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ÖNSÖZ 
 
Sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsunuz, kilo vermek istiyorsunuz. 
Her kafadan bir ses çıkıyor, okuduklarınız, duyduklarınız, 
seyrettikleriniz birbiri ile çelişiyor. Hangisi bilimsel hangisi bilim 
dışı ayırt edemiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. 
Haklısınız. Aslında hakem belli: bilim, matematik ve kanıt. 37-38 
yıllık doktor, iç hastalıkları ve böbrek hastalıkları uzmanı olarak 
okuduklarımı, hastalarımdan öğrendiklerimi, yaşadıklarımı ve 
yaptıklarımı kitap haline getirdim. Mümkün olduğunca kanıtlarla, 
yaşadıklarımla örnekler vermeye çalıştım. Önyargısız olmaya 
çalıştım. Kitabı yazarken, araştırırken çok şey öğrendim. 
Araştırırken yalancı bilim kavramı ile karşılaştım, farklı bir bakış 
açısı kazandım. Umarım sizin de ilginizi çeker, farklı bir bakış açısı 
kazanır, beğenir ve yararlanırsınız. 
 
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT  
2022 
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NEDEN YAZDIM 
 
37-38 yıllık hekimlik hayatımda çok hasta gördüm, tedavi ettim, 
iyileştirdim. Bazı hastalarıma çok üzüldüm, üzülürüm. 
Üzüldüğüm hastaları 3 grup/kümeye ayırabilirim:   
1.Tedavi olanağı sınırlı olan hastalar 
2.Tedavi olanağı olan ama tedaviye ulaşamayan hastalar 
3.Tedavi olanağı olan ama tedavi olmayan hastalar. 
Yıllar içinde ilk 2 seçenekteki hastalar azaldı ama tedavi olanağı 
olduğu halde tedavi olmayan hastalar, tedavi şansını 
kullanmayan hastalar arttı. 
 
Bir örnek vermek gerekirse tansiyondan korktuğu için ilaç 
kullanan hastalar, daha etkili, daha pratik, üstelik daha az yan 
etkisi olan ilaçlar ortaya çıkmasına rağmen olası ilaç yan 
etkisinden korktukları için etkili tedavi olmamaya başladılar. Bir 
böbrek hastalıkları uzmanı olarak tedavi şanslarını kullanmayan 
böbrek yetmezliği, nefrit, yüksek tansiyon veya Ailevi Akdeniz 
ateşli hastalara çok üzülürüm. Bu değişimde ilaç şirketlerinin 
hatası da var ama bilim karşıtı tıbbi şarlatanların katkısı büyük. 
37-38 yıllık hekimlik hayatımda böbrek hastalıkları, tansiyonun 
tanı ve tedavilerinde inanılmaz gelişmelere, başarılara tanıklık 
ettiğimi de ayrıca vurgulamak isterim. 
 
İlaçsız tedavinin, yaşam düzeni değişikliklerinin önemine çok 
inanırım. Kilo vermenin, hareketi arttırmanın ve tuzu azaltmanın 
tansiyon ve böbrek hastalığını önlemede büyük katkısı var. 
Sadece kilo vererek tansiyon ilacını bırakan çok hastam olmuştur. 
Kitabı yazmamın temel amacı da hastalarıma kanıtlarla 
bildiklerimi aktarmak, tedavilerine, kilo vermelerine yardımcı 
olmaktı. Kanıt ölçümü, ölçüm matematiği, matematik bilimi ve 
bilim de bilim karşıtlığını gündeme getirdi ve bu kitap ortaya 
çıktı.  
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Ortalama yaşam süremiz 70 yılı geçtiyse, 100 yaşına ulaşan insan 
sayısı artıyorsa bunun en önemli nedeni bilim. Sadece Tıp bilimi 
değil bilim. Tamam tıp kolerayı, tifoyu tedavi ediyor ama 
Mühendislik bilimi de kolera, tifo olmayalım diye kanalizasyon 
yapıyor, Ziraat bilimi tarımsal üretimi arttırıyor, daha iyi 
besleniyoruz. Bilimdeki bu gelişmeleri bilmemize, hissetmemize, 
pandemi döneminde bu kadar kısa sürede aşı bulmayı 
başarmasına rağmen bilim karşıtlığı, bilim düşmanlığı artıyor. 
Bilim karşıtlığında bilgi kirliliğinin büyük katkısı var. Pandemi ile 
birlikte yeni bir kavramla tanıştım: İnfodemi. Peki infodemi 
nedir? 
 
İnfodemi, pandemi, deprem, terör saldırıları gibi kriz 
zamanlarında büyük oranla yanlış bilginin yaygınlığı sebebiyle 
insanların güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri ve bu yanlış 
bilgilerin çok hızlı yayılması olarak tanımlanır. Kriz zamanlarında 
bilgiye olan ihtiyacın artmasıyla bireylerin doğru ve yanlış bilgileri 
ayırt edememesi infodeminin yayılmasına neden olur. Bu durum 
kriz dönemlerinde insanların ihtiyaç duyduğu rehberliğe 
erişmelerinin önünde engel oluşturmakta ve infodemi bir kamu 
sağlığı sorununa dönüşmektedir (http://infodemiegitimi.org). 
 
Sağlıklı yaşam, kilo verme, beslenme diye başladığım kitap beni 
bir anlamda bilim düşmanlığı ve infodemiyi de yazmaya mecbur 
etti. Bilim çok ilerledi, insanlık çok şey öğrendi. Her gün de 
öğrenmeye devam ediyor. Bu nedenle bilinenlere göre, 
elimizdeki verilere, kanıtlara göre davranalım, aklımızı 
kullanalım. Bizleri bilim karşıtlarının bilinmeyenlerle 
korkutmalarına izin vermeyelim. Hastalarım, arkadaşlarım, 
yakınlarım, tüm insanlar ellerindekinin kıymetini bilmeliler, hak 
ettikleri etkili tedavileri almalılar, bu tedavilere ulaşabilmeliler.   
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İlim, Çin’de de olsa gidip öğreniniz (Hz. Muhammed). 
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KISIR DÖNGÜLER 
 
Sağlıklı yaşamak, kilo vermek istiyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. 
Bilimde büyük gelişmeler oldu, oluyor. Ümitli olmamız için çok 
neden var. Sosyal yaşantımızda da fırsatlar büyük fırsatlar var 
ama engeller de var. Hepimizin yaşantısında sağlıklı yaşamaya 
engel olan, kilo almamızı kolaylaştıran, kilo vermemizi zorlaştıran 
kısır döngüler var. Akşam yemeği, uykusuzluk, hareketsizlik, 
avuç avuç kuruyemiş yemek, alkol, tatlı krizleri, uzun süre 
televizyon seyretmek, yatmadan buzdolabını ziyaret, cep 
telefonu ilk aklıma gelenler. Bu kitabın konusu en sık kısır 
döngülerden birisi: akşam yemeği. 
 
Akşam yemeği birçoğumuz için çalışma hayatı dışında en büyük 
sosyal aktivitemiz. Ailemizle, arkadaşlarımızla yemek yiyoruz, 
resmi yemeklere, ziyafetlere katılıyoruz. Bazen de tek başımıza 
kalıyoruz. Bu kitapta birçok yönü ile akşam yemeğini 
inceleyeceğiz.  
 
Yakın zamanda sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan iki kitap (İyi 
ki Tansiyonum Çıktı ve İyi ki Yaş Alıyorum) yazdım. Sağlıklı 
yaşamla ilgili çok kitap, çok yazar var ama bir konu dikkatimi 
çekti, bu kitapların yazarlarının diyet kitabı yazma eğilimi, 
diyetlerin çoğu da yazarın adını, soyadını taşıyan bir diyet kitabı. 
Covid diyeti, bağışıklık sistemini güçlendiren diyetleri de 
unutmamak lazım. Bu modaya uysam belki ‘Akpolat diyeti’ diye 
bir diyet tanımlamam ve kağıda dökmem, yazmam lazım ama 
ben beslenme uzmanı değilim, hastalarıma nasıl diyet 
yapabilecekleri konusunda elimden geldiği kadar yardımcı 
olmaya çalışıyorum (tüm sorularına yanıt veremiyorum) ama bir 
diyet kitabı yazamam. Bu kitap bir diyet kitabı değil, iddialı bir 
kitap da değil ama en azından kitabı okuduğunuz akşamınızı 
keyifli geçirmenize yardımcı olabilecek bir araç. Üstelik diğer 
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akşamlarınızı da keyifli, sağlıklı geçirmenize, kilo vermenize 
yardımcı olabilir. Olaylara bakış açınızı belki biraz etkileyebilir, 
belki kısır döngünüzü kırmanıza yardımcı olabilir. Okumadan, 
denemeden anlayamazsınız.  
 
Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.  
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KİTAP OKUMA TARİFİ 
 
Diyet, yemek tarifi yapamadım bari kitap okuma tarifi yapayım. 
Bu kitabı sadece elektronik ortamda ve ücretsiz yayınlayacağım. 
Bir bilim insanı olarak bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu bir 
konuda bildiklerimi, tecrübelerimi, okuduklarımı yazmak istedim. 
Üstelik yazmayı da seviyorum. Hatta yazmamın zorunlu olduğuna 
inanıyorum, çünkü sosyal medyada yalan habere karşı en etkili 
silahın gerçek, doğru haber üretmek olduğuna inanıyorum sosyal 
medyadaki yalan haberlere kızanların, bunların yayılmasına alet 
olanların sessiz kalmalarına da üzülüyorum. Bu kitabı okurken 
bazı konulara dikkat etmenizi istiyorum. 
 
Kitabı okumaya akşam 8 gibi başlamanızı öneriyorum, şart değil. 
Kitap sayfa boyutu ve font özelliğine göre yaklaşık 120-220 sayfa 
olacak, yani 2-2.5 saatte okuyabilirsiniz. Bugün akşam yemeğiniz 
bu kitap olabilir. Okuduğunuz yerde ışığın iyi olmasını tavsiye 
ederim. Kitabı nerede okuyacağınıza baştan karar verin, tercihen 
oturarak okuyun, yatarak okursanız uykunuz gelebilir. 
 
Kitabı okumadan yanınıza bir bardak su alın. Cep telefonunuz ve 
televizyon kumandası da (evde okuyorsanız) yanınızda olsun. Bir 
de kapağa iyi bakın: kabuklu ceviz, elma, güneş, yer fıstığı, kivi, 
greyfurt, barbunya, yastık ve kapana dikkatinizi çekerim. 
Açıklaması ilerde. 
 
İster kağıda basarak okuyun ister tabletten, bilgisayardan okuyun 
(telefondan okumak zor olabilir). Saklamak isterseniz elektronik 
ortamda saklayabilirsiniz. Kağıda basarsanız da okuduktan sonra 
yakınlarınıza, arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Sağlıklı yaşamak için 
çevre dostu olmak çok önemli. 
 
Şimdi okuma zamanı. 
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TARİHTE YEMEK 
 
Yemek yemek temel bir ihtiyaç, yaşamak için yemek zorundayız. 
Bugünkü alışkanlıklarımızı daha iyi anlayabilmek için tarihimizi iyi 
bilmek zorundayız. Yemek tarihi çok enteresan, bugün doğru, 
değişmez kabul ettiğimiz, düşündüğümüz alışkanlıklarımızın 
aslında ne kadar yeni olduğunu görebiliriz. Geçmişte doğru kabul 
edilenlerin, alışkanlıkların bir kısmını bilmiyoruz bile. Bu kitapta 
hem eğleneceğiz hem de öğreneceğiz, şimdi tarihten seçmeler. 
 
İlk günah yemekle ilişkilidir: Hz. Adem’in elma yemesi. 
Zenginlerle fakirler hemen hemen aynı şeyleri yerlermiş, tek fark 
belki de zenginlerin eti biraz daha fazla yemeleri imiş. Zamanla 
zenginlerin sofrasında çeşit artmış, sofra zenginleşmiş ama 
fakirlerin sofrasında pek değişiklik olmamış. Tahıl temel 
beslenme kaynağı imiş. 
Yemek çeşidinin artması zenginlik ölçütü olmuş.  
Zeytinyağını yemeklik olarak fakirler kullanırmış. 
Zenginler tuz, şeker, beyaz ekmek, pirinç, margarin daha çok 
yermiş. Fakirlere esmer ekmek, bulgur, tereyağ kalırmış. 
Zenginler alkol içerken fakirler su içermiş. 
Ünlü matematikçi Pisagor eti iğrenç bulduğu için etyemezler 
tarikatı kurmuş. Vejetaryenliğin yaratıcısı olmuş.  
 
Enginar ve bezelye de hayvanlara yedirilirmiş. 
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RAKAMLARI ÇARPITMAK 
 
Bilgi değişiyor, üstelik çoğu zaman tek doğru da yok. Kimsenin 
herşeyi bilmesi mümkün değil. Bilim yapısı gereği yanlışlara 
açıktır. Bilim insanı yanlış yapabilir ama bilerek yanlış yapmaz. 
Çarpıtmak, rakamları çarpıtmak bilim karşıtlarının, tıbbi 
şarlatanların en çok kullandığı yöntemlerden birisidir. Tıbbi 
şarlatanların tuzağına ancak aklımızı kullanarak düşmeyebiliriz. 
Ben zaten aklımı kullanıyorum, tuzağa düşmem diye 
düşünebilirsiniz ama 37-38 yıllık meslek hayatımda çok sayıda 
akıllı, zeki hastam oldu ama aralarında boş bulunup parasını, 
sağlığını kaptıranlar da vardı, bu da normaldi çünkü hasta 
olmak insanın sağlıklı düşünmesine, aklını kullanmasına engel 
olabiliyor ve tıbbi şarlatanlar bu durumu çok iyi biliyor. Tıbbi 
şarlatanların çoğu (hepsi değil) aynı zamanda aşı karşıtı da 
olduğu için Covid aşılarından bir örnek vermek istiyorum. 
İnsanları aşı durumuna göre iki gruba ayırabiliriz: Aşı olanlar ve 
Aşı olmayanlar. Karşımızda 2 grup var, matematiksel ifade ile 2 
küme var. Kıyas yapabilmek, karşılaştırabilmek için grupların, 
kümelerin benzer özellikleri olması lazım, yani 30 yaşındaki 
aşısızlarla 80 yaşındaki aşılıları kıyaslamak yanıltıcı olabilir. 
Benzer özelliklere sahip gruplar, ülkeler, kümeler arasında 
kıyaslamak doğru olabilir. 
 
Şimdi İngiltere Sağlık Bakanlığı Covid-19 verilerinde 51. hafta 36. 
Sayfasındaki tabloya bakalım, 50-59 yaş grubunu alalım, 
rakamları yuvarlayarak yazıyorum. İki doz aşı olmuş hasta sayısı 
127.000, aşısız olan hasta sayısı 10.000, çok çarpıcı değil mi, yani 
kolaylıkla aşılıların aşısızlardan daha çok hasta olduğunu iddia 
edebilirsiniz. Bu verileri sosyal medya hesaplarında paylaşan çok 
sayıda aşı karşıtı var. Ama aynı raporun 40. sayfasında bu verinin 
100.000’de nüfusa göre verilmiş halinde bu rakamlar aşılılarda 
1800, aşısızlarda 1000. Yani hala aşılıların daha çok hastalandığını 
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iddia edebilirsiniz: ama kimlerin aşılandığı, kimlerin daha çok test 
yaptırdığı veya aşılıların nasıl davrandığı gibi birçok neden bu 
rakamları etkileyebilir, yanlış değerlendirmeye yol açabilir 
(örneğin aşı olmamış birisi hastalanınca test yaptırmaya da 
gitmemiş olabilir). Bu durum da zaten raporda belirtilmiş. Ama 
aşı karşıtları hem bunu görmezler hem de bu tablonun tamamını 
paylaşmazlar çünkü bu tablonun son 2 sütununda ölüm oranları 
var: aşılılarda 100.000’de 2.2 iken aşısızlarda 13.6, yani 
aşısızlarda ölüm yaklaşık 6 kat daha fazla. Özetlemek gerekirse 
aşı ölümü önler, zaten bu durum çok çalışmada gösterildi, üstelik 
aşının ölümü önleme başarısı 6 kattan çok daha fazla. Sadece bu 
durum bile veri toplamanın, veri değerlendirmenin yani 
rakamların, matematiğin önemini gösteriyor. Sayıların dili vardır. 
 
Gelin daha anlaşılır olması için basit rakamlarla grafikleri 
kullanalım. Covid geçirirken bakteriye bağlı zatürre olan 110 
hastamız olsun, 100 hasta antibiyotik kullansın, 10 hasta 
kullanmasın. Bir hatırlatma yapayım Covide bağlı zatürre 
antibiyotik tedavisinden yarar görmez ama Covid geçirirken bir 
de bakteriye bağlı zatürre olabilir. Bakteriye bağlı zatürre ise 
antibiyotik ile tedavi edilebilir. Antibiyotik kullanan 15, 
antibiyotik kullanmayan 5 hasta kaybedilsin. Şimdi aşağıdaki 
grafiğe bakalım: 
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Bu grafiğe bakarak antibiyotik kullananların daha çok öldüğünü 
iddia edebilrsiniz. Ama işin doğrusu aşağıdaki grafik, maviler ölen 
hasta oranını gösteriyor. 
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Kıyas yapmak için grupları yani kümeleri eşitlemek lazımdır. 
Küme kavramı matematikte çok önemlidir, ilkokul konusudur. Bu 
nedenle her türlü kıyaslamada benzer, eşit kümeleri kullanmak 
gerekir. Unutmayalım, akıllı olmak düşmanının ne bildiğini, ne 
planladığını iyi bilmektir. 
 
