
kaçırdığınızda kötü hisle uyaran bir beyin yaratmıştır. Küçük bir 
sosyal aksilikle doğal uyarı sisteminizin teyakkuza geçmesi genle
rinizin bilinçle ulaşmaya çalıştığı bir hedef değildir.

Bu tepkiler beyninizin hayatta kalma isteğinde kök salmış 
durumda ama fiziksel bağlantıları yok. Hayvanlar gibi belli başlı 
gıdaları aramak ve belli başlı yırtıcı hayvanlardan kaçmak üzere 
doğmuyoruz. Biz deneyimlerle kendimizi kurgulayacak şekilde 
doğuyoruz. Bu kurgulama doğum ânında başlıyor. Mutlu kimya
sallara giden yollar yaptığınızda, “Bu benim için iyi,” diyorsunuz. 
Kötü hissettiren yollar yaptığınızda, “Bu benim için kötü,” diyor
sunuz. Yedi yaşınıza geldiğinizde temel devreler oluşmuş oluyor. 
Yedi belki de erken bir yaş, ne de olsa yedi yaşındaki çocuklar 
uzun vadeli yaşamsal ihtiyaçlar konusunda çok az sezgiye sahip 
oluyor. Fakat yedi yıl, doğadaki bir canlının tamamen korunmasız 
kalması için uzun bir süre. Bu yüzden de yaşamsal ihtiyaçlarımızla 
bağdaşmayan bazı temel nörokimyasal devrelerimiz oluşuyor.

Kısacası, beyninizin bazı acayiplikleri var:

1. Bedeninizi önemsediği gibi genlerinizin de hayatta kalma
sını önemsiyor.

2. Kendini çocukluktaki deneyimlerle şekillendiriyor ama ye
tişkinlerin hayatta kalması için pek de iyi bir rehber değil 
bu.

Bu yüzden nörokimyasal iniş ve çıkışları anlamlandırmak ol
dukça zor.

KIMYASALLAR BIZI NASIL MUTLU EDER?

“Mutluluk” hissi dört özel beyin kimyasalından gelir: dopamin, en-
dorfin, oksitosin ve serotonin. Bu “mutlu kimyasallar”, beyin hayatta 
kalmamıza yarayan bir şey gördüğünde salgılanır. Sonra salgılan
ma durur ve iyi bir şey yolunuza çıktığında yeniden salgılanmak 
üzere beklerler. 

Her mutlu kimyasal farklı bir iyi hissi tetikler:
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 � Dopamin ihtiyacınız olan şeyleri bulduğunuzda hissettiği
niz keyfi üretir. “Evreka! Buldum!” hissi.

 � Endorfin acıyı fark etmenizi engeller. Öfori ya da coşku, 
zindelik hissi olarak da bilinir.

 � Oksitosin başkalarıyla güvende olma duygusunu üretir. 
Bağ kurmakla ilişkilidir.

 � Serotonin başkaları tarafından saygı görme duygusunu 
üretir. Gururla ilişkilidir.

“Ben mutluluğu bu şekilde tanımlamıyorum,” diyebilirsiniz. 
Çünkü nörokimyasallar sözcükler olmaksızın çalışır. Fakat bu gü
dülenmelerin başka canlılarda ne kadar güçlü olduğunu görebilir
siniz. Araştırmalara göre bu tepkiler hayvanlarda da aynı şekilde. 
Ve size gelince, içsesiniz tüm düşünce süreciniz gibi gelebilir. Ta ki 
içinizdeki memelinin kimyasını öğrenene dek. 

DÖRT MUTLU KİMYASAL

Dopamin:	Aradığınızı	bulmanın	keyfi	
Endorfin:	Acıyı	örten	coşku
Oksitosin:	Sosyal	bağların	konforu
Serotonin:	Sosyal	önemin	güveni

MUTLU KIMYASALLAR NASIL ÇALIŞIR?

Mutlu kimyasallar tüm memelilerde bulunan küçük beyin yapıları 
tarafından kontrol edilir: hipokampus, amigdala, hipofiz, hipota
lamus ve limbik sistem olarak bilinen sistemin diğer parçalarıyla. 
İnsanların limbik sistemi büyük bir korteksle kaplıdır. Limbik sis
tem ve korteks, sizi ve DNA’nızı canlı tutmak için birlikte çalışır. 
İkisinin de kendine ait görevleri vardır:

 � Korteksiniz güncel döngüler arar ve onları geçmiştekilerle 
ilişkilendirir.
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 � Limbik sistem ise vücudunuza, “Bu senin için iyi, devam 
et,” ya da “Bu kötü, uzak dur,” diyen nörokimyasalları salgı
lar. Eğer korteks bir mesajı geçersiz kılarsa, bir yenisini üre
tir ve limbik sistem de ona karşılık verir. Yani korteksiniz 
limbik sisteminizi anlık olarak kısıtlayabilir. Fakat memeli 
beyniniz kimliğinizin çekirdeğini oluşturur. Korteksiniz 
dikkati yönetir ve bilgiyi elekten geçirir, limbik beyninizse 
hareketi ateşler. 

