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Konuşmanın sonunda 
 Sağlıkta kanıtın ve ölçmenin önemini 

öğreneceksiniz 
 Çevreninin etkilerini daha iyi anlayacaksınız 
 Gerçek ötesi, Mahalle baskısı, Kutuplaşma, Algı 

yönetimi gibi kavramların sadece siyasette 
olmadığını göreceksiniz 

 Tuzaklara karşı daha uyanık olacaksınız 
 Birbiri ile, sağlık ile ilgisiz gözüken konuların 

aslında ne kadar içi içe olduğunu göreceksiniz 
 1 saat yürümüş, volta atmış olabilirsiniz  

 



Plan 
 Giriş 
 Sağlıklı yaşam nedir ne değildir 
 Sağlıklı yaşamda kafalar neden karışık 
 Kanıt meselesi 
 Modern Tıp dışı uygulamaların 

faydaları/zararları 
 Sarımsak, Ortaçağ Tıbbı, Tıbbi 

şarlatanlar, Mavi bölgeler 
 Özet 



Beni etkileyen 4 olay 

 Dr. Mehmet Göbelez kitapları 
 Bıldırcın yumurtası 
 Zakkum 

 Tuzsuz Deli Bekir 



Kitap 1984 yılı 
yayınlanmış, 
bendeki 4. baskı 
1989 yılı 
 



Üremi tedavisi 

 Vücuttan üre atılımını kolaylaştıran pırasa, 
enginar (taze veya konserve), muz, üzüm, 
domates, pirinç, soğan, ahududu, elma, 
limon, patates, marul gibi yiyecekler bol 
yenmelidir. Bol maden suyu içilmelidir. 



1996 yılı bir röportaj 
 http://mahmuterdemir.com/roportajlar/41-

turkiyenin-saglik-politikasi-yok.html 

 insanlar sizi “Lokman Hekim” diye tanıyor. 
 ağır vakalarda bizim yapacağımız bir şey 

yoktur. 
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Bıldırcın yumurtası (quail egg) 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

 Bir hayvan çalışmasında gıda allerjisine iyi 

gelmiş 

 Bıldırcın yumurtasının kendisi allerjiye 

neden olmuş (allerji ilacının allerji yapması) 
 Abadoğlu O ve ark. Akciğer hastalarında 

tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımını 
araştırmışlar  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


Bıldırcın yumurtası (quail egg) 

 Fitoterapi kullanım sıklığı %58 
 Astımlı hastalarda bıldırcın yumurtası 

sıklığı %37 
 Tamamlayıcı ve alternatif tıp 

kullananlarda acile başvuru daha fazla 
 Tedavinin etkinliği konusunda kanıt yok 

ama kullanım yaygın 



Zakkum 

http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/tebhaberler/1988_36/11.pdf 



Zakkum (Oleander) 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

Zakkum (Nerium oleander),  

Apocynaceae familyasından Haziran-Eylül ayları 
arasında beyaz, pembe, kırmızı, sarı ve krem 

renklerde çiçekler açan 2–5 m 

yüksekliğinde zehirli bir bitki türü. 

Kaynak: Wikipedia 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ek
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zehir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr


Tuzsuz Deli Bekir 

 Biz tuzuz, bakın afedersiniz sidiğimizde 
tuz var, kanımızda tuz var, terimizde tuz 
var, hücrelerimizin içinde bulunduğu 
plazmalar tuzlu, tuz dengeniz oluşmazsa, 
tuz kaybınız olursa delirirsiniz, yani 
Tuzsuz Deli Bekir demiştik ya niye Deli 
Bekir olmuş..Tuzsuz, tuzsuz olduğu için. 
Adam delirmiş. 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=CMOHUSgdTLI 



Tuzsuz Deli Bekir 

 Yani Tuzsuz Deli Bekir, bunlar çok 
önemlidir. Tarihimizde öyle güzel 
uygulamalar var ki böyle çok önemli. Yani 
tuz sizin dengenizdir ama hangi tuz. 
Mesela o rafine tuzlar değil. Şu tuzun 
içerisinde bedenimize uygun olan 80in 
üzerinde mineral var. 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=CMOHUSgdTLI 

 



52-70 

 



Sağlıklı Yaşam 
Ben ne anlıyorum  

 Kilo ideal olmalı 
 Tuzu azalt 

 Egzersiz yap 

 DASH/Akdeniz diyeti 

 Alkol sınırlandır 
 Sigara içme 

 Diğer: tuzaklar, stres, kolesterol, uyku… 

 



Sağlıklı Yaşam: Gündemi 

 Hangi besin daha faydalı 
 Ne yiyeyim 

 Hangi diyeti yapayım 

 Hangi vitamini alayım  
 Hangi takviye iyi 

 Spor salonu 

 Alışkanlıklarım değişmesin 
 



Sağlıklı Yaşam 
Ne anlaşılıyor Ne anlaşılmalı 

 Hangi besin daha faydalı: Tuz, şeker, hamur işi, katı 
yağ yeme (YEMEDİĞİNE ODAKLAN) 

 Ne yiyeyim: Yemeği nasıl azaltabilirim 

 Hangi diyeti yapayım: Az ye, makul bir diyet, 
Akdeniz/DASH 

 Hangi vitamini alayım: Gerek var mı?, Mahalle baskısı 
 Hangi takviye iyi: Gerek var mı? Mahalle baskısı 
 Spor salonu: Yürümek, açık hava… 

 Alışkanlıklarım değişmesin: ? 

 



Hipertansiyonlu hastanın 
davranış biçimi  



İŞLEM SIRASI 
120 ÷ 22 + 3 . (12 – 7) 

→ Üs alma işlemleri 
→ Parantez içindeki işlemler 

→ Çarpma veya Bölme İşlemi 
→ Toplama veya Çıkarma İşlemi 
Eğer aynı önceliğe sahip işlemler varsa (Örneğin 
bir işlemde hem çarpma hem de bölme varsa) 
işlemler soldan sağa doğru yapılır. 