Gerçi utanmadan yalan söyleyebilen birisi için rakamları çarpıtma 
nedir ki. Nelly Korda örneğini vermek istiyorum. Nelly Korda 23 
yaşında ve dünya klasmasında 2. sırada olan bir golfçü. Sol koltuk 
altı damarlarından birinde pıhtı oluyor ve ameliyat olmak 
zorunda kalıyor. Bizi ilgilendiren yanı aşı karşıtlarının hemen aşıyı 
suçlamaları ve Nelly Korda’nın Ocak ayında Covid geçirdiğini 
saklamaları. Bu olaydan ileride tekrar bahsedeceğim. 
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Yalanla ilgili Nobel ödüllü Rus yazar Aleksandr İsayeviç 
Soljenitsin’in çok sevdiğim bir sözünü tıbbi şarlatanlara 
uyarlayarak bu bölümü bitiriyorum.  
 
Yalan söylediklerini biliyoruz. 
Yalan söylediklerini biliyorlar. 
Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. 
Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. 
Ama hala yalan söylüyorlar. 
 
Tıbbi şarlatanların yalan söylediklerini biliyoruz. 
Tıbbi şarlatanlar yalan söylediklerini biliyorlar. 
Tıbbi şarlatanlar yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. 
Tıbbi şarlatanların yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini 
biliyoruz. 
Ama hala yalan söylüyorlar ve insanlar ölüyor. 
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MATEMATİĞİN ÖNEMİ 
 
Akşam yemeği diye başladık, matematiğe geldik. Merak etmeyin 
kısaca matematiğin öneminden bahsedip akşam yemeğine 
döneceğim.  
Atatürk’ün en sevdiğim sözünden bahsetmek istiyorum. 
 
Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir 
kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim 
ve akıldır. 
 
Bilimin dili matematiktir. Matematiğin de dili kümelerdir. Bu 
kitabı yazmaya iten önemli faktörlerden birisi mesleği az veya 
çok, doğrudan veya dolaylı matematik ile ilgili olan insanların 
konu kendilerine, gündelik yaşantılarına gelince matematiği 
unutmalarıdır. Tıbbi şarlatanların tuzağına düşmüş, özel 
yaşamlarında matematik kullanmayan üst düzey yönetici, şirket 
sahibi, matematik öğretmeni, mühendis, finansçı hastalarımı, 
arkadaşlarımı görünce çok üzülürüm. İş hayatları nerdeyse 
tamamen matematik ile ilişkili olan bu arkadaşlarım, hastalarım 
kendi söküğünü dikemeyen terzi durumuna düşmüşler.  Akşam 
yemeğine geçmeden matematiği, matematiksel düşünceyi 
hatırlayalım:  
 
Matematiksel düşünme olaylara karşı sistematik ve hızlı 
yaklaşmadır.  
Eğer ortada bir sorun varsa muhakkak bir çözümü vardır, bu 
düşünce üzerine çözüm arayışı içerisine girilir (eğer kilo 
veremiyorsanız veya vermekte zorlanıyorsanız önce bunun bir 
sorun olduğunu kabul etmek gerekir). 
Matematik sanıldığı gibi sayı ve rakamlardan ibaret değildir 
(sayıların dili vardır), matematik analiz, istatistik, inceleme, 
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soyutlaştırma, somutlaştırma demektir kısacası olayı 
basitleştirip anlaşılır hale getirmektir.  
Matematik ölçer.  
Ölçülemeyen bilgiye güvenilemez. Bence kitabın en önemli 
cümlelerinden birisi budur. 
 
Yani ne sağlıkta, ne matematikte ne de bilimde ‘yaptım oldu’, ‘en 
doğru benim’ gibi bir düşünce, yaklaşım olamaz. 
 
Ne yazık ki çoğumuz matematiğin felsefesini eğitim hayatımızda 
anlamıyoruz, problemler sıkıcı geliyor, matematiğe karşı ön 
yargılı oluyoruz. Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısının klibinde lise giriş 
sınavına hazırlanan hayatından bezmiş öğrencinin çalıştığı konu 
bile matematik. 
 
Sizlerden isteğim lütfen bu kitabı ön yargısız ve sorgulayarak 
okumaya çalışın. Size en doğrusunu ben biliyorum, yazıyorum 
dersem de kesinlikle inanmayın. 
 
Hayat sadece bilim insanlarına bırakılamayacak kadar güzeldir 
deyip bu bölümü bitirelim. Hadi akşam yemeğine. 
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AKŞAM YEMEĞİ 
 
Bir soru ile başlayalım. 
Sizce günün en önemli ana öğünü hangisi: Kahvaltı mı, öğle 
yemeği mi, akşam yemeği mi? Bu sorunun bilimsel bir yanıtı var 
mı? Hangi açıdan (sağlıklı yaşam, kilo vermek, iş performansı…) 
önemli olduğu bile önemli. Biz önemli tartışmasını bırakıp günlük 
yaşama dönelim. 
 
Ben en önemli öğün kahvaltı diye büyüdüm. Yakın zamana 
kadar da öyle düşünüyordum. Kahvaltı önemli ama bence 
günümüzde en önemli öğün akşam yemeği. Peki neden? 
Beslenme ile ilgili konuları en az ikiye ayırmak gerekir: 
1.Biyolojik 
2.Sosyal 
 
Dünya son 100-200 yılda çok büyük değişimlere uğradı. Üstelik 
biyolojik ihtiyaçlarımızda çok değişiklik de olmadı ama sosyal 
hayatımız, beslenme düzenimiz, beslenme şeklimiz, 
alışkanlıklarımız çok değişti. Geçmişimizi, atalarımızı öğrenmeden 
bugünü anlayamayız. Peki hangi geçmiş, hangi atalarımız: ateş 
öncesi dönem, avcı-toplayıcılar, tarım öncesi dönem, tarım 
sonrası, Afrika, Mısır, Mezopotamya, Orta Asya, Selçuklu, 
Osmanlı. Atalarımıza sonra dönelim ama matematik nedeni ile 
Atatürk’ten başladık yakın zaman atalarımız ile devam edelim. 
 
Osmanlı’da günde genel olarak 2 öğün yenirmiş. 
1.Kahvaltı: Kuşluk vakti, saat 10 gibi. 
2.Akşam yemeği: İkindi ile akşam yemeği arası. 
Arada atıştırmalıklar olurmuş. 
 
Akşam yemeğinin saat 18 gibi yendiğini kabul edersek, yemek 
yenebilecek zaman dilimi 8 saat, kalan 16 saat açlık, bir anlamda 
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8:16 açlık. Al sana bir tür aralıklı açlık yani popüler olan 
intermittant fasting diyeti. Hele bir de kahvaltıyı atladın mı al 
sana 24 saatte tek öğün, aralıklı açlığın daniskası. Aralıklı açlık 
aslında Osmanlı diyeti diye de tanıtılabilirdi. Peki Osmanlı diyeti 
aralıklı açlıkla uyumlu da Roma diyeti nasıl. Gün doğarken 
kahvaltı, hafif bir öğle yemeği ve gün batımında esas olan akşam 
yemeği. Yani en azından kışları aralıklı açlık. Zaten aksinin olması 
zor. Bizim kuşak elektrik ile aydınlanmaya alışkın, atalarımız 
mum, kandil vs de kullandılar ama hiçbiri elektrik kadar pratik 
değil, bu nedenle elektrik yokken atalarımız yapmak zorunda 
oldukları işleri gün ışığından yararlanarak yapmaları gayet 
normal, bunun sonucu da bir anlamda zorunlu aralıklı açlık, 
üstelik yenecek besin miktarı da çeşidi de sınırlı. Osmanlı-Roma 
örneklerini, günümüzde değişik nedenlerle yeni bir keşifmiş gibi 
pazarlanan beslenme uygulamalarının aslında çok da yeni 
olmayabileceğini belirtmek için verdim. Bu yazdıklarımdan 
aralıklı açlık kötü bir şeymiş gibi düşünmeyin, ona sonra 
geleceğim. Biz akşam yemeğine dönelim hem Osmanlı’da hem 
Roma’da asıl öğün akşam yemeği. Sosyal yaşam buna göre 
şekillenmiş, aslında günümüzde de büyük ölçüde böyle değil mi.  
Akşam yemeğine devam etmeden önce iki 16. yüzyıl 
atasözünden bahsetmek istiyorum. 
1.Kahvaltıyı kendi başına yap, öğle yemeğini bir arkadaşın ile 
paylaş ve akşam yemeğini düşmanına hediye et. 
2.Kahvaltın kral gibi, öğle yemeğin prens gibi, akşam yemeğin 
yoksul gibi olsun.  
 
Bir soru ile devam edelim: dün akşam yemeğinizi nasıl yediniz? 
1.Evde 
2.Dışarıda 
Önümüzde 2 seçenek, 2 küme var gibi duruyor değil mi. Ama bir 
ara seçenek, kesişim alanı daha olabilir, evde oturup dışarıdan 
yemek getirtmek. Pandemiden sonra, dışarıdan yemek getirtmek 
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seçeneğinin birçok insan için arttığını gözlemliyorum, artmış 
televizyon reklamları, telefon uygulamaları bu gözlemimi 
doğruluyor. Üç seçenek oldu. 
1.Evde 
2.Dışarıda 
3.Evde dışarıdan getirilen yemeği yemek. 
Gelelim gruba, kümeye. Yine küme, yine matematik. Bu 3 
seçenek hepsi ayrı bir küme olarak kabul edilebilir. Evde yiyen 
ama dışarıdan yemek sipariş edenler kümesi, evde yiyenler ile 
dışarıda yiyenlerin ortak noktası, yani kesişim kümesi. 
 

Evde yiyenler Evde yiyen ama 
dışarıdan yemek 
sipariş edenler 

Dışarıda yiyenler 

 
Hayallerimizi zorlayalım. Benim aklıma iki seçenek daha geliyor: 
1.Sokakta yaşayan, evsiz biri: Sabah erken saatlerde sokakta 
uyumuş insanlar görüyorum. Bu insanın evi sokak. Bu insanın 
yediği akşam yemeği evde mi dışarıda mı. 
2.Akşam yemek yiyemeyecek durumda olanlar: Parası olmadığı 
için aç kalanlar veya tıbbi nedenlerle ağızdan yemek yemesi 
uygun olmayanlar.  
 
Alın size 5 seçenek, belki başka da vardır, benim aklıma gelenler 
bunlar.  
 
Bu kitapta da hayallerimizi, düşünce gücümüzü zorlayacağız, 
düşüneceğiz, ben yazarken siz okurken ön yargısız olmaya 
çalışacağız. Düşünmezsek birileri bizim yerimize düşünür ve bize 
tuzak kurabilir. 
 
İlk düzenbaz, ilk budalaya rastladığı andan itibaren şarlatanlık 
doğmuştur (Voltaire). 
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NİYE 37. AKŞAM YEMEĞİ 
 
Kitaba sağlıklı yaşam ile matematik arasındaki ilişkiyi çağrıştıran 
bir isim arıyordum. 37 sayısını bulana kadar epey uğraşmam 
gerekti çünkü akşam yemeği sosyal yaşamın önemli bir parçası 
olduğu için rakamlar kullanılmıştı. İlk aklıma gelen ilk akşam 
yemeği olmuştu ama iki nedenle vazgeçtim. 
1.’İlk akşam yemeği’ isminde bir film var, otistik bir erkek 
öğrencinin kız arkadaşı ile ilk randevusunu anlatıyor. 
2.Zaten ilk akşam yemeği kız-erkek ilişkilerinde çok özel bir 
öneme sahip, bu kitabın içeriği ile ilgisi yok ama ilk akşam 
yemeğinde hata yapmamak için bazı alışkanlıkları, kavramları iyi 
bilmek, tuzağa düşmemek lazım. 
 
Boğazına düşkün: Hem çok yer hem de lezzet peşindedir. 
Obur: Ne bulurlarsa bitirir, daha da ister.  
Binge yiyici: Tıkınırcasına yerler, oburluğun daha ileri halidir. 
Ağzının tadını bilen: Hem az yer, hem de lezzet peşindedirler 
yani gurmediler, az ve öz yerler. 
Hızlı yiyen: Adı üstünde hızlı yer. 
 
Yemeği nasıl yediğiniz kişiliğiniz hakkında ipuçları verebilir. Hem 
ilk akşam yemeğinde hem de diğer yemeklerde yavaş yemek 
iyidir. Sadece yavaş yiyerek bile kilo verilebilir (trafikteki gibi 
sürat felaket olabilir). 
 
İlk akşam yemeği ile ilgili iki not daha düşmek istiyorum. Tüm 
bebeklerin bebek sandalyesindeki ilk akşam yemeği, hiçbirimiz 
hatırlamayız ama anne-babalarımız tüm detaylarına kadar 
hatırlayabilir. Bir de ‘İlk Akşam Yemeği’ tablosu var. Leonid 
Afremov tarafından resmedilmiş mum ışında bir sofra. 
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İkinci akşam yemeği demek istedim. Ama ‘Second Dinner’ yani 
‘İkinci Akşam Yemeği’ isminde bir video oyun stüdyosu var.  
 
Üçüncü akşam yemeğinin hikayesi de ilginç. Gezgin bir çift 
Japonya’yı ziyaret eder. Yemek yemeği seviyorlarmış ama mide 
dolu olunca her istediklerini yiyemiyorlarmış, bir akşam canları 
ne istiyorsa yemeğe karar vermişler, üç farklı yerde yemek 
yemişler, bundan esinlenerek ‘Third Dinner’ yani ‘Üçüncü Akşam 
Yemeği’ isimli bir blog kurarak gezmek isteyenler için yazılar 
yazmaya başlamışlar.  
 
Aslında üçüncü akşam yemeği ismini koymak istiyordum çünkü 
üç sayısının tarihteki önemi çok ilginç. Marcel Boll’un Matematik 
tarihi kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. 
 
Güney Afrika’nın kuş uçmaz kervan geçmez bölgelerinde oturan 
çağdaşlarımız üç sayı adından daha fazlasına sahip değillerdir: 
‘Bir’, ‘İki’ ve ‘Çok’. Ve uzak atalarımızın bu konuda daha 
yetenekli olmadıklarını düşünmek için tüm verilere sahibiz. 
İngilizce’de ‘thrice’ üç kere anlamına geldiği kadar ‘pek çok’ 
anlamına da gelmektedir. 
 
Bu örneği matematikten korkanlar için yazdım. Hepimiz o dönem 
yaşayan atalarımıza göre matematik dâhisi sayılabiliriz. 
 
Kitaptan bir alıntı daha. 
 
Bundan 400 yıl öncesine dönelim. Çarpma zor bir işlem olarak 
ün yapmıştı, ancak bölme yapabilmek iyi eğitilmiş 
matematikçilerin işiydi. İşinin ehli uzman bir bilim adamından 
yapması istenen bölmenin sonucu birkaç gün sonra geliyordu. 
Bu tekniğin ustası olmuş bir kişi, halkın arasında doğaüstü 
yetilerle donatılmış biri olarak kabul ediliyordu.  
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Günümüzde hepimiz çarpma, bölme biliyoruz, hepimiz 
matematikçiyiz.  
 
Dördüncü akşam yemeği veya dört akşam yemeği yazıp 
internette arama yaptığımda ilk karşıma gelenler 4 kişilik yemek 
tarifi veya akşam yemeği için 4 çeşit yemek oluyor. İngilizce 
taramada ise 2 sinema filmi çıkıyor:  
1.Four to Dinner: Akşam yemeği için dört kişi ama Türkçe’ye Dört 
Dörtlük Buluşma olarak çevrilmiş. 
2.Dinner for 4: 4 kişi için akşam yemeği. 
 
‘Beş Kişi İçin Akşam Yemeği’ dizisi ve ‘Altı Kişi İçin Akşam 
Yemeği’ filmi de var. 
 
‘Yedi Akşam Yemeği’ (7 Dinners) diye de bir film var, Rus komedi 
filmi. Filmin konusu ilginç, evliliklerini kurtarmak isteyen bir çift 
‘Yedi akşam yemeği’ yöntemini denemeye karar verirler. ‘Yedi 
akşam yemeği’ diye bilimsel bir yöntem varmış, 
araştırmalarımda ne olduğunu bulamadım. Filmin İngilizcesini 
veya İngilizce altyazılı şeklini de bulamadığım için seyredemedim. 
Ama filmin tanıtımından edindiğim izlenim akşam yemeğinin 
sorunların çözümünde kullanılması yani bir tedavi şekli, birleşme 
aracı. 
 
Bir de Son akşam yemeği var. Leonardo Da Vinci’nin Hz. İsa’nın 
tutuklanmadan bir gece önce havarileri ile birlikte yediği 
yemeğin resmedildiği meşhur tablosu. Hristiyanlar açısından 
önemi büyük. Son akşam yemeğinin İngilizcesi’nde akşam 
yemeği olarak ‘Dinner’ yerine ‘Supper’ var yani orjinali ‘The Last 
Supper’.  
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Akşam yemeğinin İngilizce’de iki anlamı var: Dinner ve Supper. 
Daha geç yenmesi nedeni ile Supper için Türkçe belki gece 
yemeği denebilir ama tutmamış ki pek kullanılmıyor. Biraz daha 
tarih. 
 
Numarasız akşam yemeği denedim. İçinde akşam yemeği geçen 
çok sayıda kitap var, bazıları:  
 
İsminde Akşam yemeği geçen diğer kitaplar: 
Akşam yemeğin için şarkı söyle 
Bebek Koala akşam yemeği 
Darwin’le akşam yemeği 
Akşam yemeğine gelen kuzu 
Akşam yemeği yok, yersen öykü var 
Gizli akşam yemeği 
 
Sonunda aklıma 37. Akşam Yemeği geldi çünkü bu kitabı 
yazmaya karar verdiğim zaman hekimlik hayatımın 37. yılı idi, 
kitaba 37. yılda başladım ama 38. yılda bitirebildim. Üstelik 37 
sayısı da ilginç bir sayı. 37. Akşam Yemeği ismi yok ama isminde 
37 olan 2 restoran var, üstelik biri de İstanbul’da: 
1.Otuzyedi Arnavutköy 
2.Otuz7 (Thirty7) restoran (Capetown-Güney Afrika). 
 
