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Her ﬁeyi ‹kiyle Çarp›n

‹K‹ZLER
GEL‹YOR

“Çok zor, gerçekten çok zor. Bir yanda ben, bir yanda annem, di¤er yanda bak›c› ablam›z ve
di¤er yanda akﬂamlar› bu üçlüye kat›lan eﬂim. Üç kad›n, bir erkek ancak yetiﬂiyoruz iki küçük
yumurca¤a. Her ﬂeyi ama her ﬂeyi iki kat› düﬂünmek gerekiyor. Yemek yedirmek, alt
de¤iﬂtirmek, giydirmek, uyutmak için harcanan zaman›; mamalara, giysilere, bezlere, yataklara,
yorganlara, araba koltuklar›na, biberon, emzik gibi ürünlere yap›lan masraflar›... Geceler hiç
uyumadan bitiverirken, gündüzleri oturdu¤unuz yerde gözleriniz kapan›veriyor. Ama inan›n her
ﬂeye de¤er. Çünkü yaln›zca harcanan emek, zaman ve masraflar de¤il ikiyle çarp›lan.
Mutluluklar›, gülücükleri, kahkahalar›, ete¤inizi çekiﬂtiren, baca¤›n›za yap›ﬂan o minicik elleri,
gözünüzün içine içine bakan o tatl› gözleri de ikiyle çarpacaks›n›z.” Böyle söylüyor tek yumurta
ikizi Merve ve Selin’in anneleri. Merve ve Selin’in ikiz oluﬂlar›, son y›llarda do¤an pek çok
ikizin tersine, büyük ölçüde anne ve babalar›n›n genetik özelliklerinden kaynaklan›yor. Çünkü,
her ikisinin ailesinde de ikizler bulunuyor.
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‹kizler hep ﬂaﬂ›rt›c› gelir insana. Kimi zamansa hayranl›kla, merakla izlenirler. Özellikle de birbirlerinin kopyas› gibi gezinen tek yumurta ikizleri.
Dünyadaki herkesin benzersiz oldu¤unu, tümüyle farkl› oldu¤unu düﬂünürken karﬂ›m›za ç›k›verirler. Kim oldu¤umuzu belirlemede genetik özelliklerimizin rolü büyükken, tek yumurta
ikizlerinin genetik özellikleri ayn›d›r.
Ayn› oosit (diﬂi üreme hücresi) ve
spermden (erkek üreme hücresi) gelirler çünkü. Belki de budur onlar› bu kadar etkileyici k›lan.
Çevremize bakt›¤›m›zda fark edemesek de ço¤ul gebelikler günümüzde
her zaman oldu¤undan daha yayg›n.
1980’den beri ikiz do¤um oranlar›n›n
yaklaﬂ›k % 50 artt›¤› söyleniyor. Üçüz,
dördüz ve daha fazla ço¤ul gebeliklerse daha fazla art›ﬂ göstermiﬂ. Peki nedir bu art›ﬂ›n nedeni?
‹kiz gebeliklerin say›s›n›n art›ﬂ neve döllenmiﬂ oositler bölünmeye baﬂl›denlerinden biri günümüzde çok daha
yor. Daha sonra anne aday›n›n dölyatafazla çiftin k›s›rl›k tedavisi görmesi.
¤›na yerleﬂtirilen embriyolar›n hepsiOosit oluﬂumundaki s›k›nt›lar nedeniynin birden geliﬂerek sa¤l›kl› bir gebele gebe kalamayan kad›nlara uygulalik oluﬂturma olas›l›¤› % 23. Bu nedennan yumurtlamay› tetikleyici tedaviler,
le de dölyata¤›na birden fazla ve genelkad›nlar›n bir defada birden fazla oosit
de 3 embriyo yerleﬂtiriliyor ve sonuçta
salmas›na neden olabiliyor. Örne¤in
ço¤ul gebelik olas›l›¤› art›yor.
kad›nlarda yumurtlamay› teﬂvik etme‹kiz ya da ço¤ul gebeliklerin görülde kullan›lan bir oral anti-östrojen hame s›kl›¤›, annenin yaﬂ›, kilosu ve önceden yapt›¤› do¤umlar›n say›s›yla da
p› olan “clomiphene citrate” la gebe
do¤ru orant›l› olarak art›yor. Örne¤in,
kalmay› baﬂaran kad›nlar›n yaklaﬂ›k %
5 – 12’sinde ikiz, % 1’den az›nÜnlü piyanist ikizlerimiz: Güher, Süher Pekinel
daysa üçüz ve daha fazlas› görülüyor. Folikül (memelilerde yumurtal›kta bulunun ve olgunlaﬂm›ﬂ yumurtay› taﬂ›yan mkesecik)
uyar›c› hormon “gonadotropin”,
luteinleﬂtirici hormon (kad›nlarda yumurtlamay› baﬂlatan hormon) ve bu hormonlar›n sentetikleriyle sa¤lanan gebeliklerinse
yaklaﬂ›k % 20’si ço¤ul gebelik.
Bu gebeliklerin ço¤u ikiz de olsa, beklenenden daha fazla oositin sal›nmas›na ba¤l› olarak,
üçüz ya da daha ço¤ul gebelikler
de oluﬂabiliyor.
Vücut D›ﬂ›nda Döllenmede
(IVF) yöntemiyle sa¤lanan gebeliklerdeyse anne aday›ndan al›nan oositlerle baba aday›ndan
al›nan spermler, 37 oC’deki laboratuvar ortam›nda besleyici bir
çözeltinin içine b›rak›l›yor. Bu
durumda döllenme 24 saat içinde kendili¤inden gerçekleﬂiyor

35-40 yaﬂ aras›ndaki 4 - 5 ya da daha
fazla çocu¤a sahip kad›nlar›n, hiç çocu¤u olmam›ﬂ 20 yaﬂ alt›ndaki kad›nlara göre ikiz gebelik yaﬂama olas›l›¤› 3
kat daha fazla. Son çal›ﬂmalardaysa,
bir defada sal›nan oosit say›s›n›n artmas›n›n folikül uyar›c› hormon (FSH)
seviyesinin yükselmesine ba¤l› oldu¤u
ve bu hormonun seviyesinin al›nan kilolarla ve ilerleyen yaﬂla artt›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ. Bu noktada da, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki, özellikle de ABD’deki obezite sorununu ve genel olarak Avrupa ülkelerinde de, e¤itimdi, kariyerdi derken ilk gebelik yaﬂ› ortalamas›n›n giderek büyüdü¤ünü hat›rlamak
gerekiyor.

