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Doktor Mehmet Öz’den 
Önsöz

Dr. Breus televizyon şovum başladığından beri arkadaşım, 
meslektaşım. Öğrenme ve halkı eğitme aşkı, uyku ve uyku bo-
zuklukları konusunda en yeni bilgileriyle birçok programımda 
misafir ettiğim başlıca uzmanlardan biri oldu.

Dr. Beus ile bir toplantıda tanıştıktan sonra sirkadiyen ritmin 
iyileştirici gücüyle ilgilenmeye başladım. Uyku haplarının ge-
leceğini, uyku bozukluğunun Amerika’da neden en çok ihmal 
edilen sağlık sorunu olduğunu konuşuyorduk. Uyku konusunda 
bir sonraki büyük aşamanın ne olduğunu merak ediyordum.

Dr. Breus "biyolojik saat" veya "beden saati" olarak da bi-
linen sirkadiyen sistemini, kanser hücrelerinin çoğalmasından 
güçlü bir bağışıklık sistemine kadar vücudumuzdaki bütün 
fonksiyonlar üzerine etkisini anlattı. Konuyla ilgili çok sayıda 
araştırma vardı ama halkın bunlardan hiç haberi yoktu. İnsanla-
rın bu konuda eğitilmesi, aydınlatılması gerektiğini biliyordum 
ve bu yüzden elinizdeki bu kitabı yazması için onu teşvik ettim.

Sirkadiyen ritim bozukluğunu (biyolojik ritmin bozulma-
sını) –kitapta bu kavram kolayca anlaşılabilecek bir şekilde 
açıklanmıştır- anladıkça yaşamınızı iyileştirebileceğinizi gö-
receksiniz. Örneğin, bağırsakların kendine özgü bir biyolojik 
saati var. Bu saate uygun alınmayan ilaçlar hormon düzensiz-
liğine, hormon düzensizliği de enflamasyon seviyeleri artışı-
na, metabolizmanın bozulmasına hatta ilaç tedavisinin etkisi-
nin azalmasına bile yol açıyor.
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Kitabın başında verilen test, dört farklı kronoritim grupla-
rından (Aslan, Ayı, Yunus, Kurt) hangisine mensup olduğu-
nuzu bulmanıza yardımcı olacak. Daha sonra bu dört gruptan 
her birinin bir günlük ideal yaşantısına göz atarak gün içeri-
sinde yapılması gereken işlerin “ne zaman” yapılacağı konu-
sunda fikir sahibi olacaksınız.

Birçoğunuzun bildiği gibi, bağırsak hareketinin ateşli sa-
vunucusuyum. Ve hemen her televizyon programımda bağır-
sakların düzenli çalışmasıyla ilgili konuşuyorum. Kitaptaki 
bölümlerden biri “ne zaman” tuvalete çıkmak gerektiğinden 
bahsediyor. En sevdiğim bölüm. Oh be, bu iş ne kadar da ko-
lay oluyormuş! Özellikle dikkatimi çeken bir başka bölüm de 
iyileşmek için –hem de bir gecede- ilaçların ne zaman alınma-
sı gerektiğini anlatıyor. Peki ya spor? Ne zaman spor yapma-
lı? Dr. Breus kitabın bir kısmını tamamen bu konuya ayırmış. 
En üst düzeyde yarar sağlamak, en çok zevk almak için ne 
zaman egzersiz yapacağınızı anlatıyor.

Sirkadiyen bilimi medikal testler alanını geliştirecektir. Şu 
anda hastaların yaptırdığı testler daha doğru çıkabiliyor, çün-
kü test için hastalardan alınan örnekler doğru zamanda alını-
yor. Tiroit seviyenize bakmak için kan örneğini sabah alsalar 
ne olur, akşam alsalar ne olur? Sonuçlar hastalığın teşhis edil-
mesini etkiler mi? Öyle görünüyor.

Sadece hayat ritminizi biyolojik ritminizle uyumlu hale geti-
rerek neyi “ne zaman” yapacağınızı –aşk, seks, etkinlik planla-
mak, çocuğunuzla konuşmak gibi daha birçok alanda- öğrene-
cek böylece kendinizden, ilişkilerinizden daha memnun kala-
caksınız. Bu alanlarda gelişmeler yaşadığınız zaman sağlığınız 
da hayatınız da hayal bile edemeyeceğiniz kadar iyileşecek.

