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Yeliz uyandığında, odası pencereden içeri sızan güneş ışınla-
rıyla aydınlanmıştı. Telaşla gözlerini açtı ve komodinin üze-
rindeki çalar saate baktı. Neden alarm çalmamıştı? Kahretsin, 
saat dokuz olmuştu! Yorganını bir çırpıda üzerinden attı. 
Tam o anda hatırladı: O gün okul üçüncü derste başlayacaktı. 
Matematik öğretmeni Servet Bey hastaydı. Öğretmeninin has-
talanması kötüydü tabii ama fena da olmamıştı. Servet Bey’i 
severdi ve matematikte sınıfın en iyi öğrencilerinden biriydi. 
Ama uyuyakalmak gayet doğaldı ve kötü bir şey değildi. İnsanı 
zorla uykusundan eden o aptal çalar saat olmadan kendiliğin-
den uyanana kadar yatakta kalmak ne güzeldi.

Bu soruyu yanıtlamak için, vücudumuz ve ruhsal dengemiz için 
olağanüstü önemde olan “iç saat” adını verdiğimiz mekaniz-
mayı tanımak gerekir. Bu mekanizma bizi, uyuma ve uyanma 
saatlerinin [Æ Uyku, s. 217] çok önemli bir rol oynadığı, 
kolay kolay karşı koyamayacağımız düzenli bir günlük ritme 
uymaya zorlar. Bir önceki gece epey geç saatte yatmış olsak 
bile sabah çalar saat olmadan aşağı yukarı aynı saatte uyanma-
mızı sağlayan işte bu mekanizmadır.

İç saat mekanizması, bu düzeni sağlamak için çeşitli araçları 
devreye sokar. Bunlardan biri, “melatonin” adı verilen hor-
mondur [Æ Hormonlar, s. 11]. Çevremiz karanlığa gömül-
dükçe beyin sapında bulunan küçük epifiz bezi bu hormonu 

Sabahları neden uyanırız?
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salgılamaya başlar (etrafın ne kadar aydınlık olduğunu epifiz 
bezine bildiren de iç saatimizdir – burada gerçekten de çok 
akıllıca tasarlanmış bir etkileşim söz konusudur). Melatoninin 
en önemli işlevlerinden biri uykumuzu getirmesidir. Gün ışığı 
arttıkça melatonin üretimi azalır ve kendi kendimize ayılırız. 
Bilim insanları bundan sadece birkaç yıl önce, beyinde bir tür 
“uyandırma servisi” işlevi gören bir sinir hücreleri yumağı 
keşfettiler. Yaptıkları deneylerde, bu sinir hücreleri ince bir 
elektrot yardımıyla uyarıldığında uyuyan kişi hemen uyanıyor, 
deneklerin beyinlerindeki başka merkezlerin elektrikle uyarıl-
ması ise hemen derin bir uykuya dalmalarına neden oluyordu. 
Deneyler, bu uykuya dalma ve uyanma merkezlerinin gayet 
incelikli şekilde işleyen bir sistemde sürekli etkileşim içinde 
bulunduğunu göstermiştir. Bu merkezlerden hangisinin ağır 
bastığına göre ya yorulup uykuya dalarız ya da ayılıp uyanırız. 

İç saatimiz, gözlerimiz giderek artan günışığını kaydetme-
den çok önce bizi uyandıran sinir düğümlerini tekrar devreye 
sokar. Bunlar da hemen yönetimi devralır ve böbreküstü bezle-
rinin “stres hormonu” diye bilinen kortizolü salgılamasını sağ-
lar. Böylece doku ve organlarımızdaki süreçler yavaşça geceden 
gündüze geçer ve giderek bizi daha da ayıltır. Ancak bu biraz 
zaman alır ve gözlerimizi ilk açtığımızda henüz tamamlanma-
mıştır. Dolayısıyla, gözlerimizi açtıktan sonra, “yaşama sevin-
ci” tamamıyla geri dönene kadar bir süre daha uzanmak ve 
uyandıktan sonraki ilk yarım saat içinde çok önemli kararlar 
almamak önemlidir.