Oositin Hikayesi
‹nsanlar›n üremesi için
erkek ve diﬂinin çiftleﬂmesinden sonra döllenmenin gerçekleﬂmesi gerekli. Döllenme için en uygun zamansa
kad›n›n yumurtlama dönemi. Bu dönem yaklaﬂ›k olarak adet döneminin ortalar›na denk geliyor. Yumurtlama döneminde oluﬂan oosit,
spermle döllenince bir, bir
buçuk gün içinde gebelik
baﬂl›yor. “Zigot” ad›n› alan
döllenmiﬂ oosit bölünmeye
baﬂlayarak, önce iki, sonra
dört, sekiz derken, döllenNisan 2006
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meden 4 gün sonra yaklaﬂ›k 100 hücreye sahip oluyor. Bu hücre toplulu¤u
biçimindeki zigota “blastosist” deniyor. Döllenmeden yaklaﬂ›k bir hafta
sonra dölyata¤›na yuvalanan blastosist
burada 9 ay boyunca geliﬂmeye devam
ediyor. Blastosistin d›ﬂ yüzeyindeki
hücreler plasentay› ve embriyoyu çevreleyecek zarlar› oluﬂturuyor. ‹çindeki
s›v›yla dolu boﬂlukta yer alan ve embriyoblast ad› verilen hücre grubuysa embriyoyu oluﬂturuyor. Döllenmeden hemen sonraki dönemde geliﬂmekte olan
bebe¤e “embriyo” deniyor. Geliﬂiminin
yaklaﬂ›k 9. haftas›ndan sonraysa embriyo “cenin” ad›n› al›yor. Geliﬂmekte
olan bebek amniyotik s›v›yla
dolu olan amniyon kesesinin
içinde d›ﬂ etkenlerden korunu- oosit
yor. Besin ve oksijen almak ve
at›klar›ndan kurtulmak içinse
plasenta ve göbek kordonundan yararlan›yor.
Bu geliﬂim süreci tekli gebe- iki oosit
likler için geçerli olsa da ikizler için de durum çok farkl› de¤il asl›nda. Ancak ikizlerin biri
tek, di¤eri çift yumurtadan olmak üzere iki farkl› oluﬂum süreci var.

En Yayg›n
Ço¤ul Gebelik
‹kiz gebelikler en yayg›n görülen ço¤ul gebelik türü. ﬁüphesiz, birbirlerine çok fazla
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sinin iç zar›) ve plasentas› oluﬂuyor.
Ancak baz› durumlarda embriyolar birbirlerine çok yak›n durduklar›nda plasentalar birbirleriyle kaynaﬂabiliyor.
Dizigotik ikizler genetik olarak normal
kardeﬂlerden daha fazla benzer de¤iller ve t›pk› onlar gibi DNA’lar›n›n %
50’sini paylaﬂ›yorlar. Dizigotik ikizler
ayn› cinsiyette olabilece¤i gibi, farkl›
cinsiyette de olabiliyorlar.
Tek yumurta ikizleriyse, bir spermle bir oositin birleﬂmesiyle oluﬂmuﬂ tek
bir zigotun bölünerek iki embriyo
oluﬂturmas›yla meydana geliyor. Bu
embriyolara “monozigotik” deniyor.
Ayn› genetik materyale sahip olduklar›ndan monozigotik ikizlerin cinsiyetlerinin farkl› olmas› söz konusu de¤il.
Monozigotik ikizlerde bölünmenin
ne zaman gerçekleﬂti¤i, embriyolar›n
rahim içinde nas›l duraca¤›n› belirliyor. Bölünme ne kadar erken olursa,
benzediklerinden, tek yumurta ikizleri
embriyolar rahimde birbirlerinden o
daha fazla göze çarp›yor ve daha kolay
kadar ba¤›ms›z oluyorlar. Örne¤in, böfark ediliyorlar. Ancak tek yumurta
lünme döllenmeden sonraki ikinci
ikizlerine daha az rastlan›yor. Tüm
günde olursa, embriyolar›n kendileriikizlerin yaklaﬂ›k üçte ikisinin çift yune ait koryonlar›, amniyonlar› ve plamurta ikizi oldu¤u söyleniyor.
sentalar› oluyor. Bu senaryo tek yuÇift yumurta ikizleri, iki ayr› oosimurta ikizlerinin yaklaﬂ›k üçte biri için
tin, iki ayr› spermce döllenmesi sonucunda oluﬂuyor. Bunun olabilmesi için
geçerli. Ancak, embriyonun bölünmesi
annenin yumurtal›klar›nda iki tane birhamileli¤in daha geç bir evresinde, pladen oosit oluﬂmas› gerekiyor. Bu dusenta oluﬂtuktan sonra gerçekleﬂirse
rum üçüz ve dördüzler için de geçerli.
embriyolar bir kese içinde birlikte geliBöylece, “dizigotik” denen iki ayr› emﬂiyorlar.
briyo geliﬂiyor. Bunlar›n her birinin
Tek yumurta ikizleri için di¤er olas›
kendine ait koryonu (amniyon kesesisenaryolarsa ﬂöyle:
nin d›ﬂ zar›), amniyonu (amniyon kese- Ayr› amniyon ve plasentalar› olabilir ama bir koryonlar› vard›r.
sperm
sperm
sperm
- Ayr› amniyonlar› vard›r ama
ayn›
koryonu ve kaynaﬂm›ﬂ plaoosit
oosit
sentay› paylaﬂ›rlar
- Ayn› koryon, amniyon ve plasentay› paylaﬂ›rlar. Ancak bu az
rastlanan bir kombinasyon.
E¤er ikizlerin tek bir kese içinde birlikte oldu¤u ultrasonla belirlenmiﬂse, bunlar›n tek yumurta
ikizi oldu¤u söylenebiliyor. ‹kizler
ayn› kese içinde ince bir zar olan
amniyon zar›yla ayr›lm›ﬂlarsa yine
tek yumurta ikizi olduklar› anlaﬂ›plasenta
plasenta
l›yor. Ancak, iki farkl› kese içinde
olan ikizler, tek yumurta ikizi de
olabiliyor, çift yumurta ikizi de.
Plasenta geliﬂmekte olan bebe¤e besin ve oksijen sa¤lar. Bu
yüzden, ikizlerin kaynaﬂm›ﬂ da olsa ayr› plasentalara sahip olmas›
embriyo
embriyo
önemli. Çünkü, bazen bir plasen-
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Merve ve Selin’i farkl› s›n›flarda olmalar›na ra¤men arkadaﬂlar›, özellikle de ö¤retmenleri çok kar›ﬂt›r›yormuﬂ. Selin, (üstte sa¤da ve sar› mayolu) bu durumla ilgili baﬂlar›ndan geçen komik bir olay› da anlatt› bize. “Merve ve ben matematik kursuna kal›yoruz, ama farkl› s›n›flarday›z. Merve bir gün kursa kalmam›ﬂt›. Ben de zil çald›¤›
için aﬂa¤› inmiﬂtim. O s›rada Merve’nin matematik ö¤retmeni beni Merve zannedip arkamdan 'Merve, Merve!!'diye koﬂmaya baﬂlad›. Merve’nin ikizi Selin oldu¤umu
söyledi¤imde bana inanmam›ﬂ, derse girmeyip bahçede gezindi¤imi sanm›ﬂt›. Ancak, kendi matematik ö¤retmenim sayesinde benim Merve’nin ikizi oldu¤uma inanm›ﬂt›.” Merve ve Selin’i sürekli kar›ﬂt›r›lmak rahats›z ediyor. Ama, ikiz olman›n asl›nda iyi yönleri oldu¤unu da itiraf ediyorlar. “Tek kardeﬂ olsayd›k kendimizi yaln›z hissederdik. Bizim pek çok ortak yönümüz var. Zevklerimiz ayn› mesela. Bazen de ayn› ﬂeyleri düﬂünebiliyoruz. Bazen birbirimizin düﬂüncelerini bile tahmin edebiliyoruz.
Ve bizce bu ikiz oluﬂumuzdan kaynaklanan bir ﬂey” diyorlar.