Her Kimyasalın Bir Görevi Var

İçinizdeki memeli hayatta kalmaya dair iyi bir şey yaptığınızda 
sizi iyi duygularla ödüllendirir. Her bir mutlu kimyasal farklı bir 
yaşamsal davranışı teşvik eder:

 � Dopamin, ihtiyacınız olan şey çok çaba gerektirse de ona 
ulaşmaya teşvik eder.

 � Endorfin acıyı yok saymanızı sağlar ve böylece bir yara al
dığınızda bulunduğunuz yerden kaçabilirsiniz.

 � Oksitosin sizi başkalarına güvenmek ve arkadaşlıklarda 
güven bulmaya teşvik eder.

 � Serotonin saygı kazanmanızı sağlar ve böylece çiftleşme 
olanaklarınızı artırır, böylece soyunuzu devam ettirebilir
siniz.

Beyninizin sözel fonksiyonları yöneten kısmında çok farklı 
motivasyonlar bulabilirsiniz ama unutmayın içinizdeki memeli 
sizi neyin iyi hissettirdiğine karar veriyor. 

MUTLU YAŞAMSAL GÜDÜLER

Dopamin:	Ödül	arar.
Endorfin:	Fiziksel	acıyı	görmezden	gelir.
Oksitosin:	Sosyal	ilişkiler	inşa	eder.
Serotonin:	Diğerlerinden	saygı	görür.
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Memeli beyin bedeninizi mutlu kimyasalları tetikleyen şeylere 
doğru yönlendirirken, mutsuzları tetikleyenlerden kaçınmanızı 
ister. Kendinizi bir nörokimyasal güdüye göre hareket etmekten 
alıkoyabilirsiniz ama beyniniz bir dürtü daha geliştirir. Ya başta is
tediği şeyi başarmayı dener ya da geçici çözümler bulmaya çalışır. 
Her zaman hayvani güdüleri kontrol altında tutmanız gerekmedi
ği gibi araştırma verilerine uygun da davranmazsınız, öyle yaptığı
nızı düşünseniz bile. Daima iyi hissetmenin bir yolunu ararsınız. 
Harekete geçip geçmemeyi ya da iyi hissetmek için ne yapabilece
ğinizi düşünürsünüz.

BEYNINIZ DÜRTÜLERE KARŞI NASIL FARKLI  
HAREKET EDER?

Hayvanlar nörokimyasal dürtüleri nedene ihtiyaç duymadan ka
bul eder. Bu yüzden hayvanlar, beyin kimyasallarımızı anlama
mızda bize yardımcı olabilir. Burada hedef hayvanları ve ilkel dür
tülerini göklere çıkmak değil, mutlu kimyasalları tetikleyen şeyleri 
bulmak.

Örneğin aç bir aslan av bulduğunda mutlu olur. Bu felsefi bir 
mutluluk değil, aksine avlanmak için gereken enerjiyi sağlayan 
fiziksel bir durumdur. Aslanlar avlanırken sıklıkla başarısız olur. 
Bu yüzden enerjilerini tüketmemek ve açlıktan ölmemek için he
deflerini dikkatle seçerler. Bir aslan yakalayabileceği bir ceylan 
gördüğünde heyecanlanır. Dopamin salgılanır ve üzerine atılıp 
avlama isteği tetiklenir. 

Susamış bir fil su bulduğunda mutlu olur. Susuzluğunu gide
recek olma hissi dopamin salgılamasını sağlar ve bu da nöronlar 
arasında kalıcı bağlantılar kurar. Bu sayede gelecekte de su bul
ması kolaylaşır. Suyun nerede olduğunu öğrenmeye “çalışması” 
gerekmez. Dopamin nöronlardan bir yol çizer. Gelecek sefer bir su 
kuyusuna dair herhangi bir işaret gördüğünde mutlu kimyasallar 
hareketlenir. İyi his ona, “İşte ihtiyacın olan şey burada,” der. Yor
gun ve susuz kaldığında ödüle dair bir işaret iyi hissi tetikleyerek 
onu harekete geçirir. Mutlu kimyasallar belli bir çaba ya da niyet 
olmadan da hayatta kalmamıza yardımcı olur.
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Fakat mutlu kimyasallar sürekli salgılanmaz. Aslan sadece 
daha fazla av bulduğunda ve fil de ancak ihtiyacının karşılana
cağını gördüğünde mutlu kimyasallar salgılar. Doğada bedavaya 
mutlu kimyasal yok. İyi duygular, bizi hayatta kalmak için yapma
mız gerekenlere yönlendirirler, çünkü varlıklarının sebebi budur. 