Æ İç Saat Vücudumuzda olan biten ve irademizi kullana-
rak etki edemediğimiz bütün süreçler, kendi zamansal akış-
larına göre yönetilir ve birbirine göre ayarlanır. Vücudumuz 



bu amaçla “iç saat” adı verilen bir düzenek 
geliştirmiştir. Ancak bu “iç saat” bir organ 
ya da özel bir yapı olarak anlaşılmamalıdır; 
iç saatimiz daha çok –beyindeki bir krono-
metrenin tıpkı bir orkestra şefi gibi idare etti-
ği– oldukça hassas bir düzenek içinde karşı-
lıklı etkileşimde bulunan çok sayıda hücresel 
süreçten oluşur. Her gün, günün ilk ışıklarıy-
la birlikte devreye giren bu süreçler, sadece 
uyku ve uyanıklık ritmimizi düzenlemekle 
kalmaz, iştahımızı, nefes alıp verişimizi, kalp 
atışlarımızı, sindirimi, dışkılamayı, cinselliği 
ve doğurganlığı da yönetir. İç saatin şaşmaz 
ritmi kalıtsal özelliklerimize kayıtlı olduğun-
dan, kişiliğimizin ve dış görünüşümüzün de 
bir parçasıdır ve değiştirilemez.

Ne zaman uyanacağımızı, en başarılı oldu-
ğumuz saati, ne zaman yorulacağımızı ve ne 
kadar uykuya ihtiyacımız olduğunu belir-
leyen bir günlük ritmimiz vardır. Ancak 
bu vücudumuzdaki tek kronometre değildir; 
daha kısa süreçlerin ritmini belirleyen çok 
sayıda yan kronometre de vardır. Örneğin 
kalbimiz (aşağı yukarı sıkılmış bir yumruk 
büyüklüğündedir) saniyede bir kere atar, her 
nefes alıp verişimiz ortalama dört kalp atışı 
uzunluğundadır. Gözlerimizi tam olarak her 
iki buçuk saniyede bir kırparız ve sindirim 
sistemimizdeki kaslar da benzer biçimde tam 
olarak dakikada bir kere kasılır.
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Bununla birlikte, iç saatimiz daha uzun süreli işlemleri de 
düzenler, haftalık ritmimiz de bunlardan biridir. Örneğin, 
idrarımızdaki asit ve tuz miktarının her yedi günde bir değiş-
tiği, vücut ısımızın haftalık bir düzenli seyir izlediği ve bunun 
bazı hastalıkların belirli aşamaları için de geçerli olduğu belir-
lenmiştir. Bunun yanı sıra, daha uzun zaman aralıklarının 
da –örneğin yılların, hatta on yılların– iç saatimiz yardımıyla 
yaşamımızı belirleyip belirlemediği şimdiye kadar kesinleşti-
rilememiştir. Ama bunu destekleyen pek çok bulgu vardır.

Yeliz yatakta doğrulup gözündeki “çapakları” temizledi. Ah! 
Bu gece normalden biraz daha uzun uyumuş olsa da, tekrar 
sıcacık yorganına sokulup bir iki saat daha uyuklamak istiyor-
du. Hafta sonlarında yaptığı gibi. Hafta sonlarında annesi oda-
sının kapısını tıklatıp onu öğle yemeğine çağırana kadar yatak-
tan çıkmazdı. Annesi demişken: Her sabah çok erken uyanırdı. 
Hem de tamamen kendi isteğiyle ve genelde hafta sonlarında 
bile. Yeliz başını sallayarak, “Annem delirmiş olmalı!” diye 
düşündü. Gecenin bir yarısı sıcacık yatağından çıkmasına bir 
türlü aklı ermiyordu. Kendisi bunu yapsa gününün daha baş-
lamadan berbat geçeceğini adı gibi biliyordu.

Sabahları gözpınarlarımızdan temizlediğimiz o küçük ve katı 
kırıntıların kum tanesi gibi bir dokusu vardır ama elbette 
kumla hiçbir ilişkileri yoktur. Daha çok, kurumuş gözyaşla-
rından oluşurlar. Gün boyunca her gözkapağı bir miktar göz-
yaşını göze dağıtarak gözün kurumasını engeller. En sonunda 
bu sıvı iki küçük kanal üzerinden burnun içine akar. Aslında 
geceleri de gündüz yaptığımız gibi gözümüzü kırparız ama 

Sabahları neden gözümüzde çapak olur?
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bunu çok daha seyrek ve elbette gözlerimiz kapalıyken yaparız. 
Bunun sonucunda gözyaşı orada birikir ve küçük, sert topaklar 
şeklinde kurur. Bunları sabah esnerken gözlerimizi ovalayarak 
temizleriz.