tay› paylaﬂan ikizler, içlerinden biri di¤erine göre plasentadan daha fazla besin ald›¤›ndan, ayn› ölçüde geliﬂemiyorlar. Bunun d›ﬂ›nda ayn› plasentay›
paylaﬂan ikizler için bir baﬂka riskli
durumsa “ikizden ikize transfüzyon
sendromu”. Bu durumda ikizler plasentadan baﬂka, baz› kan dolaﬂ›mlar›n›
da paylaﬂabiliyorlar. Bu paylaﬂ›m kan›n bir ikizden di¤erine nakline olanak
tan›yor. Verici durumundaki ikizde
anemi (kans›zl›k) geliﬂirken, yaﬂ›na göre anormal ölçüde küçük kalabiliyor.
Al›c› durumundaki ikizdeyse aﬂ›r› miktarda kan depolan›yor ve o da yaﬂ›na
göre al›ﬂ›lmad›k ölçüde fazla geliﬂiyor.
Ayr›ca verici ikizin amniyotik s›v›s›
tehlikeli boyutta azal›rken, al›c›n›nki
de çok fazla oluyor. Sendrom, baz› durumlarda amniyosentezle s›v› fazlas›

al›narak ya da ameliyatla ikizler aras›ndaki kan dolaﬂ›m ba¤› kapat›larak tedavi edilebiliyor.

Yap›ﬂ›k ‹kizler
Monozigotik ikizlerde en baﬂlarda
olmas› beklenen bölünme çok geç
olursa ve tamamlanmazsa, siyam ikizleri olarak da bilinen yap›ﬂ›k ikizler ortaya ç›k›yor. Yap›ﬂ›k ikizler bedenlerinin birbirine bitiﬂti¤i bölgeye ya da
bölgelere göre s›n›fland›r›l›yorlar. ‹kizler, s›rtlar›ndan, kuyruk sokumlar›ndan, kafalar›ndan, yüz bölgelerinden
ve gö¤üsten ya da kuyruk sokumlar›n›n üzerinden omurilik boyunca bitiﬂik olabilece¤i gibi, bir vücutta iki ayr›
kafa, tek vücut ve tek kafada iki ayr›
yüz, tek alt bedende iki üst beden ya

da tek üst bedende iki alt beden biçiminde de olabiliyor.
Yap›ﬂ›k ikizlerin nas›l ve neden
oluﬂtu¤u konusunda bir fikir birli¤ine
var›labilmiﬂ de¤il. Bir görüﬂe göre monozigotik ikizler oluﬂturmak üzere bölünen zigotun tümüyle bölünmemesi
bu duruma neden oluyor. Buna, prensipte bir zaman meselesi olarak bak›l›yor. Yani bölünme ne kadar erken gerçekleﬂirse monozigotik ikizler birbirlerinden o kadar ba¤›ms›z oluyorlar ve
koryon, amniyon ve plasentalar›n› paylaﬂ›p paylaﬂmayacaklar› belirleniyor.
Yap›ﬂ›k ikizlerde bölünmenin 12. gün
ya da daha sonras›nda gerçekleﬂti¤ine
ve bu yüzden bölünmenin tamamlanamad›¤›na, bunun sonucu olarak da
ikizlerin fiziksel olarak birbirlerine ba¤›ml› kald›¤›na inan›l›yor.
Yap›ﬂ›k ikizler çok nadir görülüyor
ve hayatta kalma ﬂanslar› oldukça az.
Her 40.000 gebelikte 1 görülebiliyor
olmalar›na karﬂ›n, canl› do¤umlara bak›ld›¤›nda 200.000’do¤umdan ancak
1’ini oluﬂturuyorlar.

Söylenceler
Döllenmiﬂ oositin neden durup dururken bölünüp iki ayr› embriyo oluﬂturdu¤una ya da bir kad›n›n yumurtal›klar›nda neden bir de¤il de iki oosit
birden oluﬂtu¤una dair çeﬂitli söylenceler var. Örne¤in tümüyle genetik oldu¤u, e¤er ailenizde ikiz yoksa sizin
de ikizinizin olamayaca¤› ya da kendiNisan 2006
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leri ikiz olan anne - babalar›n ikizinin
olamayaca¤› çünkü ikiz do¤umlar›n
bir kuﬂak atlayarak ilerledi¤i, baz› g›dalar› çok tüketmenin ikiz bebeklere
gebe kalma olas›l›¤›n› art›rd›¤› gibi.
Ancak, ikizlerin oluﬂumu bu gibi söylencelerden biraz daha fazla gizem taﬂ›yor. Özellikle de monozigotik ikizlerin oluﬂumu. Çünkü, ﬂu an için monozigotik ikizlerin oluﬂumuna neden
olan ﬂey ya da ﬂeyler bilinmiyor. Bilinen ﬂey, monozigotik ikizlerin do¤um
oran›n›n dünya çap›nda sabit oldu¤u.
Ço¤ul gebelikler konusunda, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›’ndan Prof. Dr. Lütfü Öndero¤lu ile görüﬂtük. Öndero¤lu, ço¤ul gebeliklerde gebelik süresince ve do¤umdan sonraki dönemde karﬂ›laﬂ›lan sorunlar, ikizlerin tek mi yoksa çift yumurta olduklar›n›n nas›l anlaﬂ›ld›¤›, ikiz
ve daha ço¤ul bebeklere sahip ailelerin yard›mlaﬂmas› için kurulmas› planlanan dernek, ikiz gebeliklerde baban›n rolüyle ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.
Bilim ve Teknik Dergisi: Ço¤ul gebeliklerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Prof. Dr. Lütfü Öndero¤lu: Öncelikle ço¤ul
gebeliklerin insanlara bir sürü sorun getirebilece¤inin üzerinde durulmas› gerekiyor. Ço¤ul gebelikler ve bu gebeliklerden do¤an bebeklerin
bak›m›, d›ﬂar›dan görüldü¤ü gibi hiç de pembe
bir tablo oluﬂturmuyor. Yaﬂanan sorunlar ve
komplikasyonlar düﬂünüldü¤ünde ço¤ul gebelik
asl›nda kötü bir ﬂey. Ço¤ul gebeliklerde erken
do¤um tehlikesi her zaman var ve biz gebeli¤in
37. haftas›ndan önce olan do¤umlar›n hepsine
erken do¤um diyoruz. Erken do¤umda maliyet
artt›¤› gibi, bebeklerde prematüreli¤in getirdi¤i
risklerle ve özellikle de 32. haftadan önce gerçekleﬂen do¤umlarda morbidite dedi¤imiz kal›c›
sakatl›klarla karﬂ›laﬂma olas›l›¤› da art›yor. Mortalite yani ölümlerse baﬂl› baﬂ›na bir sorun. D›ﬂar›da gördü¤ümüz ikizler, üçüzler elenip gelmiﬂ
olan ﬂansl› bebekler. Do¤an bebeklerin bak›m›
da elbette baﬂl› baﬂ›na baﬂka bir zorluk. Ama,
anne karn›nda do¤uma kadar süren yolculuk s›ras›nda kay›plar çok fazla.
Tekiz bebeklerin henüz anne karn›ndayken
kaybedilme olas›l›¤› % 3’ken, bu olas›l›k ikizlerde % 8’e, üçüzlerde % 15’e, dördüzlerde %25’e,
beﬂizlerde % 50’ye, alt›zlardaysa % 90’a ulaﬂ›yor. Bir ﬂekilde dünyaya gelen bebeklerdeki
ölüm oran› rakamlar›ysa ayn› s›ralamayla % 1, %
2, % 3, % 12, % 15, % 20 olarak art›yor. Her
do¤an bebekte oluﬂabilecek kal›c› sakatl›k yüzdeleriyse % 2, % 3, % 5, % 15, % 25, % 30 ﬂeklinde art›ﬂ gösteriyor. Çok erken do¤umdan kaynaklanan bir sürü sorun var. Özellikle yard›mc›
üreme teknolojilerinin neden oldu¤u ço¤ul gebelik patlamalar› bir sürü göz, kulak, beyin gibi organlarda özürleri de beraberinde getiriyor.
Özellikle ikizin üzerindeki üçüz, dördüz, beﬂiz gebeliklerde bu çeliﬂki nedeniyle ailelerin yaﬂayabilece¤i olumsuzluklar› daha az olumsuzlu¤a
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Bu oran yaklaﬂ›k olarak her 250 do¤umda 1’e denk geliyor.
Monozigotik ikizlerde durum gizemini korurken, dizigotik ikizlerin oluﬂum nedeniyle ilgili daha fazla bilgiye
sahibiz. Genetik özellikler, annenin yaﬂ›, kilosu ve önceki hamileliklerinin say›s›, hormonlar, ›rk, k›s›rl›k tedavileri,
beslenme ve sa¤l›k durumu gibi etkenlerin bir arada ya da tek tek dizigotik
ikizlerin oluﬂumunu etkiledi¤i biliniyor. Ancak, bu etkenlerden k›s›rl›k tedavilerinde kullan›lan yumurtlamay›