 



Davranış sırası 
 Kilo verme 
 Tuzu azaltma, Kaya tuzu 
 İlaç 
 Sarımsak alma 
 Limon suyu içmeye başlama 
 Aktarı ziyaret, bitkilerle nasıl düşürebilirim 
 Tansiyon aleti satın alma 
 Tansiyon ölçmeyi öğrenme 
 Potasyum, Sebze meyve 
 Hareketi arttırma 



Konuşulması gerekenler 
konuşulmuyor 

 Limon suyu tansiyon düşürür mü 
 A takviyesini alayım mı 
 Doğal yolla düşürebilir miyim 

 İlaç bağımlılık yapıyormuş 
Halbuki 

 Hangi tansiyon aleti alayım, nasıl doğru 
ölçerim 

 Tuzu nasıl azaltabilirim 

 



Sağlıklı yaşamda kafalar 
neden karışık 

 Gerçek gündemi konuşmuyoruz (Post-truth) 
 Matematikten uzaklaşıyoruz, analitik düşünmüyoruz 
 Bilgi değişiyor (Kutuplaştırmayı kolaylaştırıyor) 
 Tek doğru olmaması (Kutuplaştırmayı kolaylaştırıyor) 
 Beslenme çalışması zor 
 Kanıt düzeyi karmaşası 
 İlaç firmaları da masum değil 
 Büyük bir pazar 

 Sosyal medya 

 



Sağlıklı yaşamda kafalar neden 
karışık: Sosyal medya 

 Politika 

 Ekonomi 

 Spor, özellikle futbol 

 Moda 

 Yemek 

 Sağlık: Troller için çok uygun bir alan 
Bilgisi olmasa da fikir sahibi çok insan var  

 



Sağlıklı yaşamda kafalar neden 
karışık 

 Kanıta dayalı çalışma yapmak zor 
 Kafayı karıştıranlar 



Sağlıklı yaşamda kafalar neden 
karışık 

 Sigara 

 Tuz 

 Şeker 
 Herhangi bir besin maddesi 

 Yeni bir diyet 



Kanıta dayalı 
 Beslenme ve zeytinyağı (NEJM) 
 Beslenme çalışmalarının güvenilirliliği 
 Sosyal Bilimler durum 

 Bunları yazanların kimliği? 



 



Tıbbi araştırma %90 kusurlu 

 Topol: You got to the point where you 

estimated that 90% of medical research is 

flawed.[1,2] That gets depressing, right? 

 Ioannidis: One can see it as the glass half 

empty or half full, or 10% full or maybe a little 

bit more. Medicine has made tremendous 

progress and is still making progress. One can 

focus on that. 



Evaluating the replicability of social science 

experiments in Nature and Science between 

2010 and 2015 (Camerer 2018) 

 Nature ve Science yayınlanmış 21 çalışma 

 Tekrarlanabilirlik % 57-67 

 Bayesian analizi ile gerçek pozitiflik %67 

 Sosyal ve davranış bilimlerindeki 
gelişmeler nedeni ile tekrarlanabilirliğin 

düzeleceğini öngörüyoruz 

 Dergi: Nature Human Behaviour 



Kanıt Kanıt 

 



*Semptomatik Covid-19 PCR pozitif vakaları üzerinden yapılmıştır. 



Deneysel çalışma yok 

Volkert 2018, Clinical Nutrition 38 (2019) 10-47   



Kafayı karıştıranlar  
 Tuzsuz Deli Bekir 

 Tuz Bilgi Merkezi 

 Algınızla oynayanlar 
 Ürünlerini satmak isteyenler 



TUZUN AZALTILMASI 

 Ekmek meselesi 

 Hazır gıda 
 İçecek sektörü 
 Lezzetin, damak tadının değişmesi 



TUZ BİLGİ MERKEZİ/ENSTİTÜSÜ 1 

1.Hipertansiyon sıklığı ile ilgili rakamları çarpıtarak 
kullanmak. 

2.Londra’da bir otelde bir profesörün basın toplantısını 
organize etmek ve yüksek tirajlı gazetelerin ön 
sayfalarında/başlıklarında yer almasını sağlamak. 
3.Fazla tuz aldığımızı bildiren Ulusal Beslenme Eğitimi 
Komisyonu raporu konusunda kafa karıştırıcı, aşağılayıcı 
ifadelerin gazetelerde yer almasını sağlamak. 

 



TUZ BİLGİ MERKEZİ/ENSTİTÜSÜ 2 

4.Fazla tuzun böbrekler tarafından atılacağını bu nedenle 
birikmeyeceği tezini işlemek: fazla tuz böbreklerden atılır 
ama ne pahasına atılır, bunu sorgulamamak.  
5.Hiç yapılmamış çalışmaları yapılmış gibi sunmak. 
6.Tanınmış bir şefi tuzlu tarifler konusunda desteklemek 
(destek miktarı 500.000 pound). 
7.Tansiyondan fazla tuz alımının değil az kalsiyum alımının 
sorumlu olduğunu iddia etmek. 

 



TUZ BİLGİ MERKEZİ/ENSTİTÜSÜ 3 

8.Orta derecede tuz alımının azaltılmasının tehlikeli 
olabileceği fikrini işlemek. 
9.Günlük yaşantı ile bağdaşmayan hayvan deneylerinin 
sonuçlarını sanki günlük yaşantımızla uyumlu gibi kullanmaya 
çalışmak. 
10.Tuzun çok azaltılmasının kalsiyum, magnezyum, çinko, 
demir ve B12 vitamini eksikliğine yol açabileceğini iddia 
etmek. 

 



Algınızla oynayanlar 
 Magnezyumlu soda 

 C vitaminli meyve suyu, Portakallı gazoz 
 Gluten içermeyen ayçiçeği çekirdeği 
 Pancar şekeri (doğal şeker) içeren tatlı 
 Meyveli yoğurt 
 Mineralli tuz 



Algınızla oynayanlar 
Magnezyumlu soda 

C vitaminli meyve suyu, Portakallı gazoz 
Gluten içermeyen ayçiçeği çekirdeği 

Pancar şekeri (doğal şeker) içeren 

tatlı 

Meyveli yoğurt 

Mineralli tuz 



Ürünlerini satmak isteyeneler 

 Kimi ağaçlar var ve sanırım bunlar muskat ağacı; 
ancak henüz meyve vermiş değiller. Yazarken 
sanırım diyorum çünkü ağaç kabuğunun kokusu ve 
tadı muskat’ı andırıyor. Bir Hintli’nin boynu 
etrafına bağladığı zencefil kökü gördüm. 
Sarısabır da vardı. Şimdiye kadar kendi 
ülkemizde rastlamadığımız bir tür olsa da bu 
bitkinin tedavi edici bir özelliğe sahip 
olduğundan adım gibi eminim. 



Ürünlerini satmak isteyeneler 

 Kaynak: Kristof Kolomb’un doktoru Diego 
Alvarez Chanca’nın 1494 yılında memleketi 
Sevilla’ya yazdığı mektup (Tom Standage, 
İnsanlığın Yeme Tarihi, 2018).   

 Hindistan’a gitmelerinin bir amacı da o dönemde 
sağlıklı olduğu düşünülen bitkilere/ürünlere 
(baharat ticareti) ulaşmaktı çünkü bir ürüne 
sağlıklı deyince hem fiyatı artıyordu hem de 
pazarı oluşuyordu. 