Bebekler ve yetişkinler sabahları okula giden çocuklardan 
ve büyüme çağındaki gençlerden çok daha erken uyanırlar. 
Büyüme çağındakiler genelde sabah insanı sayılmazlar ve 
bıraksanız öğlene kadar derin bir uyku çekerler. Uykumuzu 
getirdiği için “uyku hormonu” adı da verilen melatonin hor-
monunun ilerleyen yaşla birlikte vücuda daha geç salgılanması, 
dolayısıyla etkisini çok daha uzun bir süre sonra göstermesiyle 
ilişkilidir bu durum. Bunun sonucunda, gençlerin yaşı ne kadar 
ilerlemişse, akşamları yorulma ve sabahları ayılma saatleri de o 
kadar ilerler. Yetişkinlikte melatonin üretimi giderek azalma-
ya başlar. Bu hormon sabah saatlerinde küçük çocukların ve 
yetişkinlerin kanında neredeyse hiç bulunmaz ama öğrencilerin 
vücutlarına çok büyük miktarlarda salgılanır. Yani bu zavallı-
lar her gün, kesinlikle ayılamadıkları bir saatte uykularından 
koparılırlar. Bu kadar çok öğrencinin ilk birkaç derste pek bir 
şey öğrenememesine şaşmamak gerek.

Æ Hormonlar Organizmamızın mükemmel bir biçimde 
işleyebilmesi için, bölümleri arasında sürekli bir bilgi alış-
verişi olması, yani bütün doku ve organların, diğer doku 
ve organlardaki değişikliklerden sürekli haberdar edilmesi 
zorunludur. Örneğin kadınların dölyatağı, yumurtalıkların 
o anki durumundan hep haberdar olmalı, hücrelerin enerji 

Gençler sabahları neden bu kadar halsiz olur?
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üreten kısımları o an ne kadar güce ihtiyaç olduğunu her 
zaman tam olarak bilmelidir.

Bu haber aktarımı için iki farklı sistem vücudumuzun 
emrine amadedir: Gönül rahatlığıyla elektrik kablolarına 
benzetebileceğimiz sabit hatları –yani sinirleri– kullanan 
çok hızlı bir sistemle, ondan çok daha yavaş olan, özel 
kuryelerin –yani hormonların– yardımıyla çalışan sistem. 
Hormonlar, hormon bezlerinden doğrudan kana salgılanır 
ve böylece bütün vücuda yayılırlar. Mesajlarını sadece, 
üzerine kenetlenebilecekleri uygun düzeneklerin (resep-
törlerin) bulunduğu hücrelere aktarabilirler. Hormonlar 
üzerinden sinyal aktarımını cep telefonuyla konuşmaya 
benzetebiliriz: Yapılan çağrı herhangi bir hedef gözetme-
den her tarafa yayınlanır ama sadece çevrilen numaranın 
sahibi olan kişiye ulaşır. Buna karşın, vücudumuzun yakla-
şık 700.000 kilometre (!) uzunluğundaki sinirler üzerindeki 
bilgi aktarımı bir sabit hat telefonu gibi işler; yani, daha 
önceden tanımlanmış hatlar üzerinden aktarılır ve alıcıya 
da o kadar hızlı ve doğrudan ulaşır. Sinirler –saatte 400 
kilometreden yüksek bir hızla sinyal taşırlar– başka birçok 
şeyin yanı sıra, duyu organlarından beyne ileti taşımaya, 
kasları oynatmaya ya da ağrı uyarılarını aktarmaya yarar-
ken, hormonlar da bilgi alışverişinin biraz daha rahatlıkla 
gelişebileceği her durumda devreye girer. En önemli nokta, 
bildirimlerin öngörülmüş noktaya varması ve orada doğru 
etkiye yol açmasıdır – örneğin bir kadının dölyatağı boru-
sunda döllenme olduğunda rahim mukozasının kalınlaş-
ması gibi.



13

Yeliz durup kulak kabarttı. Mutfaktan gelen tabak çanak 
sesleri arasından neşeli bir ıslık sesi odasına kadar geliyordu. 
Aniden korkuyla yerinden sıçradı. Bugün annesinin doğum 
günüydü! Az kalsın unutacaktı! Annesi 39 yaşına giriyordu. 
Yeliz bir an durup tekrar hesap etti. “O zaman annem beni 26 
yaşında doğurmuş.” İkiz kardeşi Ediz’i de. Ediz ondan tam 18 
dakika daha büyüktü ve şimdi de bir saattir okuldaydı. Ediz, 
yabancı dillerin ağırlıkta olduğu edebiyat sınıfında okuyordu. 
Yeliz daha çok matematik, fizik, kimya ve biyolojiyle ilgilendi-
ğinden fen sınıfına devam etmeye karar vermişti. 