Tabii ki işimizi unutamayız. Günümüzün çoğu orada geçi-
yor. Ne zaman verimli çalışabildiğinizi bilmek, başkalarının 
ne zaman verimli çalıştığını bilmek yeni fikirler üretmenize, 
yaratıcılığınızı kullanmanıza yardımcı olacak, öğrenmeye 
açık olmanızı sağlayacak.
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Kitabın başında verilen testi ben de yaptım. Bir Aslan ol-
duğumu keşfettim. Bana tam uyan bu kronotipin özelliklerini 
okuyunca fark ettim ki, bilmeden bayağı şeyi doğru zamanda 
yapıyormuşum. Şekerleme yaptığım saatte değişiklik yaptım. 
Bu ufacık değişikliğin sağlığım üzerindeki etkisini görünce 
çok şaşırdım. O yüzden bu kitabın size, ailenize, işinize ve 
sağlığınıza ne kadar yardımcı olabileceğini anlatmak üzere bu 
önsözü yazdım. Ve bunun için çok mutluyum...

Dr. Mehmet Öz
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GİRİŞ

Zamanlama Her Şeydir

Yaşamınızda köklü değişiklik yapacak basit, yalın bir yöntem; 
çok fazla çaba harcamadan sizi mutluluğa, başarıya götürecek 
bir yol ister misiniz? Tabii ki istersiniz! Bu, hiç yerine gelme-
yecek bir vaat gibi görünebilir ama hiç de öyle değil.

Başarının “ne” olduğu, “nasıl” elde edileceği konusunda 
çok taktik aldınız, çok öğüt dinlediniz muhtemelen.

Nasıl kilo verileceğini,
Partnerinizi yatakta nasıl memnun edeceğinizi,
Zam isterken patronunuza ne söyleyeceğinizi,
Çocuklarınızı nasıl yetiştireceğinizi,
Ne yiyeceğinizi,
Vücudunuzu geliştirmek için nasıl egzersiz yapacağınızı,
Ne düşüneceğinizi,
Nasıl hayal kuracağınızı…

“Ne” ve “Nasıl” harika, gerekli sorular. Ancak yaşam kali-
tesinde hızlı, büyük, uzun vadeli bir gelişme sağlamak için 
sorulması gereken kritik öneme sahip bir soru daha var:

Bu, “Ne zaman” sorusudur.
Ve bu soru hayatınızı kökten değiştirecektir.
Bu soru, başarının temelidir. Daha hızlı, daha akıllı, daha 

iyi, daha güçlü sizi ortaya çıkaracak anahtar sorudur.
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Yapılacakları “ne zaman” yapacağınızı bilmek “neyi”, 
“nasıl” yapıyorsanız en yüksek potansiyelde yapmanızı sağ-
lar. Ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı hiç değiştirmeden sadece 
ne zaman yaptığınızda ufak bir değişiklik yapabilirseniz daha 
sağlıklı, daha mutlu, daha verimli bir hayata hemen şimdi 
adım atabilirsiniz.

“Ne zaman” sorusu işte bu kadar basit, bu kadar güçlü 
bir soru.

Günlük yaptığınız işlerde küçücük bir ayarlama yaparak, 
örneğin günün ilk kahvesini içtiğiniz zamanı, e-postalarınıza 
yanıt verdiğiniz ya da şekerleme yaptığınız zamanı biraz ile-
riye veya geriye alarak, kendi biyolojik ritminizle günlük ha-
yat ritminizi uyumlu hale getireceksiniz. Böylece her şey çok 
daha kolaylaşacak, her şey doğal akışında ilerleyecek.