Sağlıklı olduğu iddia edilen ürünler 

 Sigara  

 Kokain 

 Eroin 

 Esrar  

 Alkol 

 Şeker  
 Tuz 



Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 23, Issue 7, 01 May 2008, Pages 2154–2161, https://doi.org/10.1093/ndt/gfm956 

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details. 

Fig. 3 Women ‘salting’ their husbands to 
increase their libido [Engraving, 1557, 

Bibliothèque Nationale (Estampes), ... 



Zenginler ne yermiş 
 Beyaz francala ekmek 

 Pirinç 

 Margarin 

 Tuz (şimdi Kaya tuzu) 
 Şeker 
 Sosis, salam gibi işlenmiş 

et, Alkol, Aşırı baharat 
 

Fakirler ne yermiş 
 Esmer ekmek 

 Bulgur 

 Tereyağ 
 Az tuz (şimdi sanayi tuzu) 
 Bayram şekeri 

Enginar ve bezelye de hayvanlara yedirilmiş 



 1968 



Kaynak: https://candyprofessor.com/2010/09/20/keep-slim-and-trim-with-domino-sugar-advertising-in-the-1950s/ 
 

1950ler 
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Sağlık nadiren yük olur 
 Stratejide yapılan ani bir değişiklikle, Coca 

Cola’nın varsayılan tıbbi özelliklerinin ikinci plana 
itilmesi de satış patlamasına yardımcı oldu. 
1895’e kadar öncelikli tıbbi bir ürün olarak 
satılıyordu. ‘Harika bir baş ağrısı ilacı’ vb olarak 
tarif edilmekteydi. Fakat Coca Cola’yı bir ilaç 
olarak satmanın, pazarı sadece bu iyileştirme 
özelliklerine ihtiyaç duyanlarla sınırlama riski 
vardı.  



Sağlık nadiren yük olur 
 Oysa yalnızca serinletici bir içki olarak 

satmak ona evrensel bir çekicilik 
kazandırıyordu: Herkes hasta değildir, 
fakat herkes şu veya bu zamanda susar. 
Bu nedenle rahatsızlıkları ve hastalıkları 
sıralayan kasvetli reklamlar gidip, yerine 
daha keyifli, daha doğrudan bir yaklaşım 
geldi: ‘Coca Cola için. Hoş ve Serinletici’.  

 Kaynak: Tom Standage, Altı Bardakta Dünya Tarihi, 2014: 229-
230. 



Hazır gıda 
 Dallas yakınlarında kusursuz bir araştırma tesisi vardı, 

buradaki yaklaşık beş yüz kimyager, psikolog ve 
teknisyen, yıllık maliyeti otuz milyon doları bulan 
araştırmalar yürütüyorlardı. Kullandıkları araçlar 
arasında, ideal kırılma noktası gibi özelliklerini 
irdeleyerek cipslerin test edilip mükemmelleştirilmesini 
sağlayan, kırk bin dolar değerinde bir ağız simülatörü de 
vardı. İnsanlar cipslerinin, bir metre kare başına 
yaklaşık iki kiloluk basınç (ne daha az ne daha fazla) 
uygulandığında kırılmasını istiyorlardı. 

 



Modern Tıp dışı 
uygulamalar masum mu? 

 Faydaları 
 Zararları 



Modern Tıp dışı 
uygulamaların faydaları 

 Alternatif, tamamlayıcı, fonksiyonel, 
bütünleştirici 

 Bir işe yaradıkları kesin yoksa yıllardır 
varlıklarını sürdüremezlerdi 

 CAN ALICI SORU: Peki ne işe yarıyorlar? 
 Günümüzde faydası mı çok zararı mı? 



Modern Tıp neye ihtiyacı var 
 Etkili ama yan etkisi olmayan ilaç 

 Hastaya doktorun daha fazla zaman 
ayırması 

 Beslenme uzmanı 
 Psikolog 

 Eğitim hemşiresi 
 Sosyal hizmet uzmanı 
 Eczacıdan ilaç bilgisi 
 



Modern Tıp dışı 
uygulamaların zararları 

 Yalancı güven 
 Gerçek tedavinin ertelenmesi 

 Gerçek gündemden rol çalma 

 Gerçek sorunlardan kaçma, kutuplaşma 
 Kullanılan ürünlere bağlı yan etki 
 Para-zaman kaybı 
 İçindekiler ne kadar güvenilir 



Zoombalaki toplantıları 
Sağlık konuları 1 

 Salgın süresi ve sonrasında sağlık 
 Kitlesel felaketlerin psikolojik etkileri ve 

tedavisi 1-2 

 Vaka sunumu ve tedavisi uygulaması 
 Rüyanın psikolojisi 
 Corona’nın dönüşü 
 Aşı 

 

 

 



Zoombalaki toplantıları 
Sağlık konuları 2 

 Ayurveda 

 Fitoterapi 

 Sağlık için Geleneksel Daocu - Bilimsel 
Modern Entegre Yaklaşımlar 

 Sağlığın 3000 yıllık serüveni 
 

 

 

 



Sağlık ve Matematik 
 Matematik ölçer.  

 Ölçülemeyen bilgiye güvenilemez.  

 Yani ne sağlıkta, ne matematikte ne de 
bilimde ‘yaptım oldu’, ‘en doğru benim’ gibi 
bir düşünce, yaklaşım olamaz. 

 Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız 
benim yaptığım gibi sayılara gelin (Ord. 
Prof. Dr. Cahit Arf). 

 



Ioannidis, JAMA 2019 

 Neglecting Major Health Problems and 

Broadcasting Minor, Uncertain Issues in 

Lifestyle Science 



Ioannidis, JAMA 2019 

 https://www.altmetric.com/top100/home/ 

 En çok dikkat çeken 100 araştırmanın 49 
tanesi yaşam düzeni değişiklikleri ile ilgili 

 Sigara hiç yok 

 29 tanesi beslenme, diyet, şişmanlık 
(sadece 3ü şişmanlık ile doğrudan ilgili, 
kalanlar bir besin ürünü, gıda, popüler 
diyet, takviye..)  

https://www.altmetric.com/top100/home/


Ioannidis, JAMA 2019 

 2 tanesinde olumlu bir sonuç yok 

 En çok dikkat çeken makalelerin çoğu 
küçük etkisi olabilecek konularda 

 3 tanesi kahve yaşam süresi ile ilgili 
 Alkolle ilgili 5 makale de alkolün 

zararlarından ziyade az alkol alımınının 
tartışılabilir riskleri ile ilgili 



Ioannidis, JAMA 2019 

 Egzersiz ile ilişkili konular 11 tanesinde 
 Diğer konular: Uyku, köpek sahibi olma, 

yoğun trafik, akıllı telefon kullanımı, 
sosyal medya kullanımı, pubik kılların 
kesilmesi, stres…) 



Modern Tıp dışı 
uygulamaların zararları 

 Yalancı güven 
 Gerçek tedavinin ertelenmesi 

 Gerçek gündemden rol çalma 

 Gerçek sorunlardan kaçma, kutuplaşma 
 Kullanılan ürünlere bağlı yan etki 
 Para-zaman kaybı 
 İçindekiler ne kadar güvenilir 



Güvenilir mi? 