“Aslında ikiz kardeşlerin birbirinden bu kadar farklı olması 
ne tuhaf” diye düşündü. Ediz kısa boylu ve toplu, kendisi ise 
ince ve uzundu, onun saçları düz ve kumral, kendisinin ise 
dalgalı ve sarıydı. Kardeşi sporda çok iyiydi, bir halat yardı-
mıyla kedi gibi ağaçlara tırmanır, pinponda onu her seferinde 
yenerdi. Yeliz ise amuda bile kalkamıyordu. Ama buna karşın 
o da –Ediz’in hiç anlamadığı– ondalık ve karekök hesaplarını 
kolayca kafadan yapabiliyordu, bu konuda babasına çekmişti.

Æ İkizler İkizler anne rahminde aynı anda büyüyen ve 
birkaç dakika arayla doğan kardeşlerdir. Oluşma şekli-
ne göre, tek yumurta ve çift yumurta ikizleri vardır. Tek 
yumurta ikizleri –adı üzerinde– tek bir yumurta hücresin-
den oluşmuş ikizlerdir. Bu hücreler normal yollarla döllen-
dikten sonra embriyon çok erken bir aşamada ikiye bölü-
nür ve birbirinden ayrı iki bebeğe dönüşür. Bu bebeklerin 
kalıtsal özellikleri elbette tamamen aynıdır ve her zaman 
aynı cinsiyetten olmaları bir yana birbirlerine o kadar ben-
zerler ki, onları birbirinden ayırt etmek çok zordur. 
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Çift yumurta ikizleri ise, annenin bedeninde aynı anda 
döllenen iki ayrı yumurta hücresinden gelişirler. Bir kadın 
bir aylık döngüde normalde tek bir döllenebilir yumurta 
hücresi ürettiğinden bu sıra dışı bir durumdur. Çift yumur-
ta ikizlerinin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır – hatta 
kısmen çok farklıdır. Bu nedenle birbirlerine iki kardeşten 
daha fazla benzemezler ve cinsiyetleri, saç renkleri, boyları 
birbirinden tamamen farklı olabilir. 

Yeliz sık sık tek yumurta ikiz kardeşi olsa hayatının nasıl ola-
cağını hayal ederdi. Herhalde çok eğlenceli olurdu. İkisi de 
aynı boyda, saç ve göz renkleri aynı, aynı burun, aynı ağız ve 
elbette aynı ses tonuna sahip olurdu. Kimse onları birbirinden 
ayırt edemez, öğretmenleri bile o an hangisiyle muhatap olduk-
larını bilemezdi. Ve elbette diğer erkek çocuklar da. Onlara ne 
güzel muziplikler yaparlardı.

Æ Genler Genler en küçük kalıtım birimleridir. Hepsi 
birlikte, bedensel ve ruhsal esas özelliklerimizi oluşturan 
her şeyin kaydedildiği bir tür program oluştururlar. Bunlar 
esas özelliklerdir çünkü tek tek özellikler yaşamımız 
boyunca dış koşulların etkisiyle çok büyük değişimlere 
uğrayabilir. 

Bir gen, kimyasal inşası itibarıyla deoksiribonükleik 
asit (genelde DNA kısaltmasıyla bilinir) adı verilen bir 
maddeden oluşan çok uzun bir dizinin tam tanımlı bir 
bölümüdür. DNA üzerinde, genin etki ettiği her şey belir-
li molekül bileşenlerinin, yani organik bazlar adı verilen 
şeylerin dizisiyle “kodlanmıştır”. Bunlar, farklı dizilimlerle 
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pek çok farklı sözcüğün elde edildiği harflerle kıyaslanabi-
lir. Burada, “genetik alfabenin” tam dört harften oluşması 
ilginçtir. Ebeveynlerimizden –yarısını annemizden, yarısını 
da babamızdan– kalıtım yoluyla aldığımız bütün bedensel 
ve ruhsal özellikler, gen dilinde sadece bu dört bazın farklı 
dizilimleriyle ifade edilir.