“Kendi biyolojik ritminiz” derken ne demek istiyorum?
Şimdiye kadar duyduklarınızın aksi olabilir ama her şeyi 

yapmanın doğru zamanı vardır. Doğru zamanlama sizin seçi-
minizle, tahmininizle veya düşünüp taşınmakla yapılabilecek 
bir şey değildir. Doğru zamanlama içinizde, DNA’nızda zaten 
kayıtlıdır. Uyandığınız andan uyuduğunuz ana kadar dakikası 
dakikasına yazılıdır. Bedeninizde bir saat var, beyninizde sak-
lı bir saat. Bu saat durmadan çalışıyor. Doğumunuzun üçüncü 
ayında başlıyor yazmaya, yapacağınız her şeyi ne zaman ya-
pacağınızı kaydediyor.

Kusursuz bir şekilde tasarlanmış bu zaman göstergesi sir-
kadiyen zaman ayarlayıcınız, biyolojik saatiniz, beden saati-
nizdir. Bu hücresel saat hipofiz bezinin hemen üstündeki hi-
potalamusun içinde yer alan, suprakiazmatik çekirdek (supra-
chiasmatic nucleus-SCN) adı verilen bir grup sinir hücresidir.

Sabah uyandığınızda güneş ışığı gözbebeklerinize vurur, 
göz sinirleri boyunca gider ve sirkadiyen (Latince “yaklaşık 
bir günlük süre” anlamına geliyor) ritmini başlatmak üzere 
SCN’yi harekete geçirir. SCN vücudunuzda bulunan onlarca 
saati kontrol eden ana saattir. Gün boyunca vücut sıcaklığı, 
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kan basıncı, biliş, hormon salınımı, uyanıklık, enerji, sindi-
rim, açlık, metabolizma, yaratıcılık, sosyallik, spor yapma, 
iyileşme, öğrenme, hatırlama, uyuma gibi daha pek çok işlev 
iç saatlerinizin verdiği emirlerle yönetiliyor. Farkında olsanız 
da olmasanız da yaptığınız ve yapmak istediğiniz her şey bi-
yolojik ritim tarafından kontrol ediliyor.

Elli bin yıl boyunca atalarımız günlük hayat çizelgeleri-
ni kendi iç saatlerine göre ayarladılar. Mükemmel biyolojik 
saatlerine, diğer bir deyişle biyo-saatlerine göre yiyip içtiler, 
avlandılar, bir araya gelip sosyalleştiler, uyudular, uykudan 
uyandılar, dinlendiler, çocuk yaptılar ve iyileştiler. Tarih ön-
cesi zamanda, kutsal kitapların gönderildiği zamanlarda ya 
da Ortaçağ’da yaşamın harika olduğunu söylemeye çalışmı-
yorum; ancak bizler tür olarak güneş doğunca kalktık, günün 
büyük çoğunluğunu dışarıda geçirdik sonra hava tamamen 
kararınca yatıp uyuduk. Sonra medeniyetler kurduk, toplum-
lar yarattık ve öyle inanılmaz ilerleme kaydettik ki, mükem-
mel bir şekilde ayarlanmış iç saatlerimizi değiştirmeyi, daha 
da kötüsü kendimize karşı çalışır hale getirmeyi çok güzel 
başardık.
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Biyo-saat veya beden saati tarihinde en büyük bozulma 
31 Aralık 1879 tarihinde olmuştur. New Jersey, Menlo Park 
ilçesindeki laboratuarında Thomas Edison dayanıklı elekt-
rik ampulünü dünyaya tanıttı. Herkesçe bilinen bir sözü var: 
“Elektriği o kadar ucuza mal edeceğiz ki, ancak zenginler 
mum yakacak.” On yıl içinde zorunluluktan çıkıp tercihe bağlı 
oldu. Hem de her açıdan. Gün ağarınca kalkmaz olduk, hava 
kararınca da yatmaz. Şafak söktüğünde işe koyuluyor, gün ka-
rarırken işi bırakıyorduk. Akşam alacakaranlıkta yemeğimi-
zi yiyorduk. Çalışma ve yemek saatleri giderek geç saatlere 
kaydı. Açık hava yerine kapalı yerlerde daha çok vakit geçirir 
olduk, hep yapay ışıklara maruz kalarak.