Ülke: Kanada 

 44 bitkisel ürün 

 12 firma 

 30 değişik bitki türü 
 Kontrol grubu: 42 bitkiden 50 yaprak 

 Yöntem: DNA Barkodlama  



Sonuç 
 % 59’unda etikette yer almayan başka bir bitki 

de saptanmış 
 % 48’inde ürünlerin doğru olduğu kanıtlanmış 

ama bu ürünlerin 1/3’ünde etikette yer almayan 
maddeler saptanmış 

 44 ürünün 30’unda ürün değiştirmesi saptanmış 
 Sadece 2 firmanın ürününde ek bir madde 

yokmuş 



Bitkisel ürünlerdeki ek maddeler 

 Pestisid 

 Mikrop 

 Ağır metaller 
 Kimyasal toksinler 

 İlaçlar 



Amerika’da bir çalışma 
 Asya’dan gelen ilaçların % 32’sinde bildirilmemiş 

madde veya ağır metal var 
 % 10-15’inde kurşun, cıva veya arsenik (+) 
 500 den fazla Çin ilacının %10’unda deklare 

edilmemiş ilaç veya metal saptanmış 



İçindekiler ne kadar güvenilir 
(2021) 

 71 bitkisel ürün toplanmış 
 Saptanan 131 ürünün 87 tanesi 

belirtilmemiş 
 2 zehirli ürün saptanmış (Chelidonium 

majus and Nicotiana tabacum)  

 8 tanesinde buğday saptanmış (gluten için 
önemli) 

 Kaynak: Anthoons 2021 



Anthoons 2021 



Plan 
 Giriş 
 Sağlıklı yaşam nedir ne değildir 
 Sağlıklı yaşamda kafalar neden karışık 
 Kanıt meselesi 
 Modern Tıp dışı uygulamaların 

faydaları/zararları 
 Sarımsak, Ortaçağ Tıbbı, Tıbbi 

şarlatanlar, Mavi bölgeler 
 Özet 



Sarımsak meselesi 
 Dengeler, düzenler, destekleyici, 

koruyucu, uygun seviyede tutma, kan 
basıncını düşürücü 



Sarımsak meselesi 
 Borsada fiyatların düşmesi 
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Years of Follow-up 

doxazosin 
chlorthalidone 

Heart Failure 

C: 15,268 

D:   9,067 

13,644 

  7,845 

5,531 

3,089 

2,427 

1,351 

 9,541   

 5,457  

Rel Risk 

   2.04 

z = 10.95,  p < 0.0001 

 95% CI 

1.79-2.32 

ALLHAT 

JAMA. 2000;283:1967-1975 



Tansiyon ilacı olmak için 
 Tansiyonu düşürmeli 
 Kalp krizi, felç… önlemeli 
 Yaşam süresini uzatmalı 

 

YANİ SADECE TANSİYONU DÜŞÜRMESİ 
YETMEZ 



Sarımsak için kanıt 
 Tansiyonu düşürmeli: kısa süreli 

çalışmalarda sınırlı düşme 
 Kalp krizi, felç… önlemeli: Kanıt yok 
 Yaşam süresini uzatmalı: Kanıt yok 
 İlaca destek için BELKİ, ilaca alternatif 

ASLA 
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 Hypertension. 2003;42:239-246 
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Hangisinin etkisi daha fazla 

Sarımsak tableti 
tansiyonu dengeler 

72 punto-16 punto 

 İlaç değildir, gıda takviyesidir 
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Hangisinin etkisi daha fazla 
 Sarımsak tableti 

tansiyonu dengeler 
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 Sarımsak tableti 
tansiyonu dengeler 

 İlaç değildir, gıda 
takviyesidir 

 Sarımsak tableti 
tansiyonu dengeler 

 Sarımsak tableti 
tansiyonu dengeler 

 Sarımsak tableti 
tansiyonu dengeler 

 



Hangisinin etkisi daha fazla 

9 defa Sarımsak tableti 
tansiyonu dengeler 

1 defa İlaç değildir, gıda 
takviyesidir 



İlk tedaviniz 

Sarımsak 
Tansiyon ilacı 
 

Dengeler, düzenler hasta 
tarafından düşürür algılanır 
 





Çin Tıbbı  
 5 elementten oluşur 
 Geleneksel Çin tıbbı insan vücudunu doğaya 

benzetir: yin-yang ile 5 element (ateş, toprak, 
metal, su, ağaç) arasındaki dengeler bu 
felsefenin özüdür. 

 Çin dilinde yin gölge, yang güneş anlamına gelir. 
 Yin-yang (negatif ve pozitif teorisi) karşıt 

kutupluluğu anlatır. 

 



Ayurveda (Hint Felsefesi) 

 Ayur=uzun ömür 

 Veda=bilim 

 Ayurveda ateş, su, rüzgar ve toprağa bir 
de boşluk kavramı ekler 

 Bedeni bu 5 öğe oluşturur 
 



Hipokrat (M.Ö. 460-377) 

 İlkel insan hastalıkların nedeni olarak doğastü güçleri 

düşünmüştür. 
 Tedavide bitkilerin yanısıra sihir ve büyü de kullanılmaya 

başlanmıştır. 
 Çok tanrılı dinlerde hastalıklara yakalanmamak için Tanrı 

ve Tanrıçaları hoşnut etmek lazımdır. 
 Rasyonel sistemlerin kurulmaya başladığı dönem 

Hipokrat’la başlar. 
 



Hipokrat 2 

 En büyük katkısı hastalıklar Tanrılar tarafından verilen 
cezalar değildir 

 Tedavi için vücuda giren kötü ruhların kovulması inancını 
yıkmıştır 

 Dört vücut sıvısı kuramını geliştirmiştir 
 Kitaplarında büyük çoğunluğu bitkisel olan 400 drog 

kayıtlıdır 
 



Galenos (129-199) 

 Bergamalıdır 
 Roma’ya gitmiş, hekim-eczacı olmuştur 
 İskenderiye ekolünün polifarmasisini benimsemiştir, bu 

tür preparatlara Galenik preparat adı verilir 
 Galenos yaklaşık 50 kitap yazmıştır 
 Kitapları Ortaçağ’da Süryanice, Arapça ve Latince’ye 

çevrilmiştir 
 



Yunan Tıbbı 
 Mikroorganizmalardan haberleri olmadığı 

için hastalıkların nedeni kötü beslenme 

 Kötü beslenme vücuttaki sıvı salgılama 
dengesini bozar yani soğuklaştırır 

 Bu sistemi dengeye kavuşturmak için yani 
sıcaklaştırmak için sıcak gıdaya ihtiyaç var 

 Bu nedenle sıcak olduğuna inanılan 
baharat hastaya sürekli verilmelidir 

 



İbn Sina (Avicenna) 
 980-1037 yılları arasında yaşamış ve 57 yaşında ölmüştür. 
 İbn Sina, çoğu felsefe, din, müzik, tıp, astronomi, fizik ve 

doğa bilimleriyle ilgili olmak üzere 160’ı aşkın eser 
yazmıştır. 