sa¤lay›c› ilaçlar›n, hem tek hem de çift
yumurta ikizlerinin oluﬂma olas›l›¤›n›
art›rd›¤› belirlenmiﬂ.
‹kizlik konusunda annenin aile geçmiﬂi baban›nkinden daha anlaml›. Bir
seferde birden fazla oosit salabilme
özelli¤inin anneden al›nan genetik bir
özellik oldu¤u düﬂünülüyor. Ayr›ca,
kendisi dizigotik ikiz eﬂi olan kad›nlar›n, di¤er kad›nlara göre yine dizigotik
ikiz annesi olma ﬂans› 2 kat daha fazla. Yani ikizli¤in bir kuﬂak atlamas› bu
noktada söylence olarak kal›yor.

çevirebilmek için biz kad›n-do¤umcular, özellikle
de fetal t›pla u¤raﬂan perinatologlar, bebek say›s›nda indirgeme yap›yoruz. Bu indirgeme isteksizce yap›lan ama, mortalite, morbidite ve fetal
bebek kay›p oranlar›n› azaltmak için yapmak zorunda oldu¤umuz bir uygulama. Yap›lan iﬂ hem
hekim olarak bizi, hem de aileleri rahats›z ediyor. Çünkü baz›lar›n› seçerek bebek say›s›n› dörtten ikiye, üçten ikiye indiriyoruz. Tabi bu iﬂlemden kaynaklanan kay›plar da olabiliyor. Baﬂlang›ç say›s› üçse bunu ikiye indirgedi¤imizde, tüm
bebekleri kaybetme olas›l›¤›n›n % 5 – 6 oldu¤unu, dörtten ikiye indiriyorsak bu olas›l›l›¤›n % 7
– 8’e ç›kt›¤›n›, beﬂizlerde yap›lan indirgemedeyse % 10- 15 olas›l›kla tüm bebeklerin kaybedilebilece¤ini de söylemek gerekiyor. Yani baﬂlang›çtaki bebek say›s› ne kadar fazlaysa tüm bebekleri kaybetme olas›l›¤› da o kadar fazla. Yani indirgeme yapmak da, ço¤ul gebelikler için sihirli bir
dokunuﬂ de¤il. Ama bunun yan›nda üçüz gebeli¤e devam edildi¤inde % 10 – 15 olas›l›kla zaten
baﬂka kay›plar yaﬂanacak ve do¤umun çok erken
olmas› durumunda bebekler ölmese bile baﬂka
problemler yaﬂanacak. Amaç, say›s› azalsa da bebeklerin sa¤l›kl› bir biçimde dünyaya gelme olas›l›¤›n› art›rmak. Burada temel sorun k›s›rl›kla ilgili yo¤un çal›ﬂmalar. Bir sürü çift için bebek sahibi olamamak kötü bir ﬂey. Ancak tedaviler sonucu da karﬂ›m›za bu tür tablolar ç›k›yor.
BTD: Bu tablo dünya için mi yoksa yaln›zca
Türkiye için mi geçerli?

Öndero¤lu: Bu yaln›zca Türkiye’ye has bir
tablo de¤il. Durum tüm dünyada böyle. Genel
olarak tüp bebek merkezleri özellikle son y›llarda elden geldi¤i kadar 3 embriyodan fazlas›n›
yerleﬂtirmemeye çal›ﬂ›yorlar. Ama özellikle farkl›
tedavilerden iyi sonuç al›namam›ﬂ çiftlere 4 - 5
embriyo yerleﬂtirilebiliyor. Yerleﬂtirilen embriyolar›n bölünmesi durumunda da, say› daha da art›yor. Baz› ülkeler tüp bebek çal›ﬂmalar›nda yerleﬂtirilen embriyo say›s›na k›s›tlamalar getirmeye
baﬂlad›. Ancak, Türkiye’de henüz uzlaﬂma noktas›nday›z; yasalaﬂma olarak henüz bir geliﬂme
yok.
BTD: Baz› Avrupa ülkelerinde, ço¤ul gebeliklerin ve getirdi¤i risklerin önüne geçmek için yard›mc› üreme tekniklerinde yaln›zca bir embriyonun yerleﬂtirilmesiyle ilgili çal›ﬂmalar yap›l›yor.
Bir kesimse, böyle bir ﬂey yasalaﬂ›rsa k›s›r çiftlerin çocuk sahibi olma olas›l›¤›n›n çok azalaca¤›n› söyleyerek, buna karﬂ› ç›k›yor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Öndero¤lu: Bunlar ticari kayg›lar. Çünkü tüp
bebek merkezleri baﬂar›lar›n› hastalar›n›n sa¤l›kl› çocuk do¤urmas›yla de¤il, gebe kal›ﬂlar›yla ölçüyorlar ne yaz›k ki. Halbuki eve sa¤l›kl› bebek
götürme baﬂar›s›yla de¤erlendirilmesi gerekir.
Örne¤in “tüp bebek merkezimiz % 45, % 55 baﬂar›l›d›r” diye lanse ediliyorlar. Ama bunun ne
tür bir baﬂar› oldu¤u sorgulanm›yor. 4, 5 yerine
2 ya da 1 embriyo yerleﬂtirilmesi durumunda bu
merkezlerin baﬂar›lar›n› gösteren rakamlar da
düﬂecektir.
BTD: Tüp bebek merkezleri gebelik takibi
için tercih edilmiyor mu?
Öndero¤lu: Türkiye’de do¤um ve gebeli¤i takip eden tüp bebek merkezleri yok de¤il. Ancak,
pek ço¤u perinatolog ya da bu konuda uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂileri çal›ﬂt›rm›yor. Zaten bu merkezler genelde bulunduklar› ﬂehirdeki hastalarla de¤il,
Anadolu’daki k›s›r çiftlerle besleniyorlar. Hastalar›n tüm gebelik süresini evlerinden uzakta baﬂka bir ﬂehirde geçirmesi ve burada do¤um yapmas› da olas› de¤il. Bu yüzden gebelik sa¤land›ktan sonra hasta Urfa’ya, Diyarbak›r’a, Hakkari’ye, kendi memleketine dönüyor. Oradaki olanaks›zl›klarla da bir sürü sorun yaﬂan›yor. Bu konuda elbette yaln›zca tüp bebek merkezlerini
suçlamak do¤ru olmaz. Türkiye’nin sa¤l›k politikas›n› ve aileleri, özellikle erkekleri de gözden
geçirmek gerekiyor. Öyle erkeler var ki, paralar›n› k›s›rl›k tedavilerine ay›rmalar›n›n nedeni ba-
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Uluslararas› araﬂt›rmalar, etnik
köken ya da ›rk›n da ikiz do¤umlar›n oran› üzerinde etkili oldu¤unu gösteriyor. ‹kiz gebeliklere en
çok Afrika kökenli kad›nlarda
rastlan›rken, Nijerya yaklaﬂ›k her
20 gebelikten 1’inin ikiz olmas›yla
bu konuda baﬂ› çekiyor. Asya’ysa
ikizlerin en nadir görüldü¤ü bölge. Örne¤in Japonya’da 155 do¤umdan birinde ikizler görülüyor.
Çift yumurta ikizi gebelikler, kilolu
ve uzun boylu kad›nlarda, minyon tip-