1889 yılında Scientific American’da yayımlanan röporta-
jında Edison şöyle demişti: “Günde dört saatten fazla uyudu-
ğum pek yoktur. Bir yıl boyunca bu şekilde devam edebili-
rim.” 1914’te, elektrik ampulünün otuz beşinci yıldönümünde 
Edison bu fırsatı uykuyu “kötü bir alışkanlık” olarak tanımla-
mak için kullandı. Amerikalılara günde dört saat uyumalarını 
tavsiye ediyor, böylece uykusuz bir geleceğin haberini veri-
yordu. “İnsanın toplam uykusunu azaltan her şey, kapasitesini 
de arttıran şeydir” diyordu. “İnsanların yatakta yatmalarının 
bile gereği yok. Gelecek kuşaklar çok daha az zaman geçire-
cektir yatakta.”

Beden saatinize yapılan ikinci bir yıkım ulaşım araçların-
daki gelişmedir. Arabalar, uçaklar sayesinde insanlar çok hızlı 
seyahat edebilir hale geldiler. Bedenin bir saatlik zaman farkı-
na uyum sağlaması tam bir gün alıyor. Oysa bu mesafeyi atla, 
at arabasıyla gitmek bir gün alıyordu. Evrimleşme açısından 
konuşursak yirminci yüzyıl ortalarında çeşitli zaman dilimle-
rini birkaç saat içinde seyahat eder olduk. Böylece ayarı bo-
zulmuş beden saatlerimizle ayakta uyur hale geldik.

Bilgisayar teknolojisi ise şimdi bulunduğumuz noktaya ge-
tirdi bizi. Artık akıllı telefon çağında gün yirmi dört saat karan-
lıkta çalışıyor, karanlıkta oynuyor, karanlıkta yemek yiyoruz.
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Elli bin yıllık mükemmel biyolojik saat, yüz yirmi beş 
yılda unutuldu gitti. Fizyolojimizin teknoloji kadar hızlı 
değişmediğini söylemek bin yıllık dönemi küçümsemek 
olarak algılanıyor. Sonuç olarak neyi “ne zaman” yapaca-
ğımızı iyice şaşırmış durumdayız.

Beden saatimizle uyumsuz yaşamanın bedensel, zihinsel 
ve duygusal sağlığımız üzerinde yıkıcı bir etkisi var. Bu fe-
nomene kronoritim bozukluğu (veya sirkadiyen ritim bozuk-
luğu, kısaca biyolojik saatin bozulması) adı veriliyor. Son on 
beş yılda bilim insanları modernleşmeyle gelen hastalıkları 
(duygu durum bozukluğu, kalp rahatsızlığı, diyabet, kanser 
ve obezite) beden saatinin bozulmasına bağlıyorlar. Hastalık 
belirtilerinin içinde uyku bozukluğu (insomnia), hatta uyku 
yoksunluğu ki, bu belirtiler depresyona, kaygı bozukluğuna, 
çeşitli kazalara neden oluyor. Bunalmışlık, bitkinlik hislerinin 
ilişkilere, çalışma hayatına, sağlığa ne yaptığını söylemeye 
gerek yok. Perdeleri, ışıkları akşam altıda kapamadıkça kro-
noritim bozukluğuyla öyle veya böyle bir şekilde uğraşmak 
zorundasınız. İster uyku sersemliği olsun ister aşırı kilo, aşı-
rı stres veya maksimum performans sergileyememek olsun, 
hepsi kronoritim bozukluğu sonucunda oluşan sorunlardır. 
(Hava kararınca ışıkları söndürmek gerçekçi bir uygulama ol-
maz tabii ama geceleri ekranları her zamankinden daha erken 
karartabilir, ışıkları söndürebilirsiniz.)

Serçeler saat dokuzda eline kahve alıp trafikle mücadele 
ederek işe koşuşturmaz. Somon balıkları gece konsere git-
mez. Geyikler de hafta sonu oturup House of Cards dizisi-
nin bütün bölümlerini arka arkaya izlemez. Bir ev kedisinin 
toplumsal zaman çizelgesine uygun bir şekilde oynadığını, 
şekerleme yapıp, kendini temizlediğini düşünün. Oysa bu, 
insan hayatında olabilecek bir şey değil. Hayvanlar iç saat-
lerini, diğer bir deyişle beden saatlerini dikkate alırlar. Daha 
büyük, daha üstün beyne sahip biz insanlar da beden saati-
mizi göz ardı eder, bedenimizin o anda yapması gerekenin 
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aksine yoğun “sosyal ritmi’ sirkadiyen ritmimize (biyolojik 
ritmimize) sığdırmaya çalışırız.