Genlerin bir kolye üzerindeki inciler gibi sıralandığı 
DNA, daha önce söylediğimiz gibi, çok uzun, tel gibi 
moleküllerden oluşur. Bunlar, hücre bölünmeden kısa bir 
süre önce, yoğunlaşıp kısalarak mikroskopla görülebilen 
yapılara, bir yün yumağı olarak gözümüzde canlandırabi-
leceğimiz “kromozomlara” dönüşürler. Vücudumuzdaki 
milyarlarca hücrenin her birinde 46 kromozom bulunur. 
Sadece üreme hücrelerinde, yani dişilerin yumurta hücrele-
riyle erkeklerin spermlerinde bunun yarısı kadar, yani 23 
kromozom bulunur. Döllenmede babadan 23, anneden 23 
kromozom bir araya gelir ve böylece bir embriyonun ilk 
hücresi toplam 46 kromozomdan oluşur. Yani bir insanın 
bütün hücreleri tamamen aynı genleri taşır. Ama hücreler, 
yapısına ve ödevine göre bu genlerin sadece çok küçük bir 
bölümünü kullanırlar. Çünkü bir karaciğer hücresi işini 
görebilmek için bir cilt, kas veya sinir hücresinden çok 
farklı bir akış programına sahiptir. Bu bakımdan, genin 
bütünü (“genom” adıyla anılan) bir telefon rehberine ben-
zer: Belirli bir yerde oturan her kişi için birbirinin tamamen 
aynısı olan ve aynı numaraları içeren bir telefon rehberi 
vardır ama bir kişi hayatı boyunca bunların büyük bir 
bölümünü hiç kullanmaz. Herhangi bir zamanda bu sayısız 
numaradan hangisini kullanacağı, sadece onun kişisel ola-
rak yapıp ettikleriyle ilgilidir.



16

Yeliz içini çekti. Ne yaparsa yapsın, önünde sonunda yumu-
şacık yatağından çıkması lazımdı. Şimdiye kadar okula hiç geç 
kalmamıştı ve bugün de kalmayacaktı. Babası, her fırsatını 
bulduğunda, duruma uysa da uymasa da “Vakit nakittir” 
derdi. Bu laf onun ve Ediz’in kafasına kazınmıştı. Diş heki-
minde bir randevusu olduğunda bir dakika geç gitmektense 
on beş dakika erken giderdi. Randevulaştığı bir arkadaşı haber 
vermeden onu bekletirse küplere binerdi. “Disiplin hayatın 
yarısıdır” – bu da babasının ünlü sözlerinden biriydi. Ama 
hakkını teslim etmeli: İlkeli davranışlarıyla çocuklarına örnek 
olan bir babaydı o. Kayıtsız şartsız. Şimdi de birkaç saattir 
bodrum katındaki bürosunda bazı dosyalar üzerine çalıştığına 
şüphe yoktu. Yeliz, kim bilir kaçıncı kez, bir insanın böyle bir 
şeyden nasıl olup da zevk alabildiğini merak etti. Sigorta satı-
cılığı – hiç ona göre bir iş değildi. O annesi gibi kitap satıcısı 
olmayı tercih ediyordu.

Aman Tanrım, annesinin doğum günü! Yeliz esneyip uzun 
uzadıya gerindi. Sonra yataktan çıktı. Yatağından asla aceley-
le kalkmamasına rağmen hemen her sabah bir anlığına başı 
dönerdi. Oda etrafında dönüyormuş gibi hissetti ve komodine 
tutundu. Neyse ki bu rahatsız edici his kısa zamanda geçti 
ve banyoya gitmek için odasının kapısını açtı. Bugün banyo, 
sadece bu seferlik de olsa sırf ona aitti. Bunu düşününce yüzü 
memnun bir gülümsemeyle aydınlandı.
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Neden uykudan uyanınca gerinme ihtiyacı duyarız?
Gerinme, yani kol ve bacak kaslarını, boynumuzu ve sırtımızı 
birkaç saniyeliğine adamakıllı kasıp sonra tekrar gevşetme ihti-
yacını, örneğin uyku sırasında olduğu gibi, uzun zaman hiç ya 
da çok az hareket ettikten sonra hissederiz. Çünkü az sayıda 
kasın kullanılması, kasların etkin bir biçimde kullanılmasından 
farklı olarak kan dolaşımını çok yavaşlatır. Bunun sonucunda 
kaslarımız uyuşur ve ancak zorlayınca tekrar harekete geçer. 
Hareket etmeyen kasların, kanın kalbe ulaşmak için geçtiği çok 
sayıda damara hiç basınç uygulamaması çok tehlikeli sonuç-
lara yol açabilir [Æ Kan dolaşımı, s. 161]. Gerilen kaslar bu 
damarları kuvvetle, tıpkı sıkılarak suyu çıkarılan ıslak çamaşır-
lar gibi ezer. Bu da kanın, ona bol miktarda oksijen sağlayan 
kalbe ve akciğerlere doğru akmasını kolaylaştırır. 

Yani gerinme kan dolaşımını çok önemli oranda destekle-
mekle kalmaz, daha çok miktarda kanın dokulara ve organlara 
ve daha da önemlisi beyne yeterince oksijen taşımasını sağlar. 
Beynimiz ne kadar çok kan alırsa, o kadar etkinleşir. Bunu 
yorgunluğun ve tembelliğin geçmesinden, kendimizi canlı ve 
girişken hissetmemizden anlarız.