li kad›nlara göre daha yayg›n. Ancak
bunun tek baﬂ›na beden ölçülerinden
çok, g›da al›m›na ba¤l› olabilece¤i düﬂünülüyor. Örne¤in, II. Dünya Savaﬂ›

ba olabilmek, sa¤l›kl› bir bebe¤e sahip olabilmek
de¤il; yaln›zca eﬂlerinin gebe kald›¤›n› yani kendi erkekliklerini çevrelerine duyurabilmek. Eﬂleri
gebe kald›ktan sonra, eﬂi ya da do¤acak çocuklar o kadar önem taﬂ›m›yor. Bu yüzden de k›s›rl›k tedavisine harcad›klar› paran›n yar›s›n› ne gebeli¤in takibine, ne do¤uma, ne de bebeklerine
harc›yorlar.
BTD: Ço¤ul gebeliklerden do¤an bebeklerle
ilgili neler söyleyebiliriz?
Öndero¤lu: Ço¤ul gebelikler yaln›z kad›n do¤umcular›n de¤il yenido¤an hekimlerinin de iﬂini
zorlaﬂt›r›yor. Yenido¤an maliyetleri art›yor, aileler masraflara yetiﬂemiyor, uzun süre hastanelerde yaﬂan›yor. Ama nice sorunlar da eve ç›kt›ktan
sonra baﬂl›yor. Tek bebeklerin yaln›zca % 6’s›
2,5 kilodan az do¤um a¤›rl›¤›na sahipken, ikizlerin % 54’ü, üçüzlerin %94’ü, dördüzlerinse %
98’i do¤umda 2,5 kiloya ulaﬂam›yor. En tehlikeli grupsa, 1500 gram›n alt›nda do¤um a¤›rl›¤›na
sahip olanlar. Bu do¤um a¤›rl›¤› tekizlerde % 1
civar›nda görülürken, ikizlerde % 10, üçüzlerde
% 34, dördüzlerde % 68 oran›nda görülüyor. Erken do¤um oranlar›na bakt›¤›m›zda tekli gebeliklerin % 10’u, ikizlerin % 57’si, üçüzlerin %
92’si, dördüzlerinse % 97’si 37. haftadan önce
do¤uyor. Bebeklerde kal›c› sakatl›klar›n görüldü¤ü 32. haftan›n alt›ndaki do¤umlar›n oranlar›ysa
tekizlerde % 1, ikizlerde % 11, üçüzlerde %36
ve dördüzlerde % 64.
BTD: Bebekler için ölümlerden sonraki en
büyük risk nedir?
Öndero¤lu: Prematüre riskleri aras›ndaki en
önemli risk serebral palsi (CP). Beynin hasar
görmesiyle oluﬂuyor ve vücut hareketlerini ve
kaslar›n uyumlu kullan›m›n› etkiliyor. Do¤um
a¤›rl›¤› düﬂtükçe ölüm ve CP oran› art›yor. Bu
yüzden, ikiz, üçüz ve daha ço¤ul do¤umlarda CP
riski çok daha fazla. Örne¤in, 800 gram do¤an
bebeklerin %30’u ölürken, % 25’i CP’li kalabiliyor. Bu noktada çocuk sahibi olmaktan çok, eve
götürülen çocu¤un sa¤l›kl› olmas› daha fazla
önem taﬂ›yor.
BTD: Ço¤ul gebeliklerin Türkiye’deki art›ﬂ
oranlar›yla ilgili veriler var m›?
Öndero¤lu: 90’l› y›llardan 2000’li y›llara ikiz
gebeliklerin art›ﬂ oran› % 35 civar›nda. Üçüzlerdeyse % 172 art›ﬂ görülmüﬂ. Bu art›ﬂ oranlar›
hemen hemen tüm ülkelerde çok benzer. Örne¤in bizde üçüzlerdeki art›ﬂ % 172 de¤ildir de %
175 ya da % 180’dir. Bu yüzden biz kad›n do¤umcular, yenido¤an bebeklerin bak›m› ve teda-