2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre sıcağa bağlı ölümlerin 
%37’sinin nedeni küresel ısınma. 
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RAKAMLAR VE 37 SAYISININ ÖNEMİ 
 
Yine matematiğe, rakamlara dönelim. Rakamlardan tıbba 
geleceğim ve 2000-2500 yıl etkili olan büyük ölçüde bitkisel 
tedaviye dayalı tıp anlayışının (Hipokrat, Galen, İbn Sina 
dönemleri) matematikle, mükemmel bir rakamla (4 sayısı) 
ilişkisinden bahsedeceğim ama önce 37 sayısının numerolojideki 
(numeroloji nedir az sonra) anlamı. 
37 sayısı, 3 ve 7 sayılarının titreşimlerinin bir karışımıdır. 
3 rakamı neşe ve mutluluk, yaratıcılık, ilham, kendini ifade etme, 
büyüme, artış, genişleme, yetenek, spontanlık, hassasiyet, beceri 
vb. sembolize eder. 
7 sayısı, sebat, manevi farkındalık, manevi gelişim, tasavvuf, 
manevi aydınlanma, sezgi, psişik yetenekler, iç bilgelik ve 
başkalarını anlama anlamına gelir. 
37 sayısı keşif, iç gözlem, yaratıcılık, bağımsızlık, kendini 
belirleme ve kendini ifade etmeyi sembolize ediyor. 
37 sayısı çok yaratıcı ve bağımsız bir sayıdır. Özü bağımsızlıktır. 
37 numara, yeni yerler, yeni fikirler, şeyler, yöntemler 
keşfetmekten keyif alıyor. Yerleşik sistemlerde boşluklar 
bulmaktan zevk alırlar. Her zaman bir şeyler yapmanın yeni ve 
daha iyi yollarını ararlar. 
Bu insanlar iş adamı. Başarı sevinci ile yapılması gereken şeyleri 
yaparlar ve kendilerine özgü şekilde yaparlar. O kadar 
bağımsızlar ki yalnız olmayı umursamıyorlar. 
Diğerlerinin eşyalarına karışmasını sevmiyorlar. Eğlenceli ve 
yaratıcı aktivitelerden hoşlanırlar. 
37 rakamı yeni başlangıçların işaretidir. 
37 rakamı sizin kader numaranızsa, muhtemelen liderlik 
pozisyonlarındasınızdır. Bağımsızsınız ve yeni şeyler yapmanın ve 
yaratıcı çözümler bulmanın yollarını bulmak istiyorsunuz. 
37 numara sizden hayatınızı sevgi ile doldurmanızı istiyor. 
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Bu bilgileri https://yararliwebsitesi.com/ sayfasından aldım. Bu 
kitabı okuyunca belki sevgi dolu yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. 
 
Size 37 sayısının bir özelliğini (akşam yemeği ile hiç ilgisi yok 
ama hoşuma gitti) daha yazıp numerolojiden bahsetmek 
istiyorum. 
 

37x3=111 37x12=444 37x21=777 

37x6=222 37x15=555 37x24=888 
37x9=333 37x18=666 37x27=999 

 
Matematik böyle sürprizlerle doludur. 37 sayısında olduğu gibi 
rakamlara anlam yüklenebilir mi. Bu sorunun yanıtı Numeroloji. 
Hatta sonu loji ile bittiği için bilim bile kabul edilebilir. 
Numeroloji sayı ve harflere anlam yükleyerek, belirli kurallarla 
insanların kader ve karakterlerinin hesaplama işlemidir. 
Numerolojide evrende her harf ve sayı birer gezegenle 
ilişkilendirilmiştir. Her insanın doğum tarihi, adı ve soyadına göre 
kadersel sayıları bulunarak, insanın şifresinin çözülmesi 
amaçlanır. İster inanırsınız ister inanmazsınız.  
 
Ben numerolojiye inanmam, bu konudan bahsetmemin nedeni 
biraz da rakamların çarpıtılacağına dikkat çekmek. 
 
Aklınızda 37 sayısını tutarak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. 
Unutmayın birşeyi değiştirmezseniz hiçbir şey değişmeyecektir. 
 
  

https://yararliwebsitesi.com/


 37.Akşam Yemeği  

 - 25 - 

37 SAYISINDAN 4 SAYISINA: ORTAÇAĞ TIBBI 
 
Numerolojide 4 sayısı kutsal yön olarak kabul edilen Kuzey, 
Doğu, Güney ve Batı’yı temsil eder. Tıp için 4 sayının özel önemi 
vardır. Bu önemi anlamak için biraz gerilere gidelim, bilim tarihi, 
tıp tarihi. 
 
Yaklaşık 2600 yıl öncesini hayal edelim, Hipokrat’tan yüzyıl 
öncesi. O dönemde sayılara büyük önem verilir, her sayının bir 
anlamla yüklü olduğuna inanılırmış. Mitolojide her sayının ayrı 
bir anlamı varmış ama bizim konumuz mitoloji ve sayılar değil, 
Pisagor (Pitagoras). Matematikçi ve filozof Pisagor. Pisagor’a 
göre 4 sayısı en mükemmel oranın temsilcisidir. Ortaçağ Tıbbının 
çıkış noktası 4’ün en mükemmel oranın temsilcisi olması 
varsayımı yani işin temeli 4’ün mükemmel olması. Peki neden 4 
seçilmiş. 
 
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 kullanılmış.  
 
Pisagor'dan yaklaşık 100 yıl sonra Empedokles (M.Ö. 492-432), 
‘Peri Physeos’ (Tabiat Üzerine) adlı eserinde unsur (element, hılt) 
kavramını ortaya atmış ve 2000 yıl kadar gündemde kalan ‘Dört 
unsur teorisi’ni kurmuş. Önce unsur ne anlama geliyor onu 
öğrenelim. 
 
Unsur, kendi içinde bir cinsten niteliği bakımından hiç 
değişmeyen, bölünemeyen, ama çeşitli hareket durumlarına 
geçebilen bir madde demektir.  
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Dört unsur teorisi’ne göre evren (makrokosmos) 4 unsurdan 
meydana gelmiş: toprak, su, ateş ve hava. İnsan (mikrokosmos) 
da belirli oranlarda aynı maddelerden yapılmış. Bunlar aynı 
zamanda, insanlardaki eti, kanı ve diğer unsurları belirler. Bu 
teoride kabul edilen diğer bir prensip de ‘nitelikler’dir. Temel 
nitelikler: sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık (nemlilik).  
 
4 fiziksel özelliği (sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık) hatırlayalım. 
Dört temel unsurda bu nitelikler vardır.  
Hava: Nemli ve sıcak 
Ateş: Kuru ve sıcak 
Su: Soğuk ve nemli 
Toprak: Soğuk ve kuru 
 
Bunları niye yazıyor, ben niye okuyorum diye düşünebilirsiniz, 
haklısınız ama 'A hastalığına hangi bitki iyi gelir' veya 'B bitkisi 
hangi hastalığı iyileştirir' sorusunun yanıtı yani bitki, ot seçimi 
biraz da bu ayrıntıda gizli. Tüm varsayım 4 önemli bir sayıdır, 4 
unsur (hılt) vardır ve insan bu 4 hılttan yapılmıştır üzerine 
kurulu. Empeklodes’in bu teorisi Hipokrat (M.Ö. 460-377) 
tarafından benimsenmiş ve insan vücuduna uygulanmış. 
Hipokrat hastalıkların Tanrılar tarafından verilen ceza olmadığını 
iddia ederek İnsanlık tarihinde, Tıp tarihinde yeni bir çığır açmış, 
büyük bir yenilik yapmış ama temeli bu sadece bir varsayım, bir 
iddia. Hipokrat mevcut uygulamaların yanlış olduğunu görmüş, 
büyük iş başarmış ama doğruyu bulamamış, doğrunun kapısının 
aralanması için 2000 yıldan fazla süre gerekmiş. Hipokrat'ın 
teorisinde insan da dört elemandan meydana gelmiş: kan, 
balgam, sarı safra ve kara safra (İslam tıbbında sevda). Alın size 
bir 4 daha. 
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Tekrar ediyorum, Ortaçağ tıbbının temeli bir varsayım: 4 önemli 
bir sayıdır, 4 unsur (hılt) vardır ve insan bu 4 hılttan yapılmıştır. 
Hastalıklar ve tedaviler hılt dengesi üzerine inşa edilmiş. Hipokrat 
da, Galen de, İbn Sina da bu varsayım üzerine hareket etmiş. 
Günümüzde böyle davrananlar olsaydı eminim ki üçü de hala 
böyle davrananlara şarlatan derlerdi çünkü bu 3 büyük bilim 
insanı bir çığır açtılar, üçü de çok iyi gözlemci, üçü de akıllı, üçü 
de akla inanıyor ama bilgi az olunca ellerinden gelen de sınırlı 
olmuş. Özellikle Hipokrat’ın: Tıbba, insanlığa en büyük katkısı 
hastalıkların Tanrılar tarafından verilen ceza olmadığını 
söylemesidir. Tedavi için vücuda giren kötü ruhların kovulması 
gerektiği inancını yıkmıştır (o dönemde bunu iddia edebilmek 
büyük cesaret ister). Yani hastalıklarda Dünyevi ve Uhrevi (ahiret 
ile ilgili) işleri ayırmış, aklımızı kullanmamız gerektiğini söylemiş. 
Yanlışı bulmuş ama doğruyu bulamamış. Günümüzde bile hala 
yanıtını bulamadığımız çok soru yok mu? 
 
Yanlışın alternatifi her zaman doğru değildir. 
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YUNAN TIBBI, BESLENME VE BAHARAT 
 
Yunan tıbbına Hipokrat ve Galen’in büyük katkıları/etkileri vardır 
(İbn Sina Hipokrat’tan 1500, Galen’den 1000 yıl sonra 
yaşamıştır). O dönemde mikroorganizmalar bilinmediği için 
(mikropların keşfi yüzyıllar sonradır) hastalıkların nedeninin kötü 
beslenme olduğuna inanırlarmış (kötü beslenme de hastalık 
nedeni ama tek nedeni değil). Kötü beslenmenin vücuttaki sıvı 
salgılama dengesini bozduğu yani soğuklaştırdığı kabul edilirmiş. 
Bu sistemi dengeye kavuşturmak için yani sıcaklaştırmak için 
sıcak gıdaya ihtiyaç olduğu düşünülürmüş. Bu nedenle hastaya 
sürekli sıcak olduğuna inanılan baharat önerilirmiş. 
Baharat 6 nedenle çok önemlidir: 
1.Lezzet verir, yediklerimizi güzelleştirir. 
2.Baharatın mikrop öldürücü etkisi vardır, bu etkinin 
buzdolabının olmadığı, gıdayı korumanın zor olduğu dönemlerde 
çok kıymetli olduğunu tahmin edebilirsiniz. 
3.Baharat zenginlik göstergesi olmuş: İngilizcede baharat 
kelimesi nakit para anlamında kullanılırmış. Karabiber kadar 
pahalı diye bir terim bile varmış.  
4.Baharatların tedavi edici özellikleri. 
5.Bir dönem baharata hakim olan dünya ticaretine de hakim 
olmuş. 
6.Günümüzde sağlıklı yaşamın en büyük engellerinden olan tuz 
ve şeker Ortaçağ’da baharat sayılırmış. 
 
Baharatın geçmişini bilmeden günümüzün zerdeçal, zencefil, 
bitkisel tedavisini anlayamayız. Tarihte Din Adamı-Doktor-
Eczacı’nın görevlerini (bir zamanlar üçü de aynı kişiymiş), Aktar-
Eczane gelişimini bilmeden baharatı anlayamayız. Baharat da 
birçok ticari ürün gibi önce sağlıklı olduğu iddia edilerek 
pazarlanmış. Amerika kıtasının keşfinde itici güçlerden biri 
baharat ticaretinin yapıldığı ticaret yollarına alternatif 
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bulmakmış. Baharat 3 şehrin (Venedik, Lizbon ve Amsterdam) 
tarihinde çok önemli çünkü baharat ticareti döneminde bu 
şehirleri dünyanın en zengin şehirleri yapmış. 
 
Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb'un doktoru Diego Alvarez 
Chanca’nın 1494 yılında memleketi Sevilla’ya yazdığı mektup çok 
öğretici, ışık tutucu (Tom Standage, İnsanlığın Yeme Tarihi, 
2018). 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 (Hindistan’a gittiklerini zannediyorlardı) 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. 
 
Kristof Kolomb Amerika’yı keşfettiğinde Hindistan’a ulaştığını 
zannediyordu çünkü amacı Hindistan’a gitmekti. Hindistan’a 
gitmelerinin bir amacı da o dönemde sağlıklı olduğu düşünülen 
bitkilere/ürünlere ulaşmaktı çünkü bir ürüne sağlıklı deyince hem 
fiyatı artıyordu hem de pazarı oluşuyordu. Günümüzde de öyle 
olmuyor mu. 
 
Bir ürünün sağlıkla ilişkisinden yararlanmak sadece yiyeceklerde 
mi oluyor. Tabi ki hayır. Bir anımı anlatıp bu konuyu bitireceğim. 
Bir tatilimde hediyelik eşya (değerli taş) satan bir dükkanın 
önünde karşılaştığım tabelalar.  
Kalbe-Tansiyon-Mutluluğa Pembe-Kuarst taşı 
Tansiyona-Nazara Turkuaz taşı 
Sedef hastalığına Sedef taşı. 
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Tatil dönüşü araştırdım: internette hastalıklara göre doğal taş 
satışları varmış. Yani ne derdiniz varsa size iyi geldiği iddia edilen 
bir taş olabilir. 
 
Doktorları ilaç firmalarının ortağı olmakla suçlayanlar eskiden 
Hipokrat ve İbn Sina’yı da baharat tüccarlarının adamı olarak 
suçlayabilirlerdi.  
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AKŞAM YEMEĞİNDE NE YİYELİM 
 
Beslenme konusunda 15’ten fazla kitabı olan Joe Schwarcz’nin 
bir ifadesi ile başlayayım: Akşam yemeği için ne yemek gerektiği 
konusunda kafam hala karışık. Anlayacağınız bu sorunun net, 
tek bir cevabı yok ama fikir jimnastiği yapabiliriz. 
 
Eskiden olsa pek seçme şansımız olmazdı, yaşadığımız bölgede 
ne bulunuyorsa onu yerdik. Zengin de olsak fakir de olsak aynı 
şeyi yerdik, tek fark belki de zenginin biraz daha fazla et ve 
baharat yemesi idi. Günümüzde seçenek çok. İster baharatlı ister 
baharatsız olsun sağlıklı yiyelim. Çok özel bir sağlık problemi 
yoksa arada sağlıksız kaçamaklar da yapılabilir ama konumuz 
sağlıklı beslenme ve kilo verme. 
 
Yemek tercihimizi nasıl yapıyoruz, nasıl karar veriyoruz. 
Alışkanlıklarımız, olanaklarımız, umutlarımız, moda da önemli 
ama tercihimizi, kararımızı etkileyen 3 faktör var: 
 
1.Bilgi veya yanlış bilgi 
2.Korku 
3.Mükemmeli arama. 
 
Önce beslenme ve kilo verme, sonra aşı ile ilgili örnek vereyim. 
1.Bilgi veya yanlış bilgi: Sebze yemek iyidir veya pastırma 
zararsızdır, tereyağı faydalıdır. 
2.Korku: Normal tuz zararlı, kaya tuzu faydalıdır. Korku, kaygı 
duyguları meşhur olmak isteyen, popülist tıbbi şarlatanların 
önemli hedeflerinden biridir.   
3.Mükemmeli arama: Sürekli antioksidan özelliği fazla sebze 
yemek, vitamin takviyeleri. 
 
Şimdi aşı, Covid 19 ile ilgili örnekler:  
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1.Bilgi veya yanlış bilgi: Aşı korur (doğru bilgi), şiddetli hastalığı 
ve ölümü azaltır (daha doğru bilgi), aşı ile çip takıyorlar (yanlış 
bilgi). 
2.Korku: Aşıdan milyonlarca insan öldü, aşının yan etkisi çok. 
Korku, kaygı duyguları meşhur olmak isteyen, popülist tıbbi 
şarlatanların önemli hedeflerinden biridir.   
3.Mükemmeli arama: Fazladan, farklı aşı olmak için yurtdışına 
gitmek (bir zamanlar vardı), bağışıklık sistemini güçlendirmek için 
zerdeçal, zencefil, vitamin takviyeleri. 
 
Sonuç olarak ne yiyeceğimize bilgilerimizle, olanaklarımız 
ölçüsünde istek ve duygularımızla karar veriyoruz. Bildiklerimiz 
doğru mu, nasıl anlayacağız. 
 
Bildiklerimizin doğru olup olmadığını anlamak için bilimsel 
yöntemleri öğrenmemiz gerekir. Küçük bir hatırlatma yapmak 
istiyorum. Bilim ile gerçek, doğru aynı şey değildir. Bilim 
doğruyu, gerçeği aramaktır. Bilimin fikrini değiştirmesi size 
yalan söylediği, sizi kandırdığı anlamına gelmez, daha fazla 
öğrendiği anlamına gelir (yumurta faydalı/zararlı konusunda 
çelişkili haberlerin bir nedeni de budur).  Bilimin dilinin 
matematik olduğunu hatırlatırım. Basit bir matematik bilgisi ile 
bile bilimsel yöntemleri öğrenmenin çok zor olmadığını 
vurgulamak isterim, yeter ki düşünelim, aklımızı kullanalım. 
Pandemi bize çok şey kaybettirdi ama bilimin önemini bir kez 
daha ortaya çıkardı. Hepimiz Faz 3 çalışma ile tanıştık.  
 
Ölçülmeyen/Ölçülemeyen bilgiye güvenilmez. 
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ZENCEFİL, ZERDEÇAL, MATEMATİK VE FAZ 3 ÇALIŞMA 
 
Beslenme, kilo verme diye başladık ama konu yine aşıya, 
pandemiye, matematiğe geldi çünkü aşılamanın önemini, tarihini 
bilmezsek tıbbi şarlatanları, bilim düşmanlarını, bizi aldatmak 
isteyenleri anlayamayız, tanıyamayız. Herhangi bir hastalıktan 
korunmak tedavisinden daha önemlidir, aşıların koruyucu etkisi 
çok fazladır. Beslenme, hijyen de korunmada önemlidir ama 
aşının etkisini ölçmek kolay, beslenmenin etkisini ölçmek zordur.  
 