“BEDEN SAATİ”NİN GÜCÜNÜ 
NASIL KEŞFETTİM?

On beş yıl önce uyku hapları alanında uzmanlık belgemi aldı-
ğımda kronobiyoloji (biyolojik ritimleri inceleyen bilim dalı) 
en önemli gündem maddesi haline gelmişti. 1970’lerden önce 
insanlarda sirkadiyen ritim çalışması neredeyse yok gibiydi 
ve hâlâ halk tarafından bilinmiyor. Neden? Öncelikle pratis-
yen hekimlerin çoğunun kronobiyolojiden haberi bile yok. Tıp 
fakültelerinde bu konu öğretilmiyor. Yalnızca uyku bozuk-
lukları konusu işlenirken bu rahatsızlığın bir, iki türünde adı 
geçiyor. Beden saatinizle uyumunuz bozulduğunda yazılacak 
bir ilaç yok (kafeini saymazsanız ki, bu da dünyada en çok 
suiistimale uğramış maddedir!) Buna karşılık beden saatinize 
yıkıcı etkiler yapan pek çok ilaç, pek çok nutrasötikler -teda-
vi amacıyla kullanılan besinler–mevcut. (Bu ilaçların listesini 
184-185. sayfalarda bulabilirsiniz.)

Uykusuzluk (insomnia) hastalığında uygulanan standart te-
daviye birçok hastam yanıt vermeyince kronobiyolojiye me-
rak sardım ve sonra da kendimi iyice kaptırdım. Bu konuda 
gelişerek hastalarıma yardımcı olacak yeni çözümler bulma-
lıydım. Böylece kronoterapi tekniklerini –günün belli saatle-
rinde ışık kabini kullanmak, yatak odasındaki ampulleri “uyku 
dostu olanlarla” değiştirmek (www.lightingscience sitesini 
ziyaret edebilirsiniz) ve sirkadiyen döngüye uygun biçimde 
“uyku hormonu” almalarını tavsiye etmek gibi yöntemleri- 
uygulamaya başladım ve kısmen başarı sağladım.

Fakat daha sonra, günlük yaşantılarını kendi doğal beden 
saatlerine göre yavaş yavaş ayarlarlarsa hastalarım daha iyi 
sonuç alabilir mi acaba, diye merak ettim. Böylelikle yemek 
yedikleri, spor yaptıkları, arkadaşlarıyla vakit geçirdikleri, TV 
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izledikleri ve yapay ışığa maruz kaldıkları zamanlarda küçük 
değişiklikler yapmalarını istedim. Olağanüstü sonuçlar alma-
ya başladık. Üstelik sadece uykularında değil genel sağlık 
durumlarında, ruh hallerinde, hafıza, konsantrasyon, formda 
oluş, kilo durumlarında da olumlu gelişmeler oldu. Yapılacak-
ları doğru zamanda yapmanın çok güçlü bir etkisi olduğunu, 
herkesin hayatını mutlak surette değiştirebileceğini fark ettim.

Kendimi bu konudan alamıyordum. Beden saatine göre 
yaşamanın, biyo-saat ritmiyle uyumlu olmanın yararları ko-
nusunda tıbbi dergilerde bulabildiğim her şeyi okudum. Daha 
önce bahsettiğim gibi, bu alanda yığınla araştırma yapılmıştı. 
Bu yüzden takip edebilmek için epey çaba sarf ettim. Son bir-
kaç yılda sirkadiyen konusunda müthiş ilerleme gerçekleşti. 
İşte bunlardan birkaçı:

• Kanser gibi bir hastalığı biyo-saat ritmini dikkate ala-
rak tedavi etmek hayatınızı kurtarabilir. 2009 yılında North 
Carolina Tıp Okulu’ndan araştırmacılar fareler üzerinde yap-
tıkları deneylerde ilaç saatinin biyolojik saate göre düzenlendi-
ğinde DNA’nın hasar görmüş hücreleri onarma hızını etkileyip 
etkilemediğini görmek istemişler. Farelerin beyinlerinden par-
ça almışlar ve bunları incelediklerinde şu bulguya rastlamış-
lar: İlaçlar gece alındığında sirkadiyen ritminde artış ve bazı 
enzimlerin seviyesinde düşüş olmuş ve DNA kendini yedi 
kat daha hızlı sürede onarmış. Araştırmacılar kemoterapi 
ilaçlarının yan etkilerini azaltıp etkinliğini artırmak için şunu 
öne sürüyorlar: Bu tür ilaçların hücrelerin kendilerini daha iyi 
onarabildikleri zamanlarda hastalara verilmesi gerekir. 

• Biyo-saat ritmini hesaba katarak düşünmek sizi daha 
zeki, daha yaratıcı hale getirebilir. 2011’de Michigan Dev-
let Üniversitesi ile Albion Koleji’nde yapılan bir çalışmada 
katılımcılardan günün değişik saatlerinde bazı problemler 
çözmeleri isteniyor. Problemlerin bazıları analitik bazıları ise 
içgörü gerektiriyor. Çok uygun olmadıkları zamanlarda ör-
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neğin, yorgun, zihinleri karışık olduklarında yaratıcı güce 
dayalı problemleri daha iyi çözüyorlar. Analitik problem-
leri ise formda, tam uyanık ve dikkatli olduklarında daha 
iyi çözüyorlar. Araştırmacılar yaratıcı ve analitik düşünme-
nin biyolojik saat düzenine göre işlediği sonucunu çıkarıyor-
lar. Bazı problemleri çözmeye koyulduğunuzda günün belirli 
saatlerinde daha iyi sonuç alırsınız.

• Biyo-saat ritmine göre yiyip içmek kilo sorununu 
ortadan kaldırmanıza yardım eder. 2013’te İspanya’daki 
Murcia Üniversitesi’nde kadın ve erkeklerden oluşan 420 ki-
şilik bir grupla çalışma yapılıyor. Aşırı kilolu ve obez olan bu 
insanlardan günlük 1400 kalorilik bir diyeti yirmi hafta bo-
yunca uygulamaları isteniyor. Grubun yarısı “erken yiyenler” 
en büyük öğünlerini saat 15.00’ten önce yiyorlar. Diğer yarısı 
“geç yiyenler” en büyük öğünlerini saat 15.00’ten sonra yi-
yor. Her iki grup da aynı yemekten aynı miktarda yiyor, aynı 
şekilde egzersiz yapıyor, aynı sürede uyuyup kalkıyor. Üste-
lik iştah hormonuyla genetik fonksiyonları birbirine benziyor. 
Hangi gruptakiler daha çok kilo veriyor? Öğünlerini erken 
yiyenler ortalama olarak yirmi iki pound (9,90 kg), geç yi-
yenler ise on yedi pound (7,65 kg) veriyor. Yüzde 25 fark. 
Geç yiyenlerde kahvaltı yapmama eğilimi daha fazla.

• Biyo-saat ritmiyle uyumlu yaşamak sizi daha mutlu 
biri yapar. 2015’te Danimarka’da Kopenhag Üniversitesi 
Hastanesi’nde yapılan araştırmada 75 ağır depresyon hasta-
sı kronoterapi (parlak ışığa maruz bırakarak ve sürekli aynı 
saatte uyanmak) veya egzersiz programı uygulanarak tedavi 
ediliyor. Hastaların yüzde 62’sinde altı aylık bir sürede dü-
zelme kaydediliyor. Egzersiz yapanların ise yüzde 38’inde 
düzelme oluyor.