visiyle ilgilenen yenido¤an uzmanlar›yla birlikte
“ço¤ul gebelik salg›n›”ndan söz ederiz. Bu bizce
basbaya¤› bir salg›n. Oysa do¤aya bakt›¤›m›zda
ikizler 90 do¤umda 1, üçüzler 8 bin do¤umda 1,
dördüzler 729 bin do¤umda 1, beﬂizlerse 65 milyon do¤umda 1 görülmekte. Eskiye dönecek
olursak, hekimlik yaﬂam› boyunca görülen üçüz,
dördüz say›s› bir iki taneyi geçmezdi. Bense her
gün görüyorum.
BTD: Ço¤ul gebeliklerin art›ﬂ›nda yumurtlatma ilaçlar› m› yoksa yard›mc› üreme teknikleri
mi ön planda?
Öndero¤lu: 80’l› y›llarda yumurtlatma ilaçlar› ön plandayken, 2000’lerde yard›mc› üreme
teknikleri ön plana geçti. Son 10 y›lda hemen
her köﬂede tüp merkezi aç›ld›. ﬁu anda ço¤ul gebeliklerin kabaca % 70’i tüp bebek tedavilerinden, % 30’u da yumurtlatma ilaçlar›ndan kaynaklan›yor.
BTD: Ço¤ul gebeliklerin oluﬂmas›nda baban›n rolü nedir? ‹kizlerin bir ailede bir kuﬂak atlayarak ortaya ç›kt›¤› ﬂeklinde bir söylence vard›r.
Bu söylencenin, baban›n taﬂ›d›¤› ilgili genlerle ilgisi olabilir mi?
Öndero¤lu: Ço¤ul gebeliklerde annenin aile
geçmiﬂi, baban›n aile geçmiﬂinden çok daha
önemli. Örne¤in, dizigotik ikiz eﬂi olan kad›nlar›n ikiz do¤urma ﬂans› 58’de 1 iken, dizigotik
ikiz eﬂi olan erkeklerin ikiz çocuk sahibi olma
ﬂans› 116’da 1. Bu durumla ilgili dominant geçiﬂli bir genin sorumlu olabilece¤i düﬂünülüyor.
Ancak, ilginç olan nokta, bu genin ekspresyonu
yani ortaya ç›k›ﬂ› kad›nlarda daha ön planda.
Gen baba taraf›ndan geliyorsa, baba bu geni
kendi k›z›na aktarabilece¤inden, ikizlik bir kuﬂak
atlayarak ilerler gibi bir söylenceye alt yap› oluﬂturmuﬂ olabilir. Bu söylenceler, 10 ya da 100 y›ld›r de¤il, çok daha uzun y›llar öncesine dayan›yor. Dolay›s›yla bu söylencelerin bir bölümü do¤ru gerçekten. Ama sonuçta bilimsel olarak ço¤ul
gebeliklerin genetik yönü hâlâ araﬂt›r›lmakta
olan bir konu.
BTD: ‹kizlerin tek ya da çift yumurta ikizi olduklar› nas›l anlaﬂ›l›yor?
Öndero¤lu: En baﬂta erken dönemde yap›lan
ultrasonografiyle çok kolay ay›rt edilebiliyor. Tek
yumurta ikizlerinde ince “T” ﬂeklinde bir perde
görüyoruz. Çift yumurta ikizlerindeyse kama ﬂeklinde daha kal›n bir perde görüyoruz. Bunun için
genelde ilk trimesterda yani 12 – 14. haftan›n
alt›nda bak›lmas› gerekiyor. Bu süre geçirilmiﬂ
ve görülememiﬂse bebeklerin cinsiyeti, kan grup-

s›ras›nda yiyecek s›k›nt›s› oldu¤u dönemlerde, Avrupa’da
çift yumurta ikizlerinin görülme s›kl›¤›nda azalma olmuﬂ.
‹kiz gebeliklere baz› çevresel etkenlerin de etkisi yok
de¤il. Ancak, anne aday›n›n
beden sa¤l›¤›na ve beslenmesine verdi¤i önemin, ikiz gebeliklerin
oluﬂmas›ndan çok, ikiz ya da daha ço¤ul bebeklerin yaﬂama ﬂans› üzerine
etkisi var.
lar›, do¤um s›ras›nda plasentan›n ve zarlar›n incelenmesi, zarlar›n say›s› belirleyici oluyor. Örne¤in ilerleyen gebelik haftalar›nda s›v›n›n etkisiyle zarlar incecik oluyor ve ultrasonografiyle tam
ayr›m› gözleyemiyoruz. Ama do¤um sonras› bu
zarlar› sayabiliyoruz. Daha ileri tetkiklerle
DNA’lar›na ya da çeﬂitli kal›tsal faktörlere de bak›labiliyor.
BTD: Avrupa ve ABD’de ikiz çocuk sahibi aileler için kurulmuﬂ pek çok yard›mlaﬂma derne¤i var. Türkiye’de de var m› böyle dernekler?
Öndero¤lu: Bildi¤imiz kadar›yla henüz böyle
bir dernek yok. Ancak, kurulma aﬂamas›nda oldu¤unun müjdesini buradan verebiliriz. Bunu ilk
olarak bizim gerçekleﬂtirecek olmam›z benim
için ayr› bir mutluluk olacak tabi ama, baﬂkalar›
bizden önce davran›rsa da, Türkiye’de buna büyük gereksinim oldu¤undan böyle bir derne¤in
kuruluﬂ aﬂamas›nda oldu¤unu buradan duyurmakta sak›nca görmüyorum. Çünkü, ben özellikle mesleki yaﬂant›m›n son 15 y›l›n› riskli gebelikler konusuna ay›rm›ﬂ olmaktan dolay›, ço¤ul gebeliklerin getirdi¤i problemleri ve ailelerin do¤um öncesi ve sonras› yaﬂad›¤› problemleri çok
yak›ndan izleyebiliyorum. Dolay›s›yla bu tür derneklerin sosyal bir gereksinim oldu¤unu ve hekim olarak bizlerin de bu iﬂin içinde sosyal bir
noktada yer almam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Yani öncülük edebiliriz ama daha sonras›nda tümüyle ailelerin öne geçmesi gerekli. Bunun için
aileleri bir araya getirmeye çal›ﬂ›yoruz. ‹nternette baz› gruplar var. Bu gruplar›n da birleﬂtirilmesi gerekiyor. Ben, görüﬂtü¤üm ço¤ul gebelik yaﬂayan ailelerin pek ço¤unu ikna ettim. Hepsi haz›r durumda ve baﬂlang›c› bekliyorlar. Aileler bu
sayede en az›ndan çok k›sa süre kullan›lan bebek malzemelerinin de¤iﬂ tokuﬂ edebilecek ve
bence en önemlisi deneyimlerini paylaﬂabilecek.
Çünkü, d›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda onlar›n geceleri ya
da hafta sonlar› neler yaﬂad›klar›n› tek çocu¤u
olanlar›n bilmesi olanaks›z. Hatta iki çocu¤u, üç
çocu¤u olanlar da bilemez. Ayn› anda, ayn› yaﬂtaki iki ya da daha fazla çocu¤un bak›m› çok
farkl› bir ﬂey. Bunlar paylaﬂ›labilecek deneyimler
ve bu paylaﬂ›m için de bir ortam gerekiyor. Özellikle maddi imkanlar› iyi olmayan aileler böyle
bir ortamdan çok etkin yararlanabilirler. ﬁu anda, bu y›l›n baﬂ›nda üçüz bebekleri olan bir ailenin vas›tas›yla da dernekleﬂme aﬂamas›na geldik.
Hatta ad›n›n da “Ço¤ul Gebelikler Dayan›ﬂma
Derne¤i” olmas›n› düﬂünüyoruz.
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özelliklerin büyük ölçüde genlere ba¤l› oldu¤unu gösteriyor.

‹kiz Dili

Kaybolan ‹kizler
Dünya genelindeki ikiz gebelik olarak baﬂlayan gebeliklerin tekli gebelik
olarak sonlanmas› s›k rastlanan bir durum. Bunun nedeni hamileli¤in ilk 13
haftas›n› kapsayan birinci trimesterinde bebeklerden birinin geliﬂiminin durmas› ve ölmesi. Bu duruma “kaybolan
ikiz sendromu” deniyor. Ultrasonla
ikizlerin kalp hareketleri gözlendikten
sonra bile, fetuslardan birinin yok oluﬂu ikiz gebeliklerin % 20’sinde görülebiliyor. Üçüz ve dördüz gebeliklerdeyse oran %40’lara t›rman›yor. Fetuslardan biri hamileli¤in birinci trimesterinde kaybediliyorsa geride kalan fetus ya
da fetuslar geliﬂimlerine normal bir biçimde devam edebiliyorlar. ‹lk trimesterde görülen vajinal kanamalar›n nedeni bu sendrom olabiliyor.
Ancak hamileli¤in 5. haftas› gibi erken bir döneminde yap›lan ultrasonla
görüntülemede, ki bu genelde hamilelik ﬂüphesiyle kad›n do¤um uzman›yla
yap›lan ilk görüﬂme oluyor, tüm fetuslar›n belirlenmesinde güçlük çekiliyor.
Çift yumurta ikizi gebeliklerinin %
10’u, tek yumurta ikizi gebeliklerininse % 80’i hamileli¤in 5. haftas›ndan
sonra anlaﬂ›labiliyor. Hamileli¤in 6. - 8.
haftalar›ndan sonraysa, genelde ultrasonla fetuslar›n say›s›yla ilgili kesin
do¤ru keﬂif yap›labiliyor.