 Bazıları bu sayıyı 240’ın üstünde olarak ifade eder. 
 153 tanesine erişilmiştir. 
 İbn Sina Hind, Yunan ve Müslüman dünyasından 

aldığından daha çoğunu dünyaya vermiştir. 
 



El-Kânûn fi’t Tıbb 

 En tanınmış eserleri felsefe ağrılıklı el-Şifa ve tıp kanunu 
anlamına gelen el-Kânûn fi’t Tıbb’dır.  

 El-Kânûn fi’t Tıbb 11. yüzyılın başında yürürlükte bulunan 
tıp bilgisinin ve görgüsünün bir sentezidir. 

 El-Kânûn fi’t Tıbb Bizanslıların ve Arapların inşa ettikleri 
temellerin üzerine kurulmuştur. 
 



Humoral Patoloji Teorisi 
 Ortaçağ Tıbbında geçerli olan Humoral Patoloji Teorisi’dir.  
 Humoral Patoloji Teorisi M.Ö. 5. yüzyıldan M.S. 19. yüzyıla kadar 

kabul görmüştür. 
 Modern Tıp Kavramı ve Rudolp Virchow tarafından öne sürülen 

Hücresel Teori ile önemini kaybetmiştir. 
 Ortaçağ Tıbbında hastalık nedenlerinin dört unsur (hılt) nedeniyle 

oluştuğu kabul edilmiştir. 
 Hastalık oluşumu da, bu hıltların azlık veya fazlalığı ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. 
 Tedaviler de hılt dengesi üzerine kurulu idi. 

 



Pitagoras (M.Ö. 584-504) 

 Pitagoras’a (M.Ö. 584-504) göre 4 en mükemmel oran 

temsilcisidir. 

 Doğaya 4 ana yön (kuzey, güney, doğu, batı), 4 temel 

eleman (ateş, hava, su, toprak) ve bunların 4 fiziksel 

özelliği (sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık), doğanın 4 

ürünü (insan, hayvan, bitki, maden), 4 mevsim (ilkbahar, 

yaz, sonbahar, kış) hakimdir.  

 Bu nedenle dörtgen ve ideal türü olan kare, asırlarca 

yeryüzünün sembolü olarak kullanılmıştır. 
 



Empedokles (M.Ö. 492-432) 

 ‘Peri Physeos’ (Tabiat Üzerine) adlı eserinde unsur 
(element, hılt) kavramını ilk ortaya atan kişidir. 

 2000 yıl kadar gündemde kalan ‘Dört unsur teorisi’ni 
kurmuştur. 

 Unsur: Kendi içinde bir cinsten niteliği bakımından hiç 
değişmeyen, bölünemeyen, ama çeşitli hareket 
durumlarına geçebilen bir madde demektir.  
 



Evren (makrokosmos) 

 Evren (makrokosmos) bu 4 unsurdan meydana gelmişti: 
toprak, su, ateş ve hava. 

 İnsan da (mikrokosmos) belirli oranlarda aynı 
maddelerden yapılmıştır. 

 Bunlar aynı zamanda, insanlardaki eti, kanı ve diğer 
unsurları belirler. 
 



Nitelikler 

 Kabul edilen diğer bir prensip ‘nitelikler’dir. 
 Temel nitelikler: sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık 

(nemlilik). 

 Dört temel unsurda (HILT) bu nitelikler vardır. 
 



Nitelikler 2 

 Hava : Nemli ve sıcak 

 Ateş: Kuru ve sıcak 

 Su: Soğuk ve nemli 
 Toprak: Soğuk ve kuru 

 



Humoral Patoloji Teorisi 

 Empeklodes’in bu teorisi Hipokrat (M.Ö. 460-377) 

tarafından benimsenmiş ve insan vücuduna uygulanmıştı.  
 İnsan da dört elemandan meydana gelmişti: kan, balgam, 

sarı safra ve kara safra (İslam tıbbında sevda). 
 



4 eleman 

 Kan: Nemli ve sıcak (Hava) 
 Balgam: Soğuk ve nemli (Su) 
 Sarı safra: Kuru ve sıcak (Ateş) 
 Kara safra: Soğuk ve kuru (Toprak) 
 Sağlık, kişilerin mizacına göre sıvıların vücuttaki 

dengesine bağlıdır. 
 



Organlar  

 Organlar da bu temel unsurlardan karışarak meydana 
gelmişti. 

 Kalp ve karaciğer: Sıcak 

 Beyin ve kemikler: Soğuk 

 Omurilik ve akciğerler: Nemli 
 Kıllar: Kuru 

 



Hekimlik 

 Hekimler, yüzyıllar boyunca bu dört unsur ve dört nitelik 
prensiplerini tartışılmaz temel prensipler olarak hekimlik 
yaptılar. 

 Hıltlar teorisinde (humoral teori), hıltlar insan vücudunda 
olan ve hayati özelliğe sahip ana unsurlardır.  

 Sağlık ve hastalık bu dört temel hıltın durumuna göre (az, 
dengeli, çok) açıklanmaya çalışılmıştır. 
 