Çok basit 2 soru soracağım: 
 
1.Zencefil, zerdeçal Covid önlenmesinde, tedavisinde ne kadar 
etkili? 
2.Aşıların Faz 3 çalışması yok diye itiraz edenlerin bir kısmı kendi 
isimleri ile bitkisel ürün satıyor, tedavi önerilerinde bulunuyor. 
Bu ürünlerinin, tedavilerinin faz 3 çalışması var mı? 
 
İlk sorunun yanıtına geçmeden önce pandemi döneminde 
zencefil ve zerdeçal satışlarının patlama yaptığını hatırlatmak 
isterim, başka ürünlerin satışı da arttı ama konuyu dağıtmak 
istemiyorum. Kararlarımızı etkileyen hem korku hem de 
mükemmeli arama pazarlamacılar için büyük bir fırsattı ve bu 
fırsatı kaçırmadılar. Doğrudan veya dolaylı reklamlar yaptılar. 
Üstelik yeterli kanıt olmadan. 
 
Kanıt nasıl oluşur? Gelin önce bunu konuşalım, çalışma yapmak 
lazım. Şarlatanların tuzağına düşmemek için çalışmalar hakkında 
da bilgi sahibi olmanız gerekir. Çalışmaları kabaca üçe ayırabiliriz: 
1.Laboratuvar çalışmaları 
2.Hayvan çalışmaları 
3.İnsan çalışmaları (Faz çalışmaları). 
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Yeterli kanıt oluşması için insan çalışmaları yapmak lazım. Bir 
maddenin laboratuvar çalışmalarında etkili olması tek başına 
yeterli değildir, sadece hayvan ve insan çalışmaları için dayanak 
oluşturur. Laboratuvar çalışmalarında olumlu sonuç vermesi, 
insanlarda etkili olacağına dair bir iddiadır ve kanıt yerine 
geçmez. 
 
Zerdeçal ve zencefile yeniden dönersek. Zerdeçal ve zencefilin 
laboratuvar ve hayvan çalışmalarında viruslara karşı etkili 
olduklarına dair bilgiler var. Buradaki ifadeye dikkatinizi çekerim, 
viruslara karşı etkili peki hangi virus. Kuduz virusuna da etkili mi, 
Korona virusuna da etkili mi. Yani sadece virusa etkili olması 
Koronaya etkili olacağı anlamına gelmez, hangi grup viruslara 
etkili, hangi kümedeki viruslara etkili. Üstelik zerdeçal ve 
zencefilin insanlarda koronavirusa etkili olduğunu gösteren 
yeterli kanıt da yok. Sonuç olarak zencefil ve zerdeçalın 
koronavirus tedavisinde faydalı olabileceği sadece bir iddia. 
Peki biz pandemi süresince niye zerdeçal ve zencefile niye hücum 
ettik, zerdeçal ve zencefil koronavirusa etkili algısı nasıl ortaya 
çıktı/yaratıldı, niye taleplerimizle zerdeçal ve zencefil fiyatlarını 
arttırdık. Sağlıklı yaşamla ilgili okuduklarımızı anlayabilmek, 
tuzağa düşmemek için bu soruların yanıtlarını düşünmenizi 
istiyorum. 
 
Zerdeçal ve zencefil koronavirusa etkili de olabilir, ön yargılı 
olmamak lazım, öte yandan zararlı bile olabilir. Sadece bu 
sorunun yanıtını bilmiyoruz. Bizleri zerdeçal ve zencefil satın 
almaya yönelten sadece iddiadır, iddia kanıt yerine geçmez. 
Burdan çıkarmamız gereken en önemli ders tedavide etkili olan 
yöntemlerin önemsizleşmesi ve etkili olduğu iddia edilen 
yöntemlerin tercih edilmesidir. Bitkisel tıp, alternatif tıbbın 
belki de en önemli zararı da ana bilgi kaynağı olması ve modern 
tıbbı değersizleştirmesidir (bu konu çok önemli). 
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Biz yine zerdeçal ve zencefile dönelim. Hindistan dünyada en çok 
zerdeçal ve zencefil üreten ülkelerden birisi ve Covid 19’un Delta 
(Hint) mutasyonu, Hindistan’da ortaya çıktı. Bir dönem Hindistan 
koronadan çok zorluk çekti, vaka sayıları patladı (halen dünyada 
en çok vaka görülen 2. Ülke). Zerdeçal ve zencefil konusunu 
bitirmeden Hindistan’da covidin patlama yaptığı dönemden bir 
Twitter (@atopeli) paylaşımını yazmak istiyorum. 
‘Eğer zerdeçal zencefil yararlı olsaydı Hindistan bu durumda 
olmazdı:)’.  
Gelelim ikinci soru ve yanıtına. 
2.Aşıların Faz 3 çalışması yok diye itiraz edenlerin bir kısmı 
kendi ismi ile bitkisel ürün satıyor, tedavi önerilerinde 
bulunuyor. Bu ürünlerinin, tedavilerinin faz 3 çalışması var mı? 
Yanıt tek kelime: YOK 
 
Bitkisel ürünlerinin yararlı olduğunu iddia ediyorlar, çoğu kez 
kanıtlamak için uğraşmıyorlar, ellerindeki imkanlarının çoğunu da 
bilimsel araştırmalar yerine tanıtım (para ile televizyona çıkmak 
gibi) için kullanarak bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. 
Sorgulamayan, matematiksel düşünmeyen insanları da tuzağa 
düşürüyorlar. Biz Faz 3 çalışmaya dönelim.  
 
Pandemi nedeni ile çoğu insan aşı çalışmalarını çok yakından 
takip etti, faz 3 çalışmaları yayınlandı, pandeminin hem can 
kaybına neden olması hem de sosyal hayatı, çalışma düzenini 
etkilemesi nedeni ile ilgili kuruluşlar aşı için acil kullanım onayı 
verdi. Daha sonra ilgili aşılar tam kullanım onayı da aldılar. Faz 3 
çalışması yok diye itiraz edenler, faz 3 çalışmasının 
yayınlanmasını da ilgili kuruluşların aşıya onay vermesini de 
görmezden geldi ve sosyal medya takipçilerine bildirmedi. Sosyal 
medya takipçilerini aşıların yan etkisi çok, aşılar ölümlere neden 
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oluyor diyerek kandırmaya devam ettiler. Aşı konusuna daha 
sonra yeniden geleceğim. Peki faz 3 çalışma nedir?   
 
Aşağıdaki grafiğe iyi bakalım, Çin aşısının ülkemizde yapılan faz 3 
çalışmasını yakından izleyenler buna benzer bir grafiği nerdeyse 
ezberledi. 
 
 

 
 
 
Faz 3 çalışmadan önce klinik öncesi ve Faz 1-2 çalışmaları 
yapılmış olmalıdır. Yani bir ürünle ilgili faz 3 çalışma yapılabilmesi 
için o ürünün (ister ilaç, ister aşı) çalışma yapmaya değer 
bulunması lazımdır. Çalışmada iki farklı grup kıyaslanır, örneğimiz 
aşı olduğu için bir grup (küme) aşılı bir küme aşısızdır. Şekilden 
de anlaşılacağı gibi aşı hastalığa karşı koruyucudur. Aşı yaygın 
kullanılmaya başlandıktan sonra yapılan saha çalışmaları da (faz 
4) aşının hastalığı önlemenin yanısıra hastaneye yatışı ve 
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ölümleri de önlediğini göstermiştir. Biz aşıyı bırakıp faz 3 
çalışmaya dönelim. 
 
Faz 3 çalışma için 2 küme seçilir. Bir küme kontrol grubu diğer 
küme etkinliği araştırılan üründür. İlk aşı çalışmalarında kontrol 
grubu aşısızlar kümesidir. Yeni bir aşı çalışması yapmak isterseniz 
artık kontrol grubu olarak aşısızlar kümesi olamaz çünkü yararı 
ispatlanmış bir tedaviden insanları mahrum bırakmak etik 
değildir ve böyle bir çalışma protokolü izin alamaz. Kontrol grubu 
olarak ancak başka bir aşıyı seçerek iki aşıyı kıyaslayabilirsiniz. 
Bu konu çok önemlidir.  
 
Faz 3 için seçilen kümeler benzer, adil olmalıdır. Bir kümeyi 
gençlerden, bir kümeyi yaşlılardan oluşturamazsınız. Bir küme 
erkek, diğer küme kadın olamaz. Aşı için bir kümeyi hastalanma 
riski yüksek sağlık personelinden diğer kümeyi evden 
çalışanlardan oluşturamazsınız. Yani grupların seçimi, kümelerin 
oluşumu dikkat gereken konulardır, özen gösterilmezse hatalı 
sonuçlara yol açabilir. 
 
Faz 3 çalışmaları ile ilgili kendimden de örnek vermek istiyorum. 
Ben faz 3 çalışması için gönüllü olmak istedim ama olamadım, 
yaşım tutmadı, 60 yaştan küçük olmam gerekiyordu. Kümeler 
oluşturulurken gönüllülerin belli yaş aralığında olmaları ve 
kanser, böbrek, kalp gibi hastalıklarının olmaması gerekiyordu. 
Gebeler de çalışmaya alınmadı. Yani kümeler benzer, eşit olmalı 
idi. Aşı çalışmasının belirli gruplarla sınırlı olması aslında gerçek 
yaşamla bağdaşmaz ama çalışmalar önce riski düşük kümelerde 
gerçekleştirilir. Kanser, böbrek, kalp hastaları için yeni çalışma 
yapacak zaman yoktu, bu hastalıklara sahip bazı hastaları aşı 
olmalarına rağmen kaybettik. Belki de bu hastalara 2 doz değil de 
baştan 3 doz yapmak gerekiyordu, bu gerçeği ne yazık ki 
yaşayarak öğrenmek zorunda kaldık. Yaşayarak öğrenmek 
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zorunda kaldığımız başka gerçekler de oldu, aşının koruyuculuk 
süresi. Aşının koruyuculuğunun azalması hatırlatma dozlarını 
gündeme getirdi. Üstelik karşımızdaki düşman da sürekli 
değişiyordu, 4 düşmanı çok iyi biliyoruz: Alfa (Wuhan, Çin), Beta 
(İngiliz), Delta (Hint) ve Omikron (Güney Afrika). Bunlara bir de 
Yeni Omikron eklendi. Adını bilmediğimiz başkaları da var, ortaya 
çıkabilir. Şu gerçeği de unutmamak lazım şu anda kullanılan aşı 
ilk düşmana (Alfa, Wuhan, Çin) karşı geliştirildi. Şanslıyız etkinliği 
azalmakla birlikte diğer düşmanlara (Beta, Delta, Omikron, Yeni 
Omikron) da etkili. 
 
Bütün bunlardan bana ne diye düşünebilirsiniz ama hangi soruyu 
soracağınızı bilemezseniz kandırılırsınız. Özetle 4 soru önemli. 
1.Kontrol grubu var mı, uygun mu, yeterli mi 
2.Kümelerin seçimi adil mi 
3.Ne ölçülmüş, nasıl ölçülmüş 
4.İstatistiksel fark var mı 
 
Pandemi döneminde hasta sayısı çok olduğu için aşı çalışması 
yapmak nispeten kolaydır. Üstelik aşının etkisini ortaya çıkarmak, 
ispatlamak da kolaydır. Bu nedenle aşıdan başladım. Beslenme, 
gıda konusu ise çok daha farklı, bu konuda çalışma yapmak, kanıt 
oluşturmak zor. Şimdi yalan, yanıltıcı haberler. 
 
Doğrular adım adım yürürken, yalanlar doludizgin gider. Ama 
hedefe önce varan hep doğrular olur. 
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DİYET YAPMADAN 3 GÜNDE 5 KİLO VERME 
 
Ben böbrek hastalıkları doktoruyum, 3 günde 5, hatta 7-8 kilo 
veren çok hastam olmuştur, hem de diyet yapmadan ama nasıl. 
Hele 2 hastam var ki hiç unutamam bir haftada birisi 10, diğeri 17 
kilo vermişti. Açıklaması birazdan. Size çarpıcı bazı gazete-
internet haberleri vermek istiyorum. 
 
Haftada 4 kilo verdiren mucize detoks tedavisi 
15 günde 20 kilo verdiren mucize diyet 
1 ayda 20 kilo verdiren imdat diyeti 
Şok diyet: 15 günde 15 kilo 
 
Size 3 soru sorayım. 
1.Kilo sorunu çeken birçok insan için çok çekici başlıklar değil mi? 
2.Sizin için önemli olan kilo mu vermek yağlardan mı kurtulmak? 
3.Tartıyı kandırmak sizin için yeterli mi? 
 
Kendi yanıtlarımı yazayım. 
1.Kilo sorunu çeken birçok insan için çok çekici başlıklar değil mi? 
EVET. 
2.Sizin için önemli olan kilo mu vermek yağlardan mı kurtulmak? 
YAĞLARDAN KURTULMAK. 
3.Tartıyı kandırmak sizin için yeterli mi? YETMEZ, YETMEMELİ. 
 
Bir ayda 20 kilo vermekten vazgeçtim, bir haftada 3 kilo yağ 
yakmak bile imkansız. Sağlık ile matematiğin kesişiminin, 
öneminin en iyi anlaşılabileceği konu belki de kilo verme. Önce 
niye kilo alıyoruz. Yanıt basit, ihtiyacımızdan daha çok yersek kilo 
alırız. Peki nasıl kilo veririz. Bunun yanıtı da basit, yediğimizden 
daha çok harcarsak, enerji harcarsak kilo veririz. İşte buradaki 
fazla enerji harcama işlemi için depolarımızı kullanırız. Kilo 
aldığımız zaman vücudumuzda enerji fazlalığı var, depolarımız 



 37.Akşam Yemeği  

 - 40 - 

dolu, taşıyor demektir. Fazla alınan enerji vücudumuzda yağ 
olarak depolanır. Yağ deposu açlık zamanında hayat kurtarıcıdır 
(İyi ki Kilo Almışım) ama fazla kilo olunca problem yaratabilir.  
Şimdi enerji kaynaklarımızı daha yakından tanıyalım. Gelin basit 
bir hesap yapalım, enerjiyi nerden ve nasıl alıyoruz inceleyelim. 
 
Enerjiyi yediğimiz besinlerle alıyoruz. 3 tür enerji kaynağı vardır.  
1.Karbonhidratlar: Tarihteki ve günümüzdeki en büyük, en 
önemli enerji kaynağıdır. Örnek olarak ekmek, bakliyat çeşitleri, 
hamur işi, tatlılar verilebilir. 1 gramı 4 kalori sağlar. Kısa süreli 
enerji kaynağıdır. 
2.Yağlar: 1 gram yağ 9 kalori sağlar yani 1 kilo yağ 9000 kalori 
eder. Uzun süreli enerji kaynağıdır. 
3.Proteinler: Örnek olarak süt, peynir, yumurta, et verilebilir. 1 
gramı 4 kalori sağlar. Proteinler de enerji sağlar ama temel 
görevleri vücudumuzun yapı taşı olmalarıdır. 
Alkol de enerji kaynağı olabilir ama hem şimdi konumuz değil 
hem de bu konuya sonra geleceğiz. 
 
Gelelim kilo verme, yağ yakma matematiğine. 
1 haftada 3 kilo yağ yakmak mümkün mü, hesaplayalım.  
1 kilo yağ yakabilmek için yaklaşık 9000 kalori harcamamız lazım, 
3 kilo yağ ise 27.000 kalori yapar. 27.000 sayısını haftanın gün 
sayısı olan 7’ye bölersek yaklaşık günde 4000 kalori yapar, yani 
hiçbir şey yemeden (sıfır enerji alarak) günde 4000 kalori 
harcamalıyız ki haftada 3 kilo yağ yakabilelim.  
 
Burda 2 soru soracağım (soru sormazsak hem anlamayız hem de 
kandırılabiliriz): 
1.Sıfır enerji almak mümkün mü? 
2.Günde ne kadar kalori harcayabiliriz? 
Gelelim yanıtlara. 
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1.Sıfır enerji almak mümkün mü? Burada bahsedilen açlık 1 
hafta hiçbir şey yememe SIFIR kalori. Teorik olarak mümkün ama 
niye 1 hafta aç kalacaksınız, amacınız ne. Ben önermem de 
yapmam da, zararı yararından (o da varsa) daha fazladır. Ama illa 
denemek isteyen olursa buyursun denesin.  
2.Günde ne kadar kalori harcayabiliriz? Bu bazal metabolizma 
hızımıza (tüm gün yataktan çıkmasak bile yaşamamız için enerji 
harcarız) ve aktivitemize göre değişir. Normal bir insan günde 
1500-2500 arası kalori harcar. Hızlı yürüme veya yüzme ile bir 
saatte yaklaşık 500-600 kalori harcayabilirz. Sonuç olarak sıfır 
kalori alarak günde 4000 kalori yakmak için ilave olarak günde 3-
4 saat tempolu bir egzersiz yapmak gerekir. Hem aç kalacaksın 
hem de uzun tempolu egzersiz yapacaksın. Pratik olarak bu 
mümkün değildir. Peki insanlar 1 haftada 3 kiloyu nasıl veriyor? 
Bu soruyu da olaylara çok yönlü bakmayı öğrenirsek 
yanıtlayabiliriz. 
 