Gebelik Süresi
Normal bir gebeli¤in süresi, son
adet periyodunun ilk gününden itibaren 38 haftayla 42 hafta aras›nda de¤iﬂiyor. Ancak cenin say›s› artt›kça bu
süre k›sal›yor. Bu yüzden ortalama gebelik süresi ikizler için 36, üçüzler için
33, dördüzler içinse 29 hafta kabul
ediliyor. T›ptaki geliﬂmeler sayesinde
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ço¤ul gebelikler genelde sorunsuzca
mutlu sona ulaﬂsa da, anne ve bebekler için artan cenin say›s›yla birlikte
zorluklar ve riskler de art›yor. Anne
aday› aﬂ›r› mide bulant›s› ve kusma ﬂikayetlerinden yak›n›rken, do¤um an›nda forseps kullan›m› ya da sezaryen
riski de art›yor. Normal do¤um olas›l›¤› anne aday›n›n pelvis kemiklerinin
ölçüsüne ve biçimine göre de¤iﬂebildi¤i gibi, bebeklerin sa¤l›k durumuna,
rahimdeki pozisyonuna ve büyüklüklerine göre de de¤iﬂebiliyor. Ancak en
büyük risk prematüre do¤umlar.

‹kiz Çal›ﬂmalar›
‹kizler, genlerimizin ve çevresel faktörlerin yaﬂam›m›z› nas›l etkiledi¤ini
araﬂt›ran bilim insanlar› için çok uygun birer kaynak. Bu çal›ﬂmalarda birlikte büyümüﬂ tek ve çift yumurta ikizlerinin yan› s›ra ayr› yerlerde büyümüﬂ
tek ve çift yumurta ikizlerinden yararlan›l›yor. Bu tür çal›ﬂmalarla, genlerin
ve çevresel etkenlerin birlikte çal›ﬂarak davran›ﬂlar, yetenekler, iﬂ seçimi,
yaﬂlanma, sa¤l›k durumu, aﬂk hayat›
gibi pek çok ﬂeyi nas›l etkiledi¤i anlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›l›yor. ﬁimdiye kadar yap›lan çal›ﬂmalar, kiﬂilik özellikleri gibi

Çocuklar›n dil becerilerini geliﬂtirmeleri aﬂamal› olur. Do¤umdan 6 ayl›k
olana kadar bebekler çevrelerindeki
tüm sesleri haf›zalar›na al›rlar. Ancak
yaklaﬂ›k 4. aydan sonra, çevrelerinden
duyduklar› seslerin benzerlerini ç›kartmaya baﬂlarlar. Bir sonraki 5 – 6 ay
boyunca ç›kartt›klar› tatl› m›r›lt›lar belki çok da tan›mlanamaz ama bu durum bebeklerin söylenenleri anlamad›¤› anlam›na gelmez. Pek çok bebek,
konuﬂmaya baﬂlamadan önce kelimelerle temsil ettikleri objeleri eﬂleﬂtirmeye baﬂlar. Bir yaﬂ›n› bitirdikten sonra
dil geliﬂimi h›z kazan›r ve basit kelimelerden çok daha fazlas›n› anlamaya
baﬂlarlar. Örne¤in “parka gidiyoruz”
dendi¤inde kap›n›n önünde bitiverir,
ya da “yemek haz›r” dendi¤inde mutfa¤›n yolunu tutuverirler. Konuﬂulan dili daha iyi anlad›kça birkaç kelimeyi
kullanmaya baﬂlarlar. 2 yaﬂ›na do¤ruysa kelime hazneleri 40 – 50 kelimeyi
bulur.
Normal kabul edilen bu tablo ikizler için biraz farkl› olabiliyor. ‹kizlerin
yaln›zca kendilerinin kulland›¤› ve anlad›¤› gizli bir dil geliﬂtirmeleri uzun
zamand›r bilim insanlar› dahil pek çok
kiﬂinin ilgisini çeken bir konu. Ancak,
“ikiz dili” olarak bilinen bu dilin, asl›nda ço¤u vakada tümüyle yeni bir dil
de¤il, ikizlerin birinde ya da ikisinde
birden görülen geç ya da zay›f konuﬂma geliﬂiminden kaynaklanan bir durum oldu¤u düﬂünülüyor. Örne¤in
ikizlerden biri baz› sesleri ç›karmakta
zorlan›yor ve dolay›s›yla baz› kelimeleri söyleyemiyorsa, di¤er ikiz bu sesleri
ç›karmakta baﬂar›l› olsa bile, ikizini

sonyazi ikizler pro
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Aykut ve Erkut alt› ayl›kken

Aykut ve Erkut Erdem tek
yumurta ikizi. Günümüzdeki pek çok ikiz gibi,
ikiz oluﬂlar›nda annelerine uygulanan tedavinin
etkisi var ve yine pek çok ikiz gibi onlar da erken do¤muﬂ. Ama geç konuﬂma gibi bir sorunlar› da, kendi aralar›nda kulland›klar› özel bir dil
de olmam›ﬂ. Aykut ve Erkut’a birkaç soru yönelttik.
Bilim ve Teknik Dergisi: Sizi hep kar›ﬂt›r›rlar
m›?
Aykut - Erkut: Birisiyle ilk tan›ﬂt›¤›m›zda do¤al olarak kar›ﬂt›r›yorlar tabii ki. Ancak bize sorarsan›z o kadar da benzer de¤iliz. Zaten insanlar k›sa süre içinde kendilerince bir farkl›l›k bulup ona göre ay›rt etmeye baﬂl›yorlar bizi. Bazen
bu bulduklar› ayr›mlara biz bile ﬂaﬂ›r›yoruz.
BTD: ‹kizinizin olmas› güzel bir duygu mu
yoksa rahats›zl›k verdi¤i durumlar oluyor mu?
A - E: Genelde memnunuz hayat›m›zdan. Sizinle ayn› yaﬂta benzer deneyimleri yaﬂayan bir
kardeﬂinizin olmas› güzel bir duygu. Böyle olunca birbirinize destek olman›n yan› s›ra paylaﬂt›¤›n›z ﬂeyler de çok fazla oluyor. Her ikizin herhalde en çok rahats›zl›k duydu¤u ﬂey yolda sokakta