İnsanların 4 mizacı vardır 
 Demevi: Kan hıltı fazla 

 Balgami: Balgam hıltı fazla 

 Safravi: Safra hıltı fazla 

 Sevdavi: Sevda hıltı fazla 
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Siyah idrarın önemi 
 Mezopotomya (MÖ 1000): Ölümcül hastalık var ÖLECEK 
 Hipokrat (5. asır): ÖLDÜRÜCÜ idrar siyah ve katıdır 
 Al Razi (8-9. asır): Kötü prognoz taşır, YAŞAYAN 

GÖRMEDİM 
 Gilles de Corbeil (12. asır): Kesin ÖLÜMÜN işaretidir 
 Maimonides (12. asır): Çok kötüdür, YAŞAYAN 

GÖRMEDİM 
 Jonathan Osborne (1820): ÖLÜMÜN YAKLAŞTIĞINI 

GÖSTERİR 
 

Kaynak: Eknoyan G (2016) 

 



ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 1 

4 milyon yıl önce   20 yıl 
1500lü yıllar    30 yıl 
1900      40 yıl 
2008      72 yıl 
 

 





ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 2 
 1949dan günümüze kadar olan dönemde 

ortalama yaşam beklenti süresi artış hızı 
1949dan önceki döneme göre 10.400 kat 
daha hızlı 

 MS 2500: Uzun yaşamın sırrı şişmanlık, 
hazır gıda, şeker, tuz, daha az hareket 
diye iddia edebilirsiniz (olaya tek yönlü 
bakarsanız) 





The potion 
that heals 

all  
Herşeyi 

iyileştiren 
iksir 



John Romulus (Richard) 
Brinkley (1885-1942) 

 Keçi testis nakli ile meşhur olmuş 
 KFKB radyo istasyonundan sağlık 

tavsiyesinde bulunup ilaç satıyormuş 
 Uzun gençleştirme konuşmaları yapıp ve 

hasta öyküleri yayınlıyormuş 
 Radyo istasyonunda ayrıca halk müziği 

çalınıp, vaizler veriliyormuş 





John Romulus (Richard) 
Brinkley (1885-1942) 

 Tıbbi soru bölümünde tanı koyup, tedavi 
önerip, satıyormuş 

 Program çok popüler olmuş 
 Ulusal Dr. Brinkley İlaç Şirketini kurmuş 
 Eczacılar karışımlarını satıyormuş 
 Haftada 14.000 dolar kazanıyormuş 

 





John Romulus (Richard) 
Brinkley (1885-1942) 

 Amerikan Tıp Birliğinin genel sekreteri Dr. 
Morris Fishbein şarlatan demiş 

 Brinkley Amerikan Tıp Birliğini (Et 
Kesiciler Birliği, Meat Cutters Union) 
olarak suçlamış ve kendini kıskandıklarını 
iddia etmiş 



John Romulus (Richard) 
Brinkley (1885-1942) 

 Diploma almak için çok uğraşmış, sonunda 
İtalya’dan alabilmiş 

 Dr. Morris Fishbein Kansas Eyaleti Tıp 
Konseyini zorlayarak diplomasını ve radyo 
lisansını iptal ettirmiş. 

 Bunun üzerine Brinkley Tıp Konseyini 
değiştirmek için valiliğe aday olmuş 



John Romulus (Richard) 
Brinkley (1885-1942) 

 Adaylığında bedava kitap, düşük vergi, 
her kasabaya göl, daha fazla yağmur vaat 
etmiş 

 Az farkla seçimi kaybetmiş 
 Teksas sınırına yakın Villa Acuna’ya 

(Meksika) taşınmış, radyo ile libidoya 
yardımcı 6 şişe renkli suyu 100 dolara 
satmış 



John Romulus (Richard) 
Brinkley (1885-1942) 

 Meksika’da 1933-1938 yılları arasında 12 
milyon dolar kazanmış 

 Dr. Morris Fishbein yeniden devrede, 
mahkeme sonucu: 3 milyon dolar ceza, 
vergi incelemesi ve iflas etmiş 

 Kalp yetmezliğinden beş parasız 1942’de 
ölmüş 





İlk düzenbaz, ilk budalaya rastladığı andan 
itibaren şarlatanlık doğmuştur. 

(Voltaire)  

Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu 

tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar 

sonunda ona inanmaya başlayacaklardır.  
(Goebbels) 



Şarlatanların sevdiği 8 slogan 
 Hastalığın kökünü tedavi etmek 
 Doğal olan iyidir 
 Enerji 

 İmmun sistemi uyarıyor 
 Eleştiriler anlamıyor 
 Çalışmalar engellendi 
 Eleştiriler satın alınmış ve yanlış 
 Nobel kazananlar bile bizimle aynı görüşte 



İnsan faktörü 
Sevilenler 
 A maddem eksik 

 B maddem fazla 

 İlaç yan etkisi 
 Beslenmeme dikkat 

edersem her şey düzelir 
 Bağımlılık yapar 
 Annem de böyleydi ona bir 

şey olmadı 
 

Sevilmeyenler 
 Alışkanlıklar değişmeli 
 Hastalık var 
 İlaç kullanmanız gerekir 
 Kilo vermek gerekir 

 Doğal olan zararlı olabilir 
 Sigarayı bırakmak 



KIRILMA ANI 

 16-17. yüzyıl: Modern Tıpla ilgili 
gelişmeler başlıyor 
 



16-17. yüzyıl 
 Bilimsel gelişmeler sertifikalı doktorlar ile 

kendi başlarına çalışan şarlatanların 
arasındaki çelişkiyi büyüttü (Kutuplaşma 
hızlanıyor) 

 O dönemde Avrupa: savaşlar, kıtlık, 
bulaşıcı hastalıklar, kentlerin 
kalabalıklaşması 

 Hastalıkların nedeni çevresel, sosyal değil 
kader, astrolojik olaylar, Allah’ın cezası 



Şarlatanlar 
 Pazarlarda, meydanlarda çoğu kez kendi 

hazırladıkları iksir, karışımları mucize diye 
satıyorlardı 

 Güzel söz ve rolleri ile potansiyel 
müşterilerini pohpohluyorlardı 







YÖNTEMLERİ 
 Şaşırtmaca: Öncelik şaşırma 
 Kafa karıştırma: Aşı-cıva 
 Alternatif bilgi yaratma: Zamanla ana bilgi olma 

 Söylediklerinin çoğu doğru olabilir: 10 doğru 1 
yanlış ama 1 yanlışın etkisi 10 doğrudan fazla 
olabilir 

 Modern Tıp Eğitimi almış olanlar daha tehlikeli 
olabilirler 



ŞARLATANLARLA İLGİLİ 
GÖZLEMLERİM 

1.İlgi alanları sık ve uzun süreli hastalıklardır. 
2.Tedavileri genel hastalık başlıkları içerir, kanser 
gibi veya meme kanseri gibi. Halbuki her kanser 
birbirinden farklıdır her meme kanseri de 
birbirinde farklıdır. 
3.Çok nadir veya cerrahi gerektiren hastalıklarla 
ilgili hiçbir tedavileri yoktur. Siz hiç akut 
apandisit için bitkisel bir tedavi duydunuz mu? 

  



ŞARLATANLARLA İLGİLİ 
GÖZLEMLERİM 

4.İdrar yolu iltihabı ile ilgili çok tedavi 
vardır ama idrar yolları iltihabına yol açan 
mikrobun kana karışması ile ilgili bir 
tedavileri yoktur. 