Vücudumuzun önemli kısmı sudur (çoğumuzda yarısından 
fazlası) yani vücudumuz sadece kas, kemik, organlarımız ve 
yağdan oluşmaz. Hızlı kilo vermelerde yağdan çok su kaybederiz. 
Su kaybına geçmeden önce bir konudan daha bahsetmek 
istiyorum, kas yıkımı. Katı diyetlerde sadece yağ yakma olmaz 
vücudumuz temel yapı maddesi olan proteinleri de enerji 
kaynağı olarak kullanmaya başlar, kas yıkımı olur. Herhalde kas 
kaybını istemezsiniz. Üstelik kas kaybı bazal metabolizma hızını 
düşürerek orta-uzun dönemde kilo vermeyi daha da zorlaştırır. 
Böbrek hastalıkları doktoru olarak size şunu iddia edebilirim. 
Çoğumuz aldığımız kalori miktarını değiştirmeden sadece tuzu 
sıfırlayarak bir haftada 1-1.5 kilo verebilir. Denemesi bedava. 
Bu su kaybıdır. Ama tuzu sıfırlamak lazım (yemekler tuzsuz, 
ekmek tuzsuz ve tuzluk yasak). Ama bu yöntemle 2. hafta kilo 
verme yavaşlar, hatta durur. Böbrekler daha fazla su kaybına dur 
der. 
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Bu bölümün başlığına dönelim: Diyet yapmadan 3 günde 5 kilo 
verme.  
3 günde 5, hatta 7-8 kilo veren çok hastam olmuştur, hem de 
diyet yapmadan ama nasıl. Hele 2 hastam var ki hiç unutamam 
bir haftada birisi 10, diğeri 17 kilo vermişti.  
Şimdi açıklaması. 
 
Hastalarımın birinin böbrek atardamarında daralma vardı, darlık 
açılınca kilolar musluktan boşalırcasına gitti. Diğer hastamda 
idrarda protein kaçağı vardı, kanda protein düşmüştü, bunun 
sonucu her tarafı (ayakları, elleri, göz kapakları) şişmişti. İdrarda 
protein kaçağı tedavi edilince şişlikler azaldı, kilolar gitti. Her 2 
durumda da kaybedilen vücutta birikmiş olan sıvı idi.  
 
İdrar söktürücüden de iyi zayıflama ilacı olmaz mı? 
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ZAYIFLATAN ÇAYLAR 
 
Kilo çok insanın problem, muhtemelen bu kitabı da kilo 
probleminiz için okuyorsunuz. Yaygın, uzun süreli ve çözümü zor 
olan her sorun gibi kilo verme işi de bitkisel, doğal ürünlerin ilgi 
alanında. Doğal denen tedaviler, yöntemler akut apandisit, ani 
pıhtı atma, felç, ani solunum yetmezliği gibi kısa süreli, ciddi, acil 
ve göreceli olarak seyrek olan sorunlarla pek ilgilenmezler. Siz hiç 
bitkisel, doğal ürün satılan yerlerde akut apandisit tozu, 
solunum makinesi şerbeti gördünüz mü veya alternatif tedavi 
yöntemi duydunuz mu. Hafif covidle uğraşırlar, ağır covide 
karışmazlar. Bir tedavi yöntemi, bir disiplin düşünün sadece 
yaygın ve uzun süreli (kronik), para getiren hastalıklarla uğraşsın. 
 
Bu girişten sonra zayıflama çaylarına, zayıflatan bitkisel ürünlere 
gelelim.  
 
İdrar söktürücüden de iyi zayıflama ilacı olmaz mı? sorumuzu 
hatırlayalım. Gerçekten de AA otunun içine idrar söktürücü ilaç 
karıştırıp zayıflama ilacı diye pazarlayanlar var. 
 
Bir de yasaklanmış ilaçları satanlar var, içine yasaklanmış bir 
zayıflama ilacını (sibutramin) koyarak ünlülerle reklam yapan BB 
çayını duymuş olabilirsiniz (duymadıysanız da şimdi okudunuz). 
Sibutramin büyük umutlarla piyasaya çıkan bir zayıflama ilacı idi 
ama yan etkileri nedeni ile 10-15 yıl önce yasaklandı. Denetimin 
ilaçlar kadar hassas olmadığı takviye, bitkisel ürün piyasasında ise 
kullanılabilir. 
 
Bir de yan etki olarak zayıflatan ilaçlar var, örneğin tiroid ilacı. 
Fazla alırsanız zayıflayabilirsiniz. İçine tiroid hormonu katılmış CC 
karışımı da geçmişte kullanılmış. Belki hala kullanılıyordur. 
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Bunun gibi daha çok örnek var. Size önerim mucize diye bir 
tedavi okursanız hele sizden para da istiyorsa hemen tuzağa 
düşmeyin, sorun, sorgulayın, analiz edin, ne yapacaksanız sonra 
yapın. Unutmayın zayıflama ilacını bulan büyük olasılıkla Nobel 
Tıp ödülünü kazanacaktır. Kanser tedavisini bulan da büyük 
olasılıkla Nobel Tıp ödülünü kazanacaktır. 
 
Matematiksel düşünme sorgulamadır, bilgiyi analiz etme ve 
uygulamadır. 
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KALORİ/KİLO HESABINA DEVAM 
 
Size kilo vermek için yapılması gereken diyeti kalori hesabı 
üzerinden açıklamaya çalıştım. Diyet yapan birçok insan da bir 
kibrit kutusu peynir, 5 zeytin gibi ölçülerin, kısıtlamaların kalori 
hesabına dayandığını bilir. Ama haftalar içinde sadece kalori 
hesabına dayanan beslenmede kilo verme durabilir.  Son yılların 
güncel iddialarından birisi de kalori hesabına dayalı diyetlerin 
artık geçerli olmadığıdır. Alternatif, popüler diyetler kalori 
hesabına dayalı diyetler geçersiz diyerek kendilerine yer 
açabilirler, ilgi çekebilirler. Burada geçersiz ve yetersiz arasındaki 
ayırıma dikkatinizi çekmek istiyorum (tuzaklara düşmemek için 
sadece matematiğin iyi olması yetmez Türkçe de algılama da iyi 
olmalı). Yeni diyet iddialarının (eminim ki kilo verme işi ile 
uğraşanlar en az 10 tane sayabilirler, içinde yerli olanlar da 
vardır) ortak özelliği eskiyi kötülemektir. Bunu yaparken de hem 
verileri saptırabilirler hem de gerçeğin sadece bir kısmını 
gösterebilirler.  
 
Peki kalori hesabı bitti mi. Tabi ki hayır ama kalori hesabı tek 
başına yeterli değildir. Kalori hesabı yeterli değildir ama şarttır. 
Önerilen bütün kaloriyi (örneğin 1500 kalori) tatlıdan alabilir 
miyiz. Alabiliriz de o zaman kilo veremeyebiliriz, istediğimiz 
sonuca ulaşamayabiliriz. Sadece kalori hesabına dayalı diyetler 
başarısız olabilir çünkü bütün kaloriler eşit değildir. O zaman ne 
yiyeceğiz, biraz sonra. Ama önce akşam yemeğini nasıl yiyoruz, 
sonra beslenme çalışması yapmaktaki zorluklar, mevcut kanıtlar. 
 
Günde yemeğe 1 saat ayıran 70 yaşında bir kişi ömrünün 
yaklaşık 3 yılını yemek yiyerek geçirir. 
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AKŞAM YEMEĞİNİ NASIL YİYORUZ 
 
Çoğumuz evde yiyoruz ama nasıl yiyoruz. Bence çoğumuz için 
sağlıklı yaşamın, kilo vermenin püf noktası burada. Nasıl 
yediğimiz ne yediğimizden daha önemli olabilir. 
 

Tek başımıza mı arkadaş/aile ile mi birlikte? 
Sofrada mı televizyon karşısında mı? 
Televizyon açıkken sofrada mı? 
Oturarak mı ayakta mı? 
Sohbet ederek mi maç/dizi seyrederek mi? 
Hızlı mı yavaş mı? 
Planlı mı plansız mı? 
Saat kaçta? 
Tek çeşit mi çok çeşit mi? 
Az mı çok mu? 
Eve girer girmez hemen mi biraz bekledik mi? 
Cep telefonunuz yanınızda mı idi? Kaç kere telefona baktınız? 
Aklımdaysa kapımda mı? 

 
Seçenekleri arttırmak mümkün. 
 
Şimdi ülkemiz dahil birçok Avrupa ülkesinde 2018 yılında yapılan 
bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Günde yemeğe ne kadar 
zaman ayırıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 2 saat (1 saat 58 dakika), 
bu süre Yunanistan’da bizden uzun (2 saat 13 dakika) Estonya’da 
ise bizden kısa (1 saat 21 dakika). Bu araştırmaya göre ülkemizde 
60 yaşında birisi ömrünün yaklaşık 4 yılını yemek yemekle 
geçiriyor. 
 
Konu ile ilgili 2 ayrı araştırmadan daha bahsetmek istiyorum. İlki 
Amerika’dan. Amerikalılar 10 yıl öncesine göre daha hızlı 
yiyormuş, bir de eğitimli olanlar yemek yemeğe daha fazla 
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zaman ayırıyormuş. Gelelim Türkiye’ye. Seçim çalışmalarından 
bildiğimiz Konda’nın 2017 yılında yapılmış Zaman Kullanımı 
araştırması. Yemek yemeğe günde ortalama 2.4 saat zaman 
ayırıyormuşuz. Bu çalışmanın bence en önemli sonucu akşam 
yemeği saati ile televizyonun en çok izlendiği saatlerin 
kesişmesi. Yani akşam yemeği reklamlar, ürün yerleştirme için 
uygun bir zaman. Bu araştırmadan en çok yararlanan grup 
herhalde reklamverenler. Reklamlar insanları düşünmeden 
alışveriş yapmaya, yemek tercihlerine yönlendirebilir. Reklamları 
yapılan gıdaların çoğu sağlıksız veya az tüketilmesi gereken 
ürünler (çoğunda reklamla ilgisi olmayan sağlıklı yaşam 
önerileri içeren bir alt yazı var, okumak için bazen cambazlık 
gerekiyor). Buna bir de televizyon seyrederken hareketsiz 
kalmanızı ekleyin, yeme kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.  
 
Nerden nereye geldik. Akşam yemeğimizi oluruna bırakırsak 
yeme kontrolümüzü kaybedebiliriz. Yemeğe günde 2.4 saat 
zaman ayırdığımızı varsayarsak basit bir hesap yapabiliriz, günün 
yaklaşık %10’unu (akşam yemeği için belki de %5’ini) yemeğe 
ayırıyoruz. Ama kötü, plansız beslenirsek bu %10’luk (%5’lik) 
zaman dilimi tüm günümüzü olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu 
çalışmalardan akşam yemeği ile ilgili 2 sonuç çıkarabiliriz: Hem 
televizyon açıkken yemek yememek hem de yavaş yemek 
gerekir.  
 
Şimdi yemek kontrolü veya yemek yogası ama önce kitabın 
kapağına bakalım. 
 
10 dakikada bir telefonuna bakan kişi günde yaklaşık 100 kez 
telefonunu kullanmış olur. 
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KİTABIN KAPAĞI 
 
Kapaktakileri hatırlatıyorum: kabuklu ceviz, elma, güneş, yer 
fıstığı, kivi, greyfurt, barbunya, yastık ve kapan. Şimdi tek tek 
kapağa neden koyduğumu açıklıyorum. 
 
Kabuklu ceviz: Ceviz, fındık, fıstık yararlı ama ölçüyü kaçırırsak 
kilo alırız. Eğer kabuklu alırsak ölçünün kaçma olasılığını 
düşürürüz. Üstelik hem daha ucuz hem de daha sağlıklı. 
 
Elma: Sebze-meyveden zengin beslenmeyi gösteriyor. 
İngilizce’de bir atasözü vardır. 
An apple a day keeps the doctor away. 
Günde bir elma doktoru uzak tutar.  
 
Güneş: Elma aklıma ‘Güneş girmeyen eve doktor girer’ 
atasözünü çağrıştırdı. Güneş gerçekten önemli. 
 
Yer fıstığı: Allerjinin hele şiddetli allerjinin ne demek olduğunu 
yaşayan (sağ kalabilirse) bilir. Amerika’da her yıl 150-200 kişi gıda 
allerjisi nedeni ile kaybedilmektedir. Ülkemizde çok görülmüyor 
ama Amerika’da bunların yarıdan fazlası yer fıstığı allerjisidir. 
Kapağa bunu koymamın nedeni de doğal denen bitkisel ürünlerin 
de allerjiye, yan etkiye neden olabileceğini vurgulamak. 
 
Kivi: Kivinin şekline bakalım, böbrek gibi değil mi. Ben böbrek 
hastalıkları doktoruyum. Böbrek çok iyi kanlanan bir 
organımızdır, bu nedenle yan etkilere açıktır. Hekimlik hayatımda 
bitkisel ürünlere bağlı yan etki hem çok gördüm hem de çok 
duydum. İlaç kullanmaya başlamadan önce gösterdiğimiz 
sorgulama hassasiyetini ne yazık ki bitkisel ürünlere 
göstermiyoruz. 
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Greyfurt: Bir sosyal paylaşımda greyfurt önermiştim, hastalarım, 
takipçilerim hemen uyardı. Greyfurt tansiyon ilaçları da dahil 
birçok ilaçla etkileşime girer. Bunu kapağa koyma nedenim de 
hem gıda-ilaç etkileşimine dikkat çekmek hem de aynı sorunun 
bitkisel ürünlerle de olabileceğini vurgulamak. 
 
Barbunya: Zeytinyağlı barbunya pişirmek kolaydır, yemek 
pişirmeyi hiç bilmeyen bir kişi bile yapabilir. 
 
Yastık: İyi uyku, iyi uyku. 
 
Kapan: Tuzak, şarlatan. 
 
Yanınızdaki bir bardak suyun anlamı geç içerseniz gece idrara 
kalkarsınız, uyku kaliteniz bozulur. Cep telefonu ve uzak 
kumanda da yerlerinde dursunlar, eliniz gitmesin. 
 
Bir de kapakta yer almayan ağır bir akşam yemeği var. 
 
Kapakta bir de ‘İyi ki Kilo Almışım’ yazısı var, o daha sonra. 
 
Bir kilo pirinç üretimi için yaklaşık 3400 litre su gerekir.  
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YEMEK YOGASI 
 
Önce yoganın tanımı ile başlayalım. Yoganın birçok tanımı var. 
Yoga ruhu ve bedeni birtakım yöntemlerle eğiterek bu yolla 
bedene ve ruhsal yaşama egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe 
sistemi olarak tanımlanabilir. Yoganın bende ilk uyandırdığı 
izlenim huzurdur. Yoga çok değişik amaçlarla kullanılabilir, 
kullanılmıştır. Yoganın en çok kullanım alanlarından birisi 
gerginliği azaltmaktır. Yoga kilo vermeyi kolaylaştırmak, yemenin 
kontrolü için de yapılabilir. 
 
Gelelim yemek yogasına. İnternette ‘kilo vermek’ ve ‘yoga’ 
anahtar kelimeleri ile bir araştırma yapsanız karşınıza kilo 
verdiren yoga hareketleri çıkar. Yemek yogası diye bir araştırma 
da yapsanız benzer sitelerle karşılaşırsınız. Kilo vermek ve yoga 
arasında aslında çok büyük bir benzerlik var. Kendimizi disipline 
etmek. Yoga sadece bir araçtır. Gelin yemek yeme eylemimizi 
beraber disipline edelim, kendi yemek yogamızı yaratalım. 
Akşam yemeği ile başlayalım. 
Önce süreye karar verelim, 1-1.5 saatlik yoga seansları bile var: 
başlangıçta yarım saat ile sınırlandıralım, acelemiz yok, hem 
yemek yiyeceğiz hem de sakinleşeceğiz. Yoga yalın ayak ve rahat 
bir kıyafetle yapılır. Biz de yemeğimizi öyle yiyelim. Yemeği ister 
tek başımıza ister ailemiz/arkadaşımız ile yiyelim uymamız 
gereken bazı kurallar var. Ben 15 tanesinden bahsedeceğim: 
1.30 dakika yemekten başka bir uğraşımız olmayacak yani 
televizyon seyretmek gazete okumak, sosyal medyada gezinmek 
yok. 
2.Masada oturacağız. 
3.İlk 5 dakikası sofrayı hazırlamakla geçebilir. 
4.Yemeği yapmak/hazırlamak gerekiyorsa o da ayrı bir yemek 
yogası konusu. 
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5.İster inançlı olun ister inanmayın ama yemeğe başlamadan 
önce açların halini düşünerek şükredelim. 
6.Aile/arkadaşla birlikte yemek yiyecek kadar şanslı iseniz bir 
kere daha şükredin. 
7.Her lokmamızı çiğneyip tadına varacağız, sakin sakin yiyeceğiz. 
8.Salata yemek zaman alır. 
9.Yarım saat yiyecek kadar yemek yoksa yavaş yeyin, boşluklarda 
boş boş oturun, hiçliği yaşamaya çalışın. 
10.Bildiğiniz meditasyon teknikleri varsa deneyin. 
11.Menü ile ilgili özel bir önerim yok: tatlı-hamur işi olmasın, katı 
yağ olmasın, bir de tuz az olsun yeter. Ağırlık sebze-meyvede 
olmalı. Yani sağlıklı yaşam. 
12.Haftada 3-5 kere yemek yogası yararlıdır. 
13.Yemekten huzurlu ve tok kalkmadınız mı. 
14.Yatmadan önce hafif bir şeyler yiyebilirsiniz, şart değil. 
15.Bu kuralları beğenmedi iseniz kendi kurallarınızı koyun: 30 
dakikanın altına düşmeyin. 
 
Yogayı bu kadar basite indirgemek ne kadar doğru bilemem ama 
yoganın temel amacı kendimizi eğitmek değil midir. Yazdıklarım 
benim hayal gücüm, siz de kendi hayalinizi yaratabilirsiniz. Ben 
akşam yemeği için yazdım, kahvaltı, öğle yemeği hatta ara 
öğünler için bile hayal kurulabilir. 
 