• Biyo-saat ritmine göre uygun zamanda koşunca daha 
hızlı koşarsınız. İngiltere Birmingham Üniversitesi’nden bir 
ekip biyolojik saatle atletlerin performansları arasında bir iliş-
ki olup olmadığını araştırmaya koyuluyor. Ayrıca atletlerin 
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sabahları mı yoksa akşamları mı daha atik, daha aktif olduk-
larını bulmak istiyorlar. Ve gerçekten bir bağlantı olduğu or-
taya çıkıyor. Uyandığı saatle yarış saati arasındaki sürenin 
atletin gösterdiği performans üzerinde muazzam bir etkisi 
var. Örneğin, sabah geç uyananlar akşam koştuklarında 
sabaha göre çok daha hızlı koşuyorlar. Dikkate değer bir 
hız farkı görülüyor. Bu fark yüzde 26’ya kadar çıkıyor.

İleriki sayfalarda, bu konularla ilgili pek çok çalışmaya 
ilişkin bilgiler verilecek. Biyolojik saatini iyi kullanmanın, 
yaşamı beden saatine göre düzenlemenin önemini kanıtlıyor 
hepsi. Bilimsel gerçek şu: Zamanlamayı doğru yaparsanız ha-
yatınız tıkır tıkır işler.

Beden saatinizle uyumlu yaşamıyorsanız kendi biyolojini-
zin aleyhine çalışıyorsunuz demektir. Bu aleyhte oluş ne za-
man başladı?

Edison’dan nefret eden biri değilim. iPhonunuzu atın, gidin 
bir mağarada yaşayın demeyeceğim elbet. Bilim ve teknoloji 
olmasaydı, beden saatinin sağlıklı, üretken bir yaşam açısından 
ne kadar önemli olduğunu gösteren kanıtlar olmazdı elimizde. 
Araştırmalardan, teknolojiden yararlanarak hem beden saati-
mizle mükemmele yakın bir uyum sağlayabiliriz hem de içinde 
bulunduğumuz topluma uygun sosyal ritmi yakalayabiliriz. İşin 
güzel tarafı da bu: Beden saatinizin ritmini yakalamak için yaşa-
mınızı baştan sona değiştirmek zorunda değilsiniz. Sadece birkaç 
şey üzerinde ufak değişiklik yapacak, telefonunuza alarm kurup 
hazırladığım uygulamayı (app) ücretsiz olarak indirecek sonra da 
hayatınızın daha iyi yönde nasıl değiştiğini izleyeceksiniz.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Biyo-saat: Biyolojik saatiniz, beden saatiniz veya çizelgeniz; hor-
monlarla enzimlerin akışında yükselme ya da düşme ve yirmi 
dört saatlik zaman dilimi içinde kan dolaşımının seyrindeki deği-
şiklik. “Sirkadiyen ritim”le eş anlamlı.
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Kronobiyoloji: Sirkadiyen ritmini ve insan sağlığı üzerine etkisini in-
celeyen bilim dalı.

Kronoritim (sirkadiyen ritim) bozukluğu: Yaşantınız beden saatini-
ze göre ayarlanmadığında sağlığınız, dikkat ve enerjiniz üzerinde 
oluşan olumsuz etki.

Kronoterapi: Uykusuzluk ve duygudurum bozukluğu yaşayan hasta-
ların yaşam kalitesini artırıp sağlığını iyileştirmek için kullanılan 
ışık ve hormon takviyesi gibi teknikler.

Kronotip: Kendinize özgü biyolojik ritminiz, kendi beden saatinizin 
ayarı.

Kronoritim: Modern yaşamın yoğun temposu içinde her gün yaptı-
ğınız işlerin beden saatinizle uyumlu olması. Bu, başarıya giden 
günlük ritimdir.

Sirkadiyen ritim: Biyolojik saatiniz, beden saatiniz veya çizelgeniz; 
hormonlarla enzimlerin akışındaki yükselme ya da düşme ve yir-
mi dört saatlik zaman dilimi içinde kan dolaşımının seyrindeki 
değişiklik.

Sosyal jet-lag: Yaşantınız beden saatinizle uyumsuz olduğunda his-
settiğiniz sersemlik hali.

Sosyal ritim/Günlük yaşam temponuz: Her gün belli saatlerde yap-
tığınız işler –uyanmak, yemek, çalışmak, egzersiz, birileriyle va-
kit geçirmek gibi.

Zamanlamayla ilgili ipuçları ve tüyolar: Yaşantınızı biyolojik saati-
nizle uyumlu hale getirmenize yardımcı olacak stratejiler.