5.UTANMA DUYGULARI YOKTUR  



ŞARLATANLARLA İLGİLİ 
GÖZLEMLERİM 

6.Şarlatanlar medyada çok sık yer alırlar 
çünkü toplum genel olarak farklı, aykırı 
olana ilgi gösterir. Klasik örnektir, köpeğin 
insanı değil insanın köpeği ısırması haber 
değeri taşır. Benzer şekilde tuz zararlı 
demek ilgi çekmez ama tuz (herhangi bir 
şekli) zararsız hatta faydalı derseniz 
herkes peşinizden koşar. 
 

http://tekinakpolat.com/tuz-meselesi/
http://tekinakpolat.com/tuz-meselesi/
http://tekinakpolat.com/tuz-meselesi/
http://tekinakpolat.com/tuz-meselesi/


Hipokrat dönemi 
 Kendisi de filozof-hekim olan Hippokrates bu akıma tepki 

göstererek, “tıp bilgilerini birkaç basit teoriye dayandırmanın işleri 
çok kolaylaştırdığını, ancak tıp biliminin bu kadar basit olmadığını, 
kimsenin hayaller üzerine kurulmuş bir hekimlik meydana getirmeye 
hakkı olmadığını, bu gibi akımların tıbbı aşağılattığı gibi, 
şarlatanların ortaya çıkmasına yol açacağından mesleği temelinden 
zedeleyeceğini” ifade etmiştir. Bu itirazlara rağmen, felsefi tıp 
anlayışının bazı yönleri -Hippokrates dahil- bilimsel tıp savunucuları 
tarafından benimsenmiştir. Mesela, Pythagoras’ın [M.Ö. 580-00] 
Sayılar Teorisi15 hastalıkların kritik günlerinin tespitinde 
kullanılmış; Empedokles’in evrenin su, toprak, hava ve ateş’ten 
meydana geldiği yönündeki düşüncesi Humoral Patoloji Teorisi’ne 
yolaçmıştır.  
 



Hipokrat ve 
Asklepios 
(Sağlık 
Tanrısı) 
 
Asclepeion 
ziyaret 
Kos adası 





Paracelsus (1493-1541) 
 Phillipus Theophratus Bombastus von Hohenheim.  

 Zamanında uygulanan tıp uygulamasına hayatı 
boyunca karşı çıkmış ve mücadele vermiştir.  

 Çılgın tavırlarıyla, bir tür sembole dönüşmüştür. 
 Onun, geçmişle olan savaşının en somut şekli, 

öğrencilerin yaktığı geleneksel ateşte herkesi 
gözü önünde İbn-i Sina, Hipokrates ve Galen 
gibi otoritelerin eserlerini yakmasıdır 

 



Ortaçağ Mutfağı 1 
 Mutfakta da Galen ve Hipokrat’ın öğretilerinden 

ayrılma çabaları başlıyor 
 Fransa’da Pierre-François de la Varenne adlı 

aşçı 1651 yılında La Cuisiner François isimli 
kitabını yayımlıyor ve 75 yılda 30 baskı yapıyor 

 Hipokrat’ın Şu yemek sıcaktır, şu yemek soğuk 
mizaçlılara uygundur kavramını reddediyor 
yerine Şu yemek şöyle yapılırsa lezzetli, böyle 
yapılırsa da tatsız olur değerlendirmesi 
yapıyordu  



Ortaçağ Mutfağı 2 
 Daha sonra yayınlanan kitaplar yemeklerin 

sağlıkla ilgisi yerine lezzet harmonisi 
yönüne ağırlık veriyor 

 Yemeklere Çeşniler sağlık için değil, 
lezzete yardımcı olmak için konulmalıdır 
 



Blue Zones (Mavi Bölgeler) 

 İlk kez National 
Geographic Dergisi 
muhabiri Dan 
Buettner tarafından 
Dünyada ortalama 
yaşam süresinin en 
uzun olduğu beş bölge 
için kullanılmıştır.  
 



RUGAO 



Mavi Bölgeler  

 Bu bölgelerin özellikleri insanların sağlıklı 
ve uzun yaşamalarıdır, 100 yaşın üzerinde 
(Centenarians) çok insan vardır. Bu 
bölgelerde nüfus kayıtları güvenilir olduğu 
için insanların 100 yaş iddiaları 
kanıtlanmıştır.  



Sahte? Mavi Bölge 

 Nüfus kayıtlarının güvenilir olmadığı 
Kafkaslarda Abhazya, Ekvator’da And 
dağlarında Vilcabamba, Pakistan’ın 
kuzeyinde bulunan Hunza gibi bölgelerde 
de insanlar sağlıklı ve uzun yaşamaktadır 
ama 100 yaş üzerindeki insan sayısı 
konusunda şüpheler vardır, bu nedenle 
Mavi Bölge olarak tanımlanmamıştır. 
 



Mavi Bölge 9 Alışkanlık 

 Amaç 

 Doğru arkadaş 
 Aile 

 %80 kuralı 
 Bitkisel beslenme 

 

 Hareket 

 Stres azaltma 

 Şarap 
 İnanç 

 



Mavi Bölge ne yiyorlar 

 Karbonhidratlar (patates, tahıl, meyve) 
önemli.  

 Sebze, yeşillik tüketimi yaygın, yani ilave 
mineral, vitamin, antioksidan, lif alımına 
gerek yok.  

 Protein var ama öyle abartılı değil.  
 



Ne yemiyorlar/Ne az yiyorlar 

 Yağ çok az, yoğun kullanıldığı yerde de 
zeytinyağı ön planda, tereyağı az.  

 Tatlı, şeker çok az, nerdeyse yok.  
 Et de az sayılır.  
 Tuz da çok az.  

 Hazır gıda yok.  
 Çöp besin hiç yok.  



Mavi Bölge: Sonuç 

 Her bölge kendi koşullarına göre beslenme 
şeklini oluşturmuş yani Okinawa’dan deniz 
yosunu (kombu ve wakame), Kosta Rika’dan 
mısırdan yapılan bazlama (maize nixtamal) 
veya pejiwalle meyvesi getirmeye gerek 
yok. 

 



Mavi Bölge: Sonuç 
 Uzun yaşayanlar vücutlarında öyle bir 

denge kurmuşlar ki hem çok hareket 
ediyorlar hem az yiyorlar ve kilo 
veremiyorlar (Muhtemelen uzun yaşayan 
kaplumbağa gibi metabolizma hızları 
düşük). 

 Az yemelerine rağmen kilo vermiyorlar 
ama kilo da almıyorlar (kiloları stabil).  
 



Mavi Bölge: Sonuç 

 Uzun yaşayan insanlar büyük ölçüde 
bitkisel kökenli ve işlenmemiş/doğal 
gıdalar ile beslenmektedir 

 Akdeniz tipi beslenme ve vejeteryan diyet 
ön plana çıkmaktadır 

 Tuz tüketimleri çok azdır 
 



Ikaria: Stamatis Moraitis 



Stamatis Moraitis 

 1943 yılı Yunan savaşında yara almasına 
rağmen kurtulan Stamatis Moraitis, önce 
soluğu Türkiye’de daha sonrasında da 
Amerika’ya kaçarak alır.  