Çeşitli Hayvanların Limbik Sistemini ve  
Korteksini Kıyaslamak

Hayvanlar küçük bir korteksle yaşamsal kararlar verir. Limbik sis
temleri onlar için iyi olana karar vermeye yeter. İyi bir duygu açığa 
çıktığında devam etmelerini ve kötü bir duygu oluştuğunda ka
çınmalarını sağlar. Bu basit sistem hayvan atalarımızın milyonlarca 
yıldır hayatta kalmasını sağladı ve hâlâ bizim içimizde de yaşıyor.

Yan sayfadaki görsel, beynimizin bazı kısımlarının boyutunun 
büyük ölçüde değiştiğini ama çatısının aynı kaldığını gösteriyor. 
Doğa boş bir sayfada sıfırdan başlamak yerine üzerine inşa etmeye 
yatkındır. Memeliler sürüngen beyni üzerine, insanlarsa memeli 
beyni üzerine kuruldu. Biz insanlar yeni bir deneyimi şekillendi
recek çok fazla nörona sahibiz. Sürüngenler çok az nörona sahip, 
bu nedenle yeni bir deneyime nadiren uyum sağlayabilirler. Fakat 
sürüngen beyni dünyadaki tehdit ve fırsatları gözden geçirmekte 
çok beceriklidir. İki zihniniz olduğunu ya da zihninizin farklı yön
lere doğru gittiğini hissettiğiniz oluyorsa, bu tablo sayesinde nede
nini anlayabilirsiniz.

İnsanların Limbik Sistemi ve Korteksi  
Nasıl Birlikte Çalışır?

Büyük korteks sizi diğer hayvanlardan ayıran şeydir. Yeni sinir 
yolları yaratmaya devam eder ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak ça
baları sürdürür. Fakat insan sadece korteksle yaşamaz. Sizin için 
neyin iyi olduğunu bilmek için limbik sisteme ihtiyacınız vardır. 
Korteksiniz dünyayı kaba ayrıntılarla bir kaos olarak görür. Ta ki 
limbik sistem bir şey için iyi ya da kötü olduğu hissini yaratana 
kadar. Limbik sisteminizin kötü, korteksinse iyi adam olduğunu 

Karşılaştırmalı olarak beynin bölümleri

korteks
büyüyerek	ve	ara	bağlantılar	
kurarak	yaşamsal	deneyimi	
depolayan	ekstra	nöronlar

limbik	sistem

amigdala,	hipokampus,	
hipotalamus	gibi,	
nörokimyasalları	yöneten	
yapılar

sürüngen	beyni

rutin	beden	hareketlerini	kontrol	
eden	beyincik	ve	beyin	sapı	
(omurilik	soğanı	ve	beyincik	ile	
soğanı	beyne	bağlayan	sinir	
lifleri)

insan

şempanze

ceylan

fare

kertenkele



Hormonların hayatımızdaki yerinin farkında mıyız? 
Serotonin, dopamin, oksitosin ve endorfi n hormonlarının 
her biri ne işe yarıyor? Bu mutluluk kimyasallarını doğal 
yöntemlerle nasıl salgılayabiliriz? Stres hormonu olarak 
bilinen kortizolü alt edebilir miyiz? Alışkanlıkları değiştirmek 
neden bu kadar zor? Beyninizin nasıl çalıştığını öğrenmeye 
hazır mısınız?

California State Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, Inner 
Mammal Enstitüsü’nün kurucusu Loretta Graziano Breuning, 
insan motivasyonu hakkındaki genel geçer kuramları 
reddediyor ve memeli beyni üstüne yaptığı çalışmalarıyla 
tanınıyor. İnsanların kendi hormonlarını tanıyarak ve içindeki 
memeliyi anlayarak mutluluğa ulaşabileceğine inanıyor.

Mutluluk... Dört beyin kimyasalından geliyor ve Mutlu Beyin 
size “mucize çözümler” yerine kalıcı bir eylem planı sunuyor. 
Kendinizi tanımanızı sağlıyor ve 45 günde istediğiniz 
değişimi yaratmanızın yollarını gösteriyor.

İngilizceden çeviren

Ebrar Güldemler

Mutluluk Hormonlarınızı Yönetin
OksitosinDopaminSerotonin  

Endorfi n
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