Hayalsiz yaşam balkonsuz eve benzer. 
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HRANİ YOGA VE SAMU 
 
Hrani Yoga kavramına Bulgar filozof Omraam Mikhaël 
Aïvanhov’un Beslenme Yogası isimli kitabında rastladım. Hrana 
Bulgar dilinde beslenme anlamına gelirmiş. Bu kitaptan bazı 
alıntılar yapmak istiyorum: 
1.Bir eylemin en önemli anı başlangıç anıdır, eğer ahenkli 
başlarsanız geri kalan her şey de ahenkli olacaktır. 
2.Yemeye iyi başlamak yetmez, iyi bitirmek de gerekir. İyi 
bitirmek yeni başlayacağınız etkinliğe de iyi başlamanızı sağlar. 
3.Günümüzde insanlar dengelerini yeniden bulmak için imkanlar 
arıyor ve yoga yapıyorlar, zen ve transandantal meditasyon. Ben 
daha basit ve etkili bir egzersiz buldum: yemek yemeği 
öğrenmek. 
4.Özensiz bir biçimde yemek yenirse, mesela gürültülü ortamda, 
sinirli bir biçimde aceleyle ya da tartışarak, sonrasında 
meditasyon ya da yoga yapmaya gitmek neye yarar? (benim 
eklemelerim televizyon seyrederken, dizi izlerken, okurken 
[okumak bazen zararlıdır], yürürken…) 
5.Yalnızca doğru yemeği bilerek bütün sorunları 
çözemeyiz. Yemek bir başlangıçtır. 
6.Yemek yeme, besinin sağlığa, güce, sevgiye, ışığa dönüştüğü 
sihirli bir törendir. 
7.İnsanların çoğu günlük hayatın en ufak etkinliklerinin büyük 
anlamları olduğunu anlamaz. 
8.Bir nesneye egemen olmak için onu önce düşünceyle hakimiyet 
altına almalısınız. 
9.Birlikte yemek yemek gelişmenin ve bilincini geliştirmenin 
harika bir yoludur. 
10.Sevgiyle yemek yemeğe çalışın, kendinizi ne kadar harika 
hissettiğinizi göreceksiniz. 
11.En basit yoga, Hrani Yoga’dır. Bilinçli veya bilinçsiz tüm 
yaratılmışlar tarafından yapılır. 
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12.Besin yalnızca bir araçtır, önemli olan psişik ve spiritüel 
hayattır. 
13.İnsanın geleceği beslenme şekline bağlıdır. 
14.Gerçekte hayatı uzatan açlıktır. Her yemekten doymuş, tok 
olarak kalkarsanız ağırlaşırsınız, uykulu olursunuz ve 
mükemmelliğe şevkiniz kalmaz. 
14.Beni davet ettikleri her yerde her çeşit yemekten sunarlar, 
halbuki önceden haber vermişimdir: ‘Aşırıya kaçmayın bana 
biraz salata, birkaç sebze, birkaç meyve verin’. Kimse bunu 
dinlemez ve çok az aldığımı düşününce de hayal kırıklığına 
uğrarlar. Ne yapalım, bana inansalardı! 
15.Gerekli olandan fazlasını yiyerek başkasına ait olanları 
alıyorsunuz (benim eklemem adil yaşama ters bir davranış). 
16.Yemek zamanları en iyi spiritüel egzersiz imkanlarıdır. 
 
Kitaptan yapılan alıntıları artırmak mümkün ama bu kadar yeter, 
daha fazla öğrenmek isteyenler kitabı okuyabilirler, okuması 
kolay, bir akşam yemeği zamanı biter. 
 
Samu ise bir Zen kavramı, günlük aktiviteler (temizleme, 
süpürme, bahçede çalışma, toz alma, yürüme, yemek yeme) 
esnasında meditasyon yapıyorsunuz, Aktivite içinde meditasyon. 
Yani herhangi bir aktiviteyi yaparken öylesine odaklanıyorsunuz 
ki, aktivitenin kendisi meditasyon haline geliyor. Bir çeşit 
meşguliyet tedavisi değil mi. Aslında Hrani Yoga da bir Samu. 
 
Gerek Hrani Yoga gerekse de Samu aslında yeme kontrolü, 
yemeğe hakim olma ile ilgili. Sağlıklı yaşama, kilo vermeye en 
büyük engellerden birisi de yeme kontrolü, yemek yeme 
hastalıkları. Herkesin çok iyi bildiği 2 tane yemek yeme hastalığı, 
yeme bozukluğu var, aşırı kilo kaybı ile giden anoreksia nervosa 
ve aşırı yemek yeme ve şişmanlık ile giden bulimia nervosa. 
Bunlar uç örnekler/hastalıklar ama hepimizin belki de kısa süreli 
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ve daha hafif miktarlarda bu hastalarla ortak yönleri olabilir. İşte 
yemek yogası bu noktada önemli, hem sağlıklı yaşama hem de 
birçok sorunun çözümüne iyi bir başlangıç olabilir. 
 
Yemek yapmak, yemek yapmayı öğrenmek de aslında bir tür 
Hrani Yoga, bir tür Samu.  Yemek yapmak zor bir iş değildir, 
isteyen herkes yapabilir. Yemek yapmak hem yeme kontrolünü 
kolaylaştırır hem de katkı maddesiz yememize yardımcı olur. 
 
İştahla yenen yemekten zarar gelmez (Babamın sözü). 
Sevmediği yemek olunca ‘Diyet yapıyorum’ (Bu da Babamın 
sözü). 
 
  



 37.Akşam Yemeği  

 - 55 - 

BESLENME/DİYET ÇALIŞMASI YAPMAKTAKİ ZORLUKLAR 
 
Faz 3 aşı çalışmalarını ve grafiğimizi yeniden hatırlayalım. 
Beslenme/diyet çalışmalarında da mantık aynıdır. 
 

 
 
 
 
Faz 3 çalışma için 2 küme seçilir. Bir küme kontrol grubu diğer 
küme etkinliği araştırılan beslenme/diyettir. Faz 3 için seçilen 
kümeler benzer olmalıdır. Bir kümeyi İtalyanlardan, bir kümeyi 
Çinlilerden oluşturamazsınız. Bir kümeyi kalp hastalarından, bir 
kümeyi atletlerden seçemezsiniz. Yani grupların seçimi, 
kümelerin oluşumu dikkat gereken konulardır, özen 
gösterilmezse hatalı sonuçlara yol açabilir. 
 
Aşı çalışmasında olduğu gibi kümeler oluşturulurken gönüllülerin 
belli yaş aralığında olmaları ve kanser, böbrek, kalp gibi 
hastalıklarının olmaması gerekebilir veya kümeler ortak özelliği 
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olan hastalardan (kilolu, şeker hastası…) oluşabilir. 
Beslenme/diyet çalışmalarında kümeleri oluştururken 
araştırmaya katılan insanların alışkanlıklarının çok değişken 
olabileceği ve çalışma süresince bu alışkanlıklarını 
değiştirmelerinin kolay olmayabileceğinize dikkati çekerim. 
Örneğin alkali diyetle ilgili uzun süreli 3 yıllık bir çalışma 
planlıyorsunuz, çalışmaya katılanların diyetine bir sınırlandırma 
getiriyorsunuz, sizce uyum problemi olabilir mi? Kendinizi 
katılımcının yerine koyun, arada kaçamak yapmaz mısınız? Ne 
sıklıkta yaparsınız? 
 
Diğer bir sorun da çalışmada neyi ölçeceksiniz. Aşı çalışmasında 
ölçmek kolay, hastalığı, şiddetli hastalığı, ölümü önlüyor mu 
ölçmek çoğu kez yeterli, faz 3 çalışmasından önce yan etki ile 
ilgili bazı çalışmalarda yapmış olmalısınız. Beslenme çalışmasında 
ise bakılacak o kadar parametre var ki, kilo, tansiyon, şeker, 
kolesterol, kanser…. 
 
Aşı çalışmalarında aşıyı ilaç firması verir, beslenme çalışmasında 
ise yemeklerin temini, hele uzun süre temini problem olabilir, 
üstelik aşı standarttır yemekte standardizasyonu sağlamak 
güçtür.  
 
Bunları yazmaktaki amacım beslenme/diyet çalışmalarında küme 
oluştururken, çalışmayı takip ederken olabilecek sorunlara 
dikkatinizi çekmek. Bu olası sorunlar nedeni ile iyi tasarlanmış 
beslenme/diyet çalışması azdır. Sorunlar arttıkça da çalışmaların 
güvenilirliği azalır, hata payı artar. Çelişkili sonuçlar ortaya 
çıkabilir. 
 
Beslenme, diyet araştırmaları ile ilgili 5 soru önemli. 
1.Kontrol grubu var mı, uygun mu, yeterli mi 
2.Kümelerin seçimi adil mi 



 37.Akşam Yemeği  

 - 57 - 

3.Ne ölçülmüş, nasıl ölçülmüş 
4.İstatistiksel fark var mı 
5.Takip süresi ne kadar: Bu soru kilo verme diyetleri için çok 
önemli, hangi diyeti yaparsanız yapın yediklerinize dikkat edince 
kilo verirsiniz, önemli olan bir süre sonra verilen kiloyu geri 
almamak. 
 
Soru sormadan cevabı bulamazsınız, soruyu sorun cevabını 
bulun. 
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JOHN IOANNIDIS NE DİYOR? 
 
Kim bu John Ioannidis? Stanford Üniversitesi öğretim üyesi, 
konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden birisi, geçmişi çok 
öğretici. Yunanistan’da Atina Kolejinden mezun olmuş, lise 
öğrencisi iken Yunan Matematik Derneğinden de ödül almış. 
Atina Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Amerika’da 
Dahiliye ve Enfeksiyon hastalıkları ihtisasları yapmış. Ama 
araştırmalarını doktorluk yapmaktan ziyade kanıta dayalı tıp, 
meta-analiz, meta-araştırma, istatistik ve beslenme konularında 
yoğunlaştırmış. 
 
Size Ioannidis’i niye anlatıyorum, 2 nedenle: 
1.Matematikçi geçmişi. 
2.Bir röportajı. Bu röportajdan kısa bir alıntı. 
 
Topol: Tıbbi araştırmaların %90’ının hatalı olduğunu 
hesaplamışsınız. Bu biraz karamsar değil mi? 
Ioannidis: Bardağın dolu veya boş görünümü durumuna 
benzetilebilir, %10 veya daha fazlası doludur. Tıp inanılmaz 
gelişme göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir. Buna 
odaklanabiliriz. 
 
Beslenme çalışmalarında hata payı daha fazla, güven aralığı daha 
az. İşte gerek tıbbi araştırmalardaki gerekse beslenme 
çalışmalarındaki yöntemsel sorunlar hepimizin kafasını 
karıştırıyor, bu karışıklığı kullananlar tabi ki çıkıyor. Buna bir de 
işin ticaretini yapanlar, medyatik olmaya çalışan doktorlar, ilgi 
çekmeye çalışan bilim insanlarını da ekleyince kaotik bir tablo 
oluyor. Tuzağa düşmemek için elimizde en büyük silahımız 
matematik ve sormak.  
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Matematik sayesinde farklı yöntemlerle de çalışma yapabiliriz 
ama veriye ihtiyacımız var. Anket çalışmaları, tüketim 
alışkanlıkları veya toplumsal gözlemlerle veri edip çalışma 
yapabiliriz. Ama bu verileri de dikkatli yorumlamak gerekir yoksa 
günde 12 fındıkla yaşam süresi 12 yıl uzayabilir, günde 3 kahve 
ile bir 12 yıl daha, günde 1 mandalin ile 5 yıl daha, etti mi 27 yıl. 
Ama öte yandan günde 1 yumurta ile yaşam süresi 6 yıl azalabilir, 
2 dilim domuz pastırması ile bir 10 yıl daha azalabilir, sigara 
içmekten beter. Bunlar ne kadar doğru. 
 
Verilerin doğruluğu veri toplama yöntemi ile ilgilidir. 
Ölçülebilen bilgi ölçüm yöntemi ile ilgilidir. 
Çalışmanın analizi analiz yöntemi ile ilgilidir. 
 
Bilimsel araştırma, tıbbi araştırma yaparken yanılgı oranlarını, 
limitlerini bilmeden yorum yaparsak hem yanılırız hem de 
yanıltırız. Bilimde, tıpta, beslenmede bilgi değişebilir, herşey 
siyah-beyaz değildir, arada gri alanlar da vardır, önemli olan 
siyahı siyah, beyazı beyaz, griyi gri olarak tanımlayabilmek, 
kümelendirmeyi başarabilmektir. Bu gri alanlar tıbbi şarlatanlar 
tarafından kullanılmaya çok elverişlidir. 
 
Hatalı-eksik de olsa çalışmaların yayınlanması şeffaflıktır, 
insanlığın yararınadır. Zararlı olan bir kanıta dayanmayan 
iddialar, bile bile yalan bilgi yaymaktır. 
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ACI BİBER ZAYIFLATIR MI 
 
Biberin acı olmasını sağlayan madde kapsaisindir. Dilimizde 
bulunan kapsaisin alıcıları acı veya sıcak hissine neden olurlar. 
Kapsaisin ağrı, kanser, iltihap, yorgunluk gibi birçok durumda 
kullanılmaktadır (kullanılması etkili olduğu anlamına gelmez). 
Kilo sorununun azalmasına yardımcı olabileceğine dair veriler de 
ortaya çıkınca Tıp dünyasında daha fazla ilgi görmüştür. 
Kapsaisinin metabolizmayı hızlandırarak yağ yıkımını arttırdığı 
iddia edilmiştir.  
 
Gazetelerde şöyle bir haber okuyabilirsiniz: Biber zayıflatıyor. 
Doğru olabilir de olmayabilir de. Yeterli kanıt yok ama kapsaisin 
içermesi iddianın dayanağı.  
 
Veya şöyle bir haber okuyabilirsiniz: Havuç göz sağlığı için iyi. 
Gözümüz için A vitamini gerekir ve havuç A vitamini içerir. 
Burada 2 konuya dikkatinizi çekmek isterim: 
1.Göz için faydalı A vitaminini almak için havuç yemenize gerek 
yok, başka gıdalardan da alınabilir: beyaz peynir, kavun, 
balkabağı, kaysı, biber, kara lahana… 
2.Havuç göz hastalığında ilaç yerine geçmez. Bitkisel ürünlerin, 
takviyelerin en büyük sakıncası tedavide etkinliği kanıtlanmış 
ilacın yerine kullanılması ve ilacın ihmal edilmesidir.  
 
Veya bir başka haber: Avokado kramplara iyi geliyor. Çünkü 
içinde magnezyum var. Avokadoda magnezyum var ama kaysı, 
muz, ıspanak, kuru baklagiller, taze fasulyede de magnezyum 
var. Yani avokadodan daha ucuza magnezyum alabilirsiniz ama 
avokado seviyorsanız ona bir şey diyemem. Benzer mantıkla 
kramp için magnezyumlu soda, maden suyuna da gerek yok. 
Avokado gene iyi, magnezyumlu soda, maden suyunda bir de tuz 
(sodyum) alıyorsunuz. 
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Bunları yazmaktaki amacım sizlere tek bir besin maddesine, gıda 
çeşidine bağımlı olmadığımızı, zevkimize ve kesemize göre 
alternatifler olduğunu hatırlatmaktır. 
 
Acı biberin memleketi Meksika’da şişmanlık sıklığı Amerika’yı 
geçmiş yani Meksika şişmanlıyor. 
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BİBER, ALGILAMA VE MATEMATİK 
 
Biber faydalı bir sebze, yediklerimize lezzet katar, vitamin içerir, 
hatta zayıflattığı bile iddia edilir. Akşam yemeğinde içinde biber 
olan bir sebze yemeği sağlıklı olabilir, biber lezzet verdiği için tuz 
ve şekere de iyi bir alternatiftir. Peki biberle ne zaman tanıştık: 
Kristof Kolomb'un Amerika’yı keşfinden (1492) sonra. 
 
Biberin 400’den fazla çeşidi var, en yaygın kullanılan baharat, 
nerdeyse her iklimde yetişiyor yani tam bir dünya sebzesi. 
Baharat ticaretinin dünya tarihine yön veren olaylardan bir 
tanesi olduğunu hatırlatırım. Hindistan’a gitmek için yola çıkıp 
Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb’un en büyük 
motivasyonlarından birisi de karabiber dahil baharat ticaretine 
alternatif bir yol bulmakmış (daha önce okuduğu kitaplardan 
Dünya’nın yuvarlak olduğunu öğrenmişti). İsminin biber 
olmasının nedeni de biberin tadı acı olduğu için belki karabiber 
zannedilmesi. Kristof Kolomb biberi Amerika’dan Avrupa’ya 
getirmiş, hatta doktoru Diego Alvarez Chanca acı biberle ilgili bir 
kitap bile yazmış ama biberin tarihi daha da eski. Yazının 
keşfinden önce de biber varmış, yaklaşık 5000 yıl önce de 
evcilleştirilmiş. Amerika’dan Avrupa’ya getirilen biber oradan 
tüm dünyaya yayılmış. Biberin dünyaya yayılmasında Osmanlı’nın 
da katkısı var. Günümüzde Macaristan’ın sembollerinden biri 
olan ‘paprika’ Macaristan’a atalarımız tarafından götürülmüş. 
Bunları biraz da yemek kültürümüzün gelişmesi, akşam yemeği 
sohbet konuları için yazıyorum. Sohbet ederek yemek yemek, 
hele yavaş yemek hem sağlıklı yaşam hem de kilo vermenin 
araçlarından birisi.  
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Biberle ilgili birçok da deyim var. 
 

Güçlüyüz çünkü biber yiyoruz 
Biber gibi olmak 
Tuzu, biberi olmak 
Kırlangıcın zararını biberciden zor (Kuşlar ve yılanlarda 
kapsaisin algılayıcıları olmadığı için acıyı hissetmezler) 
Biber gibi yakmak 
Yaraya tuz biber ekmek 

 
2021 yılı Nobel ödülünü alan David Julius çalışmalarında bibere 
acılık hissini veren kapsaisini kullanmış. Acı biber yemesi 
çalışmalarına ilham kaynağı olmuş. 
 
Acı biberin cinsel gücü zayıf erkeklere iyi geldiği de iddia ediliyor. 
Doğru mu yanlış mı bilmem, isteyen araştırsın, denesin. 
 