onlar› tan›mayan kiﬂilerin gösterdikleri ikizlik
vurgulu tepkilerdir. Gerçi belli bir süreden sonra
al›ﬂ›yorsunuz buna da.
BTD: Benzer özellikleriniz var m›?
A - E: Evet, zevklerimizin ve be¤enilerimizin
birbiriyle uyuﬂtu¤u çok nokta var. Baﬂta kal›t›msal özelliklerimiz ayn› sonuçta, bunun d›ﬂ›nda bir
de üniversite hayat›nda bile bir ﬂekilde ayr›lmad›k birbirimizden, böyle olunca ilgi alanlar›m›z›n
da benzer oldu¤unu söyleyebiliriz.
BTD: ‹kiz olmaktan ötürü sorun yaﬂ›yor musunuz?
A - E: Sorun yaﬂad›¤›m›z› söyleyemeyiz, hatta tersine bazen hiç ummad›¤›n›z bir anda ikiz olman›z bir avantaja bile dönüﬂebiliyor. Buna en
çok ortak bir iﬂ için bir kuruma gitti¤imizde tan›k oluyoruz, görevliler ikiz oldu¤umuzu anlay›nca bize daha sempatik davranmaya baﬂl›yor.
BTD: Birbirinize çok benzedi¤iniz için baﬂ›n›zdan geçen komik ya da kötü olaylara örnek
verebilir misiniz?
A - E: Asl›nda anlatabilece¤imiz çok komik
ﬂeyler gelmedi baﬂ›m›za. Bir keresinde orta okulda düzenlenen bir geziyle bir k›y› kasabas›na git-

miﬂtik. O küçüçük yerde bir ara Erkut’la birbirimizi kaybetmiﬂtik. Yolda bizim gruptan gördü¤ümüz kiﬂiler bir türlü ay›rt edememiﬂti bizi, kime
sorsak “Sen biraz önce de sormam›ﬂ m›yd›n?” türü cevaplar al›p durmuﬂtuk. Anlayaca¤›n›z birbirimizi bulmak epey zaman alm›ﬂt›.
BTD: Birbirinizin düﬂüncelerini tahmin etti¤iniz oluyor mu? Birinize bir ﬂey oldu¤unda di¤erinizin bunu hissetti¤i oldu mu? ﬁimdi ﬂunu yapar,
yada ﬂimdi ﬂunu yap›yordur diye düﬂünüp de
do¤ru ç›kt›¤› oluyor mu? Oluyorsa, sizce bu ikizinizi çok iyi tan›d›¤›n›zdan m› oluyor, yoksa yaln›zca ikiz oldu¤unuz için mi? Yani çok iyi tan›d›¤›n›z baﬂka biri için de ayn› ﬂeyler geçerli olabilir mi?
A - E: Birimizin akl›na gelip de söyleyece¤i
bir cümleyi o anda di¤erimizden duydu¤umuz
çok s›k olan bir ﬂey. Genetik yap›lar›m›z›n ayn›
olmas›n›n yan›nda bir arada büyümenin verdi¤i
benzer çevresel faktörlerin etkilerinden de söz
edebiliriz bu konuda. Böyle olunca do¤al olarak
bir olaya benzer tepkiler veriyorsunuz. Tabii ki
ikizlik kadar birbirini çok iyi tan›man›n da etkisi
vard›r kesin bunda.

taklit etmeyi ya da tekrarlamay› tercih
edebiliyor. Böylece her ikisi de bu biçimde konuﬂmaya devam edip, birbirlerinin ne dedi¤ini gayet iyi anlarken,
üçüncü kiﬂilere bu konuﬂmalar anlams›z ya da özel olarak geliﬂtirilmiﬂ bir
dil gibi görünebiliyor.
‹kizler genelde birbirleriyle, anne
babalar›yla ya da bak›mlar›yla ilgilenen di¤er kiﬂilerle oldu¤undan çok daha fazla zaman geçirirler. Böyle bir durumda da, birbirleriyle olan iletiﬂimlerini geliﬂtirmeye çabalamalar› çok do¤al. Bu çaba sonucu ortaya ç›kan kelimeler ya da iﬂaretler d›ﬂar›dan anlams›z ya da çok de¤iﬂik görünse bile.
Araﬂt›rmalar, ço¤u insan›n “gizli dil”
olarak düﬂündü¤ü ﬂeyin asl›nda göründü¤ü gibi olmad›¤›n› gösterse de,
özel kelime ya da ﬂifreler kullanan
ikizlerin ya da kardeﬂlerin olmad›¤› yönünde bir sonuç ç›kart›lam›yor.

li de pek çok hikaye vard›r. En klasik
örneklerden birinde, ikizlerden biri
kalp krizi geçirirken uzakta ve elbette
durumdan habersiz olan di¤er ikiz gö¤üs a¤r›s› çeker. Peki, acaba ikizler
dünyadaki di¤er insanlar›n sahip olmad›¤› alt›nc› bir hisse mi sahipler? Onlar
birbirlerinin düﬂüncelerini mi okuyorlar? Birbirlerinin cümlelerini tamamlayabilmeleri, telepati kurabilmelerinden
mi kaynaklan›yor?
‹kizlerle yap›lan çeﬂitli deneyler,
ikizler aras›nda farkl› bir telepatik ba¤
olmad›¤›n›; ikizler aras›ndaki gibi bir
iliﬂkinin kardeﬂler, anne ve çocuklar,
eﬂler ya da çok samimi arkadaﬂlar aras›nda da olabilece¤ini gösteriyor. Bu
ba¤, birlikte yaﬂaman›n, birbirini çok
iyi tan›man›n getirdi¤i normal bir sonuç olarak de¤erlendirilirken, güçlü
gözlem yetene¤inin de önemi vurgulan›yor. Beﬂ duyumuz tüm gün boyunca
beynimize sürekli bilgi aktar›rken, beynimiz de bu bilgileri depoluyor. Bir kiﬂiyle uzun süre birlikte yaﬂad›¤›m›zda,
beynimizde bu kiﬂiyle ilgili say›s›z bilgi
depolam›ﬂ oluyor. Örne¤in bilinçli ya

da bilinçsiz olarak kardeﬂimizin ya da
eﬂimizin bizden yard›m istemeden önce kafas›n› kaﬂ›d›¤›n› ya da duda¤›n›
›s›rd›¤›n› bilebiliyoruz. Böylece bu hareketleri yaparak bize yaklaﬂt›¤›nda,
henüz o bir ﬂey söylemeden ne istedi¤ini sorabiliyoruz. D›ﬂar›dan bir gözlemciyse bu durumu belki de biraz
abartarak “vay can›na akl›n› okudun”
diye yorumlayabiliyor. Ancak gerçekte
yapt›¤›m›z ﬂey görsel ipuçlar›n› fark
ederek beynimizde depolad›¤›n›z bilgileri bu durum karﬂ›s›nda kullanmaktan baﬂka bir ﬂey olmuyor. ‹kizlerle ilgili, ayn› anda fiziksel ac› çekmek gibi
abart›l› hikayelerin güvenilirli¤iyse soru iﬂareti olarak kal›yor.

Telepati
‹kizler aras›nda var oldu¤una inan›lan psiﬂik ya da do¤aüstü ba¤larla ilgi-

Meltem Yenal Coﬂkun
Yaz›n›n haz›rlanmas›ndaki katk›lar›ndan dolay›, Prof. Dr. Lütfü Öndero¤lu’na teﬂekkür ediyoruz.
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