 Amerika’da iyi bir yaşam kuran Moraitis, 
evlenir ve 3 çocuk sahibi olur.  

 3 odalı bir ev ve 1951 Chevrolet sahibi 
olur 

 



Stamatis Moraitis 

 1976 yılının nefes darlığı nedeni ile 
doktora gider 

  Akciğer kanseri tanısı alır, Farklı 9 
doktor tarafından da onaylanır.  

 Henüz 60 yaşında olmasına rağmen 
doktorların biçtiği ömür ise en fazla 9 
aydır.  
 



Stamatis Moraitis 

 Moraitis son kararı memleketi İkaria 
Adası’na dönmek olmuştur.  

 Hem son günlerini uzun zamandır hasret 
kaldığı topraklarında geçirecektir hem de 
İkaria Adası’nda toplam 200 Dolar olan 
cenaze masraflarından geri kalan 
birikimini eşine ve çocuklarına 
bırakabilecektir. 
 



Stamatis Moraitis 

 Çocukluk arkadaşları Moraitis’i yalnız 
bırakmazlar.  

 Moraitis, adada beraber yürüyüşlere çıkar 
ve kahvehanede tavla oynar.  

 Kendi bahçesinde şarap üretmeye başlar. 
Günde sadece bir şişe şarap ile 
yetindikleri pek azdır. 
 



Stamatis Moraitis 

 Gel zaman git zaman Moraitis güçlenir. 

 Günün birinde bahçesine sebze ekmeye 
karar verir.  

 Kendisi belki sebzelere yetişemez ama 
hem güneş altında oyalanmaktan keyif alır 
hem de vefat ettikten sonra eşi taze 
meyvelerin keyfini çıkarır diye düşünür. 
 



Stamatis Moraitis 

 Doktorların kendisine biçtiği 9 aylık süre 
gelir ve geçer.  

 Fakat Moraitis yaşamına devam eder. 
 Adanın yaşantısı ile herşey daha kolaydır.  
 Canı ne zaman isterse o zaman 

uyanıyordur.  



Stamatis Moraitis 

 Öğlenleri bahçesi ile uğraştıktan sonra 
yemeğini hazırlıyor ve sonrasında da biraz 
kestiriyordur.  

 Bu esnada evine fazladan 2 oda daha inşa 
etmiştir.  

 Böylelikle çocukları ziyarete geldiklerinde 
kalacak yerleri hazırdır. 
 



Stamatis Moraitis 

 Bu yazıyı yazdığımda Moraitis 97 yaşında 
ve son derece sağlıklıdır 

 Adaya dönüş yaptıktan 25 yıl sonra 
kendisine teşhis koyan doktorlara bunun 
nasıl olabileceğini sormak için Amerika’ya 
hastaneye gider ve aldığı yanıt ise oldukça 
ilginç olur: 9 doktorun 9’u da çoktan vefat 
etmişlerdir. 
 



Konuş(a)madığım konular 
 Aşı karşıtları, Corona küçümseyenler aşı 

oldu mu? 
 Popüler diyetler 
 Aralıklı açlık, kahvaltı önemi 
 Probiyotik 
 Keban diyeti/yaşam tarzı 
 Atalarımızın yaptığı doğru mu 
 Tuz, şeker, alkol, baharat tarihi 



Konuş(a)madığım konular 
 Yeme bozuklukları 
 Hazır gıdalar, Katkı maddeleri 
 Himalaya, Kaya tuzu 
 Gıda etiketleri 
 Yeşil alanlar 
 Covid mutasyonları, moleküllerin önemi 
 Vitaminler, takviye ürünler 
 Ne kadar su içmeliyim 



Konuş(a)madığım konular 
 Gıda bağımlılığı 
 Bonzai 
 Pancar suyu, nitrik oksit 
 Gıdalar ve karbon salınımı.. 
 Slow food kavramı 
 Corona sitokin fırtınası tedavisi 
 Bitkisel, doğal tedavi zarar verdiği 

hastalar 
 Tıp tarihi 

 
 



Konuş(a)madığım konular 
 Aklımızla dalga geçme, İbn Sina hakaret 
 Plasebo-Nosebo 
 GDO’lu ürün 
 Kaynatılıp İçilince Herhangi Bir Şeye İyi 

Gelmeyen Bitki (Zaytung) 
 Eskiden sağlıklı olup şimdi zararlı denen 

ürünler 
 Sosyal medya/sağlık trolleri 
 Tsimane/Yanomamo yerlileri 

 
 



Konuş(a)madığım konular 
 Organ yetmezliğine yol açan sporcu takviyeleri 
 Yasaklanmış ilaç içeren kilo verdiriciler 
 İngiltere Bilim Medya Merkezi 

(https://www.sciencemediacentre.org/) 
 Yemek pişirme öğrenme, eylemi 
 Böbrek yetmezliği kür tedavisi satan ama 

böbrek yetmezliğinden ölen doktor 
 Quercetin-Corona-Lancete basılamayan yazı  

 
 



Sağlıklı Yaşam 

 Kilo ideal olmalı 
 Tuzu azalt 

 Egzersiz yap 

 DASH/Akdeniz diyeti 

 Alkol sınırlandır 
 Sigara içme 

 Diğer: tuzaklar, stres, kolesterol, uyku… 

 



Sağlıklı Yaşam: Öneriler 1  

 Kilo ideal olmalı 
 İlk önceliğiniz yaşam süresini kısaltmamak 

olmalı, uzatmak sonraki hedef 
 Para kaptırmayın 
 Yeme alışkanlığınıza odaklanın 
 Hafif akşam yemeği bile yetebilir 
 Hiçbir yemek sağlık kadar lezzetli değildir 
 



Sağlıklı Yaşam: Öneriler 2  

 Faydalı-zararlı besin listesi yapın 
 Çeşitli, mevsiminde beslenin 
 Aşırılıktan kaçının 
 Öncelik listesi yapın (kilo, şeker, tuz, 

yürüyüş, sigara, alkol..) 
 Sorgulayıcı olun (benim söylediklerim dahil) 
 Ölçülemeyen bilgiye güvenmeyin 

 

 



Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir, fendir, matematiktir 



Son söz 

 Sorunun nedeni siz değilsiniz 
 Ama çözüm sizde, istemeniz yeterli 

 Bir şey yapmaya arzu varsa çevre sorun 
çözme araçlarıyla; arzu yoksa engellerle 
doludur (Tınaz Titiz) 
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