Madem ölçmenin öneminden bahsediyoruz acaba biberin acılık 
derecesi ölçülebilir mi diye merak ettim, aradım, buldum. 20. 
yüzyılda yaşayan bir farmakolog olan Scoville, yaşamı boyunca 
biberin acılığını ölçmek için birçok araştırma yapmış. Bu nedenle 
de biberlerin acılık seviyesi Scoville birimine göre ifade edilir. Bir 
biber, 2500 Scoville biriminde acı ise; bu biberin 2500 kat 
seyreltildiğinde acılığını kaybedeceği anlamına gelirmiş. Bu 
ölçümlere göre ülkemizde yetişen biberlerin acı aralığı 2500-
8000 değerleri arasında imiş. Dünyanın en acı biberi ise 
Hindistan'da yetişen Bhut Jolokia veya Naga Jolokia'dır. Bu 
biberlerin acı aralığı 1.041.427'dir yani bizim Anadolu’da acı 
biber olarak adlandırdığımız biberden 420 kat daha acıymış. 
Biberin matematikle ilişkisine başka bir açıdan bakmak istiyorum, 
matematik ve takvim ilişkisi. 
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Atalarımız başlarından geçenleri ya da değer verdikleri, 
belleklerinde saklamak istedikleri önemli anıları çoğu kez doğal 
olaylara (genellikle ay ve güneş tutulmaları) göre sıralarlarmış 
(hala zamanı kendimize göre tanımlamıyor muyuz, iki bayram 
arası, küçük kızın doğumundan sonra...). Matematik sayesinde 
günümüzdeki takvim ortaya çıkmıştır. Bilimdeki, matematikteki 
gelişmeler nedeni ile tarihi eserlerde bahsedilen olayların gerçek 
tarihleri çözülebilmiştir. Günümüzde kullanılan takvim sayesinde 
çok çaba sarfetmeden hangi olay önce hangi olay sonra anlamak 
kolaylıkla mümkün. Takvim, zaman dilimi lise giriş sınavı 
matematik konularından birisi. Yani basit bir matematik bilgisi ile 
hepimiz hangi olay önce hangi olay sonra muhakemesini 
yapabiliriz.  
 
Dönem dönem gazetelerde İbn Sina’nın önerdiği tedaviler, 
karışımlarla ilgili haberler okuyoruz. İbn Sina’nın Amerikanın 
keşfinden yaklaşık 450 yıl önce yaşadığını hatırlatarak bir gazete 
haberinden (Mart 2022) alıntı yapıyorum: İbn Sina’dan sirke ve 
acı biberle tedavi önerileri. 
 
ACI BİBERİN İYİ GELDİĞİ DURUMLAR (HABERDEN) 
 

Öksürük, göğüs ağrısı 
Balgam sökücü 
Ağrı kesici 
Sinirleri yatıştırıcı 
Boğaz iltihabı 
Sindirim kolaylaştırıcı 
İştah açıcı 
Doğum kolaylaştırıcı 

 
Amerika’nın keşfinin 1492 ve İbn Sina’nın ölüm tarihinin 1037 
olduğunu hatırlarsak haberin hayali olduğu kolaylıkla anlaşılır 



 37.Akşam Yemeği  

 - 65 - 

ama eğer düşünmezsek, aklımızı kullanmazsak bu hayali habere 
inanabiliriz. İbn Sina büyük bilim insanı ama böyle bir haber 
hem ona hem bize hakaret değil mi. Üstelik İbn Sina bugün 
yaşasaydı, günümüzdeki bilgilere sahip olsaydı modern tıbbın 
olanaklarını sonuna kadar kullanmaz mıydı.  
 
Bir de İbn Sina algısı var. Tekrar ediyorum İbn Sina büyük bilim 
insanı, bunun tartışması yok. İbn Sina ismini duyunca olumlu 
algılıyoruz. Bu olumlu algımızı kullanmalarına izin vermeyelim. 
Sorgulayalım, sorgulayalım, sorgulayalım. 
 
Haberi tekrar ön yargısız olarak okumaya çalıştım. Burada 
bahsedilen biber farklı bir biber de olabilir. Hipokrat’ın da 
tedavilerinde geçen Hindistan, Endonezya uzun biberi var. Ama 
farzedelim ki bahsedilen bu biber ama bu biberin adı aslında 
uzun biber üstelik ben biber deyince günlük kullanımda olan 
kırmızı, yeşil biberi anlarım. Bu haberi okuyanlar da muhtemelen 
benim gibi algılarlar. Yani haber doğru olsa bile algılanması farklı.  
 
Bu haberde benim dikkatimi çeken birşey daha var, biberin iştah 
açtığı yazılı. Öte yandan günümüzde hızlı kilo verdiren acı biber 
diyeti de var. Çünkü metabolizmayı hızlandırarak yağ yaktığı, 
iştahı azalttığı iddia ediliyor. Bu tür ayrıntılara takılmak, hele tek 
bir besin maddesine bağlanmak bizi yanıltabilir. Üstelik bu tür 
haberler bizleri gerçeklerden uzaklaştırıyor, hayal dünyasına 
taşıyor. 
 
Hayal gücü gerçeklikten kaçmak için değil, onu oluşturmak için 
kullanılmalıdır. 
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SAĞLIKTA GERÇEK ÖTESİ (POST TRUTH) DÖNEM 
 
Meslek hayatımda en çok şaşırdığım konulardan birisi de 
siyasette gerçek ötesi dönemi eleştirip kendi yaşamlarında, kendi 
sağlıkları için gerçek ötesi davranışlara inanan, böyle yaşayan 
yakınlarım, hastalarım, arkadaşlarım olmuştur. Buna da bir de 
siyasetçileri gerçek ötesi diyerek eleştirip, gerçek ötesi haberleri 
üreten ve yayan sağlık çalışanlarını destekleyen gazeteci, 
televizyoncular da eklenince işler daha da karışıyor. İyi bildiğimi 
düşündüğüm bir konuda ifade özgürlüğü diyerek toplum 
sağlığına zarar veren görüşleri yayan gazetecilere acaba iyi 
bilmediğim konularda ne kadar güvenmeliyim. Beni çok etkileyen 
bazı olaylardan bahsetmek istiyorum: 
1.2021 Ocak ayında ülkemizde corona aşısının ilk başladığı zaman 
çok mutlu olmuştum. Sağlık personeli olduğum için aşıyı ilk 
yaptıranlardan biriyiz. Aşıdan sonra bir yıldır yaşadığımız 
gerginlik nispeten azalmıştı, evimize huzur gelmişti. Birçok 
arkadaşım aşı yapılırken çekilen fotoğrafını sosyal medya 
hesaplarından paylaştı. Çok okunan bir yazar, gazeteci sağlık 
çalışanlarının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Sağlık 
Müdürlerine göstermek için resim paylaştığını yazdı. Okuduğum 
zaman inanamadım ama videosu da vardı. Bu kadar çok okunan 
bir yazarın yaşadığı toplumdan bu kadar habersiz olması beni çok 
şaşırttı, hayal kırıklığına uğrattı. 
2.Pandemi başlarken bu virus Türklere bir şey yapmaz, korunmak 
için tuzlu su yeter diyen bir doktorun isminde bilim geçen bir 
televizyon programı yapmasına reyting için onay verilmesi.  
3.Daha çok okunmak, daha fazla reyting, dikkat çekmek için 
yaptıkları haberlerin doğruluğunu araştırmayan o kadar çok var 
ki. Üstelik karşı görüşü merak bile etmiyorlar (belki de ediyorlar, 
belki de biliyorlar ama onlara yer vermek amaçlarına hizmet 
etmiyor).  
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Yalan haber doğru haberden çok daha hızlı yayılıyor. Gazete ve 
televizyonların önemi azalırken sosyal medya kullanımı giderek 
yaygınlaşıyor. Kimimiz iyi niyetli, kimimiz farkında olmadan, 
bazıları da kendi çıkarları gereği sağlıkta gerçek dışı bir gündem 
yaşamamıza neden oluyor, en masum paylaşımlar bile sorunlara 
yol açabiliyor. Sağlıkta gerçek ötesi dönem, yalan/çarpıtılmış 
haber günümüzde toplum sağlığını tehdit eder bir boyuta 
gelmiştir. Peki zararları nedir? 
1.Gerçek sorunlar konuşulmuyor. 
2.Kutuplaşmaya neden oluyor, birisi çok aykırı bir şey söyleyince 
tepki alıyor, gündem oluyor, kutuplaşma olunca çözülebilecek 
sorunlar çözülemiyor. 
3.Yalan/çarpıtılmış haberlere inananlar zarar görüyor. 
4.Yalan haberler zamanla ana bilgi kaynağı haline gelir, gerçek 
bilgiler, etkili tedaviler gündemden düşer. 
 
Gerçeği itibarsızlaştırmak tıbbi şarlatanların en önemli 
yöntemlerinden birisidir. 
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YALAN YALAN DA GERÇEK GERÇEK Mİ 
 
Zaten sorun burada, gerçeğin bilinmezliğinde. Üstelik tek gerçek 
de yok. Gerçek de değişiyor. Hepimiz değişiyoruz, çevremiz 
değişiyor. 75 kilo Ceren 2 hafta sonra 73 kilo olunca artık eski 
Ceren değil. Ama 2 noktayı unutmamak lazım: 
1.Yalan yalandır, yalandan uzak durmak lazım 
2.Gerçeğe ulaşmanın yolu sormaktan, matematikten geçer. 
 
İstatistik de matematik kullanır ama istatistiğe güvenilmez 
diyenler de vardır. Kötü niyetli veya eksik bilgili kişilerin yaptığı 
istatistikler sorun olabilir ama bardağın dolu tarafını görmek 
lazım. İyi niyetli ve bilgili insanlar da var ve sayıları az değil. Gelin 
3 konuya yanıt arayalım: 
1.Aşı faydalı mı, zararlı mı. 
2.Kolesterol ilaçları faydalı mı zararlı mı. 
3.Tansiyon ilaçları faydalı mı zararlı mı. 
 
Size aşının, kolesterol ilaçlarının, tansiyon ilaçlarının yan etkisi 
yok dersem yalan söylemiş olurum ama bunların yararı da vardır 
(bilimi çarpıtanlar, tıbbi şarlatanlar yan etki nedeni ile haklı 
olarak duyulan kaygıyı çok kullanırlar). Önemli olan yarar/zarar 
oranıdır, göze aldığınız risktir. İşte burada olasılık hesabı 
gündeme gelir. Olasılık da lise giriş sınavının konularından 
birisidir yani ilköğrenim konusudur. Hayatımızda aslında her 
olayda karar verirken risk hesabı yaparız, bir şey yapsak da risk 
alırız yapmasak da risk alırız. Burada üzerinde durmamız 
gereken konulardan birisi de yakın-uzak tehlikedir. Örneğin 
kolesterol ilacına bağlı olası yan etki yakın tehlike, kolesterol 
yüksekliğine bağlı olası sorun uzak tehlikedir. Tıbbi şarlatanlar 
dikkatinizi yakın tehlikeye çekerek sizi korkuturlar, 20 seneye kim 
öle, kim kala.  
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Gelin olasılığı biraz daha konuşalım. 
OLASILIK kavramı, daha kelimenin ortada olmadığı 1500’lü 
yıllarda yaşayan İtalyan hekim Girolamo Cardano tarafından, 
aşırı kumar merakı nedeniyle düşünülmüş. Cardano tifüs’ün ilk 
klinik tariflerini yapan, frengi hakkında yazmış ve fıtık için yeni bir 
yöntem geliştirmiş bir doktormuş (Modern Tıp sayesinde 
gündemimizde ne tifüs ne frengi var). Matematik, fizik, 
astronomi gibi konularda da kitapları varmış. Konumuz ile ilgisi 
bakımından 2 kitabı çok önemli: Ars Magna (Büyük Sanat) isimli 
matematik kitabı ve Liber de Ludo Aleae (Şans Oyunları) kitabı. 
Günümüzde Liber le Ludo Aleae (Şans Oyunları) kitabı, olasılığın 
istatistiksel ilkelerini geliştirme yolunda harcanmış ilk adım 
olarak tanımlanıyor. Yani bugünün risk yönetimine ışık tutan 
yol kumar merakından geçiyormuş.  
 
Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasında değişir. Olay imkansızsa 0, 
kesinse 1, ama kesin veya imkansız değilse 0 ile 1 arasındadır.  
Gerçekleşme olasılığı 1 olan olaylara kesin olay denir. 
Gerçekleşme ihtimali olmayan yani olasılığı 0 olan 
olaylara imkansız olay denir. 
Sorularımıza yeniden dönelim: 
1.Aşı faydalı mı, zararlı mı. 
2.Kolesterol ilaçları faydalı mı zararlı mı. 
3.Tansiyon ilaçları faydalı mı zararlı mı. 
 
Hangi tercihi yaparsak yapalım risk almış oluruz yani kendi 
hayatımızla kumar oynamış oluyoruz. Bu 3 durumda da fayda 
zarardan kat kat fazladır (zararı faydasından fazla olan bir ürün 
ne ilaç ne de aşı olabilir). Sonuç olarak aşı olmamayı veya ilaç 
kullanmamayı tercih edersek daha fazla risk almış oluruz.  
 
Aşı veya ilacın gerçeğine ulaşmak zor değil, çünkü hem ölçüm 
daha kolay hem denetim daha fazla (örneğin corona aşısının 
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kalp kası üzerindeki olan yan etkisi, çok nadir olmasına rağmen 
saptanabiliyor) peki beslenmenin, kilo vermenin gerçeği nedir? 
Kilo verme tedavisinin en az 7 gerçeği var: 
1.Daha az yemek: En ince diyet kitabı, az ye (kitap içinde kitap). 
2.Daha fazla hareket: Sadece hareketle zayıflamak zor ama 
hareketsiz zayıflamak çok çok daha zor. 
3.Alışkanlıkların değiştirilmesi: En zoru ama sadece akşam 
yemeğini düzene sokmakla bile çoğu insan kilo verip, koruyabilir. 
4.Metabolizmanın hızlanması, dengelenmesi, değiştirilmesi: En 
gri alan, iddialar, suiistimallerin ilgi odağı. 
5.İlaçlar: Bu kitabın konusu değil. 
6.Ameliyat: Bu kitabın konusu değil. 
7.Verilen kiloların geri alınmaması: Kilo nasıl olsa verilir (hele 
gençken), önemli olan geri almamak. 
 
Yarım gerçek, çok kez korkunç bir yalandır (Benjamin Franklin). 
 
  



 37.Akşam Yemeği  

 - 71 - 

İSTATİSTİKLERE UYMAYANLAR 
 
Matematik ve Modern Tıp her hastayı/olayı açıklayamıyor çünkü 
hala bilmediğimiz çokşey var. Doktorların yetersiz kaldığı veya 
modern tıp dışı tedavilerle iyileşen hastalar da var. Bu kafa 
karışıklığına neden oluyor. Ama modern tıp her olaydan ders 
çıkarıp kendini yenilemeye çalışıyor. Sizlere modern tıbbın 
yetersiz kaldığı 3 olaydan bahsetmek istiyorum. 
 
İlk anlatacağım olay Dan Buettner’in yazarlığını yaptığı Blue 
Zones (Mavi Bölgeler) kitabından. Önce kısaca Mavi Bölgelerden 
bahsedeyim. Dan Buettner 100 yaştan fazla yaşayan insanların 
yoğun olduğu yerleri Mavi Bölge olarak isimlendirmiş. Mavi 
Bölge deyince Okinawa adası (Japonya), Sardinya adası (İtalya), 
Loma Linda (Amerika Birleşik Devletleri), Nikouya yarımdası 
(Kosta Rika) ve burnumuzun dibindeki Ikaria adası (Yunanistan) 
ön plana çıkıyor. Rugao (Çin) da mavi bölge olarak 
tanımlanabilir. Kafkaslarda Abhazya, Ekvator’da And dağlarında 
Vilcabamba, Pakistan’ın kuzeyinde bulunan Hunza da dünyada 
insanların uzun, sağlıklı ve mutlu yaşadığı diğer bölgeler. 
Ülkemizde de insanların uzun yaşadığı, yaşlıların mutlu olduğu 
yerler var: Gölköy (Ordu), Bozdoğan (Aydın), Nazilli (Aydın), Dinar 
(Afyonkarahisar), Doğanşar (Sivas), Fethiye (Muğla), Şavşat 
(Artvin), Maçka (Trabzon), Çamlıhemşin (Rize), Karaburun (İzmir) 
ve Kastamonu (GEROATLAS araştırması). Biz Mavi Bölgedekilerin 
özelliklerini, nasıl beslendiklerini sonra göreceğiz şimdi ilgili 
olayımıza dönelim. 
 
Olayımızın kahramanı Stamatis Moraitis. 1943 yılında Yunan 
savaşında önce Türkiye, sonra Amerika’ya kaçar. Amerika’da iyi 
bir yaşam kuran Moraitis, evlenir ve 3 çocuk sahibi olur. 3 odalı 
bir ev ve 1951 model Chevrolet sahibi olur yani Amerikan rüyası 
gerçekleşir. 1976 yılında nefes darlığı nedeni ile doktora gider, 
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akciğer kanseri tanısı konur, 9 doktor da tanıyı onaylar. Henüz 60 
yaşında olmasına rağmen doktorların biçtiği ömür en fazla 9 
aydır. Moraitis’in memleketi İkaria Adası’na (Yunanistan) dönme 
kararı verir. 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. Adaya dönünce çocukluk arkadaşları 
Moraitis’i yalnız bırakmazlar. Beraber yürüyüşe çıkar ve 
kahvehanede tavla oynarlar. Kendi bahçesinde şarap üretmeye 
başlar. Genelde günde bir şişeden fazla şarap içerler. Gel zaman 
git zaman Moraitis güçlenir. Günün birinde bahçesine sebze 
ekmeye karar verir. Belki sebzelere yetişemem ama hem güneş 
altında oyalanmaktan keyif alırım hem de vefat ettikten sonra 
eşim taze meyvelerin keyfini çıkarır diye düşünür. Doktorların 
kendisine biçtiği 9 aylık süre gelir ve geçer. Fakat Moraitis 
yaşamaya devam eder, ölmez. Ada yaşantısı ile herşey daha 
kolaydır. Canının istediği saatte uyanır. Öğlenleri bahçesi ile 
uğraştıktan sonra yemeğini hazırlar ve sonrasında da biraz 
kestirir. Bu esnada çocukları gelirse diye evine fazladan 2 oda 
daha inşa etmiştir. Yazar kitaba bu yazıyı yazdığı zaman Moraitis 
97 yaşında ve son derece sağlıklı imiş. Adaya dönüş yaptıktan 25 
yıl sonra kendisine teşhis koyan doktorlara bunun nasıl 
olabileceğini sormak için Amerika’ya gider ve aldığı yanıtlar ise 
oldukça ilginçtir: 9 doktorun 9’u da çoktan vefat etmiştir. 2013 
yılında Moraitis ölmüş ama ölüm nedeni kanser değilmiş. 
İkaria’dan istatistikleri şaşırtan bir örnek daha vereyim. 
Yorumsuz yazıyorum: Gregoris Tsahas, 100 yaşında, 70 yıldan 
beri günde bir paket (20’lik) sigara içiyor. 
 
İkinci olay bir yapay zeka başarısı ama kahramanları doktor değil. 
Harvard Üniversitesinden bir öğretim üyesinin oğlu, 4 yaşında 
kanlı ishal sonucu iltihabi bağırsak hastalığı tanısı almış. Tedavi ile 
hastalık yatışmış ama ergenlik çağına gelince alevlenmiş. İlaçlar 
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işe yaramamış, çocuk okula gidemez hale gelmiş. Bağırsağın 
alınmasına karar verilmiş. Ameliyattan önce babası arkadaşına 
(Isaac Cohane) belki çılgınca ama öğrencilerinin yapmış olduğu 
analizi deneyebilir miyiz diye sormuş. Isaac Cohane’nin 3 
bilgisayar bilimcisi (doktor olmadıklarına dikkatinizi çekerim) 
öğrencisi ilaçların genler üzerine etkilerini çalışmışlar, genleri 
aktifleştiren pasifleştiren ilaçları incelemişler. Bu hasta için en 
uygun ilacı bulmuşlar, indirubin (Qing Dai isimli bir Çin tıbbı ilacı). 
Okulda kimse bu ilacı duymamış. Google aramışlar. İlacı nerden 
alacaklarını düşünmüşler. Burada bitkisel ürünlerin kalite 
sorunu gündeme gelmiş, ‘marketten aldığın ilacın içinde etken 
madde %0 da olabilir, %100 de’ diye konuşmuşlar, yani 
güvenilmez bulmuşlar. İsrail’de bir grup modern tedaviye 
ilaveten takviye ürünler veriyormuş, onlarla temasa geçmişler. 
Çocuğun günlük dışkılama sayısı her saat başından (uyuduğu 
zaman hariç 14-16 kez) günde 3-4 keze inmiş, bağırsakların 
alınması gündemden çıkmış, en son 3 yıl önce durum buymuş. Bu 
başarı tıp doktoru olmayan, yapay zekayı kullanan 3 öğrenciye 
ait. 
 
Yazacağım 3. olay bir mantar hikayesi. Bir Netflix dizisi seyrettim, 
Fantastic fungi (fantastik mantarlar). Mantarların bağışıklık 
sistemini düzenleyici etkilerinden bahsediyordu. Belgeselin ana 
kahramanı (Paul Stamets) kendi annesinden bir örnek verdi. 84 
yaşındaki annesi oğlunu aramış, sağ memesinin çok büyüdüğünü 
koltuk altında 5-6 adet lenf bezi olduğunu söylemiş (ilerlemiş 
meme kanseri). Yaşı gereği cerrahi ve radyoterapi vermemişler. 
Doktoru Bastry üniversitesinde ilaçlara ilaveten mantarlarla ilgili 
bir çalışmadan bahsetmiş. Oğlum onların ticaretini yapıyor 
demiş. Paul Stamets bir mantar uzmanı ama aynı zamanda 
mantar ürünleri satan bir girişimci. Annesi oğlunun şirketinden 
aldığı kapsüllerin de katkısı ile iyileşmiş. Annesinin kanser tanısı 
aldığı yıl 2009, Fantastic fungi’nin yılı ise 2019, aradan 10 yıl 
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geçmiş. Hangi mantar olduğundan bahsetmiyorum, isteyen 
bulur. Şimdi size beni çok mutlu eden bir olayı anlatacağım. 
Biraz meraklıyımdır, ön yargısız olmaya çalışırım, böyle bir şey 
okuyunca, duyunca hemen araştırırım. Bu mantarları da 
araştırdım. Paul Stamets tıbbi bir dergide vaka raporu yayınlamış, 
kendisi bahsetmiyor ama sanırım vaka raporundaki hasta annesi. 
Mantarla hatta mantarlarla ilgili çalışmalar hala sürüyor, beni 
sevindiren ise araştırmaya başladıktan sonra 5 dakika içinde Paul 
Stamets’in vaka raporu yayınladığını keşfetmem ve onu 
okuyabilmemdi. İnternet mantarlar gibi fantastik bir olanak, iyi 
kullanmak lazım. 
 
Gerek indirubin, gerekse mantarlar modern tıbbın ilgi alanında. 
Bakalım zaman ne gösterecek. 
 
Günde 10bin adım atan kişi 1 yılda yaklaşık 3000 km yürümüş 
olur, 4 kere Ankara’dan İstanbul’a gidip gelebilir.  
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HANGİ ARAŞTIRMALAR DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR 
 
Nasıl anlayacağız, tabi ki ölçerek (bunun da yöntemi var, yaşasın 
matematik). Sonucu öğrenebileceğimiz bir web sayfası var 
(https://www.altmetric.com). Bu sonuçlar ülkemizin verileri değil 
ama ülke verilerimizin de benzer olabileceğini düşünüyorum. 
 
2018 yılında en çok dikkat çeken 100 araştırmanın 49 tanesi 
yaşam düzeni değişikliği ile ilgili. 29 tanesi beslenme, diyet, 
şişmanlık (sadece 3’ü şişmanlık ile doğrudan ilgili, kalanlar bir 
besin ürünü, gıda, popüler diyet, takviye...). 3 tanesi kahve 
yaşam süresi ile ilgili. 11 tanesi egzersiz ile ilişkili konularda. 
Alkolle ilgili makale sayısı 5. Diğer konular: Uyku, köpek sahibi 
olma, yoğun trafik, akıllı telefon kullanımı, sosyal medya 
kullanımı, pubik kılların kesilmesi, stres…). 2 tanesinde olumlu 
bir sonuç yok, yani bir şey keşfedilmemiş.  
Gelin bu sonuçları beraber yorumlayalım: 
1.En çok dikkat çeken makalelerin çoğu küçük etkisi olabilecek 
konular. 
2.İki tanesinde (çok az) olumlu sonuç yok. Birşey faydalı ise 
haberi yayınlanıyor, ama aynı madde başka bir çalışmada 
faydasız bulunursa yayınlanmıyor. Akıllarda hep faydalı olduğu 
kalıyor. 
3.Sağlık için çok zararlı olan sigara ile ilgili çalışma yok. Sigara 
genital bölgedeki pubik kıllar kadar ilgi çekmemiş. 
4.Alkolle ilgili 5 makale de alkolün zararlarından ziyade az alkol 
alımınının tartışılabilir riskleri, yararları ile ilgili. 
5.Şeker, tuz da sigara gibi gündemde yok. 
 
Özet olarak asıl konuşmamız gereken konular ilgi çekmiyor. 
Peki neleri konuşmalıyız. Zararlı olduğu kesin olan konuları. 
Bunlar neler: 
1.Sigara 

https://www.altmetric.com/
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2.Şeker 
3.Tuz 
4.Hava kirliliği 
5.Yeşil alan azlığı 
6.Yürüyüş yapmak için ulaşılabilir alan problemi 
7.Kilo vermeği zorlaştıran alışkanlıklar 
8.Hazır, işlenmiş gıdaların, şekerli içeceklerin zararları 
9.İklim değişikliği 
10.Besin-iklim değişikliği etkisi 
11.Kırmızı, işlenmiş etin zaraları 
12.Kolesterol 
13.Uyuşturucular, mesela Bonzai 
14.Alkol 
15.Bilim düşmanlığı 
 
Bunları belki hepimiz biliyoruz, bildiğimizi sanıyoruz ama ilgi 
çekmeyince gündemimize gelmiyor, gelemiyor. Hem gerçek 
sorunları konuşmuyoruz hem de sorunları gerçek boyutuyla 
konuşmuyoruz. Gerçek sorunların, gerçek çözümlerin 
konuşulmaması insanları kolay, mucize çözümlere yöneltiyor. Bu 
da tıbbi şarlatanların tam da aradığı şey. 
 
Bir kilo kırmızı et üretimi için yaklaşık 15 ton su (750 adet 20 
litrelik damacana) gerekir (et seven çevrecilerin dikkatine).  
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BİR DOKTORUN İSYANI 
 
Yıllarca kolesterol ilacı kullanmaya ikna edemediğim hastam (47 
yaşında) telefonla aradı, kalbine stent konmuş, üzüldüm, ne 
diyeceğimi bilemedim. Hastam orta yaşlı, şirketleri olan bir iş 
insanı, piyasada tanınan birçok bitkisel, doğal tedavi uzmanlarını 
da ziyaret etmiş birisi idi. Şimdi kolesterol ilacına ilaveten kan 
sulandırıcı da kullanıyor. 
 
Bir arkadaşım (60 yaşında) aradı, tansiyonu çok yükselmiş, daha 
önce tansiyon problemi de yoktu. Doping tedavisi almış. Aldığı 
tedaviyi sordum. Hemen yolladı, değiştirmeden yazıyorum 
 
IV olarak verilenler  
1.Glutatyon 1200 mg  
2.High Dose (yüksek doz) Vitamin C 7,5 gr 
3.Metilkobalamin 15 mcg  
4.Magnezyum sülfat 0,75 gr  
5.Tiamin 25 mg  
6.Riboflavin 2.7 mg 
7.Pridoksin 5 mg 
8.Niasinamid 50 mg 
9.D-Pantenol 17,2 mg  
10.N-asetil sistein 300 mg  
11.200 cc isotonik solüsyon 
12.1000 cc izolen solüsyon  
 
Sonra 1 ampul idrar söktürücü IV 
Ve dil altı tansiyon düşürücü 25 mg 
 
Hemen gelmesini söyledim, gerçekten de tansiyonu çok yüksekti, 
neyse 2 gün içinde kontrol altına alabildik. Gördüğüm kadarı ile 
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doping tedavisi giderek yaygınlaşıyor. Artık evde bile 
yapılıyormuş. 
 
Genç bir hastam çok kilo almış, nedenini sordum, doğal tedavi 
için gittiği doktor tiroid ilacını kestirmiş, sonuç tiroid bezinin az 
çalışması ve kilo alma. 
 
Şimdi de Whatsapp gruplarımdan gelen 2 hasta hikayesi: 
1.34 yaşında kadın hasta. Kayınvalidesi hemoroid (basur) için 
ısırgan otu kaynatıp uygulamış. Hemen arkasından cilt altı iltihap 
tablosu ve kesecikler oluşmuş. CRP (vücuttaki iltihap göstergesi) 
çok yüksekmiş. Takibinde tansiyon düşmesi ve kana mikrop 
karışması olunca ameliyat yapılmış, içerde tüm damarlar pıhtılı 
ve doku ölümü varmış, geniş bir temizlik yapılmış. Ama inşallah 
hasta toparlar diye bitiyor. 
 
2.Büyük bir ameliyattan sonra hasta taburcu edilmiş, kansız 
olmasına rağmen kan verilmemiş. Hasta 10 gün sonra koma ile 
gastroenteroloji servisine yatırılmış. Hasta yakınları doktoru 
suçlamış. Tam olay çıkarken hastanın karısı gizlice teyzesinin sen 
kansız kalmışsın sana bir çaydanlık ot kaynatırım bir haftada 
ayağa kalkarsın deyip, bilmedikleri bir otlar karışımını kaynatıp 
içirdiğini, o günün akşamı hastanın yüzü gözü sararıp komaya 
girdiğini, hemen hastaneye getirdiklerini, teyzenin de ortadan 
kaybolduğunu anlatmış. Muhtemel karaciğer problemi, hasta 3 
gün sonra kaybedilmiş. 
 
Bir de gazete haberi. Ameliyattan sonra kanama, nedeni zencefil. 
Zencefil kanı sulandıran madde. Doktorlar ameliyat edecekleri 
hastalara kan sulandırıcı ilaçları sorarlar, hatta bitkisel ürünleri, 
takviyeleri de sorarlar ama bazen hastalar nasıl olsa doğal deyip 
söylemeye gerek bile duymayabilir. 
 



 37.Akşam Yemeği  

 - 79 - 

Bir de Rus check up (hastanın kendi ifadesi) hikayem var. Bir 
hasta geldi, şikayetiniz ne diye sordum, Rus check up yaptırmış 
(normal fiyatı 2800 TL, indirim ile 2000 TL düşmüş, Mart 2022), 
böbreğinde sorun saptanmış. Mecburen aşırıya kaçmadan kan, 
idrar tahlili ve ultrasonografi yaptırdık. Bir şey çıkmadı. Yani 
delinin kuyuya attığı taşı çıkardık. 
 
Bu örnekleri arttırmak mümkün.  
 
Hastalarım bana soru soruyor, düşüncelerini söylüyor, gayet 
doğal ama ısrarcı olunca, hele ikna olmayınca gerçek sorunlara 
sıra gelmiyor.  
Hangi takviyeyi alayım? Önce sorması gereken takviye almalı 
mıyım. 
Kolesterol ilacının ne yan etkisi var? Önce sorması gereken 
kolesterolün zararı nedir. 
Aşının yan etkisi varmış. Sanki Corona zararsız. 
Himalaya tuzu kullanıyorum. Önce kendisine sormalı, Himalaya 
tuzu da zararlı mı. 
Tansiyon ilaçları böbreğe dokunurmuş. Asıl tansiyonun kendisi 
böbreğe zarar verir: 
Tansiyon ilaçları bağımlılık yaparmış. Tansiyon ilacının yaşam 
boyu kullanılmasının nedeni ilacın bağımlılık yapması değil 
tansiyonun ilaç kullanmadan kontrol altına alınamamasıdır. 
 
Bu gibi diyalogların sonucu sormaları gerekenlerin hepsini 
sormuyorlar (hastalarla doktorlar çoğu kez aynı dili 
konuşmayınca zaten zor olan hasta-hekim iletişimi daha da zor 
oluyor), ben de belki de söylemem gerekenlerin hepsini 
söyleyemiyorum çünkü muayene zamanı sonsuz değil. Bu 
duruma gerçekten çok üzülüyorum. Ben iç hastalıkları ve böbrek 
hastalıkları uzmanıyım. Tansiyonu kontrol altında olan böbrek 
hastasının işi iyi gidiyor. Bu nedenle özel ilgi alanım tansiyon. 
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Ama zamanla şunu öğrendim tansiyon kontrolünde ilaçlar kadar 
önemli 2 konu daha var: yaşam düzeninin değiştirilmesi ve kilo 
verme, yani sağlıklı yaşam. Tansiyon da böbrek hastalığı da uzun 
süreli hastalıklar, hastaların hastalıklarını öğrenmesi şart. 
Tedavinin başarılı olması için bilinçlenmesi şart. Okur yazar 
olmalı, evet sağlık okur yazarlığı diye bir kavram da var. Doğru 
kaynaklardan okur ama en önemlisi matematiği de kullanırsa 
tıbbi şarlatanların tuzağına düşmez. Bu kitabın amaçlarından da 
bir tanesinin sizleri tuzaklardan korumak olduğunu hatırlatmak 
isterim. 
 
Tıbbi şarlatanlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sorun. 
Sizlere İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği tarafından 
tıbbı şarlatanlarla ilgili yaptığı basın açıklamasından bahsetmek 
istiyorum. Tıbbı şarlatanların 10 ortak özelliği: 
1.Her ne kadar modern tıbbı yerden yere vursalar da, bunu 
yaparken modern tıp eğitimi sonucu kazandıkları “doktor” 
unvanlarını ve akademik kariyerlerini kullanmaya özen 
gösterirler; özel muayenehanelerinde, kliniklerinde hasta 
bakmaya, ilaç yazmaya devam ederler. 
2.Hemen her açıklamalarında bilimsel/tıbbi gerçekler/doğrularla 
bilim dışı yalanları/yanlışları birlikte harmanlayarak sunar, 
böylece yalanları/yanlışlarını gerçeklerin/doğruların arasında 
gizlemeye çalışırlar. 
3.İleri sürdükleri “ezber bozan”, “tabu yıkan”, “şoke eden” 
iddiaların hiçbir bilimsel ispatı yoktur. Kendilerine soracak 
olursanız iddialarını ispatlamaları için bilimsel dayanağa ihtiyaç 
yoktur, kendilerinin söylemiş olmaları yeterlidir. 
4.Ortaya attıkları iddiaların çürütülmesinde kendileri açısından 
hiçbir sıkıntı duymazlar; hemen yeni konular, yeni iddialar 
bulurlar. Hemen hepsinin kendince “her derde deva” bir 
meyvesi, sebzesi, insan yaşamını en az 30 yıl uzatacak bir 
diyet/tedavi kürü vardır. 
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5.Yaşam düsturları “Bir gün herkes -15 dakikalığına- ünlü 
olacak!”, taktikleri “Reklamın iyisi, kötüsü olmaz!”dır. Bilimsel 
başarılarıyla değil, medyatik söylemleriyle kamuoyunun dikkatini 
çekmeye çalışırlar. 
6.Kendilerine uzatılan her mikrofona, yöneltilen her soruya, 
uzmanlık alanları olup olmadığına bakmaksızın mutlaka verilecek 
bir cevapları vardır. Bazıları daha da ileri gidip fırsatını 
yakalamışken derin sosyolojik tahlillerde bulunurlar. 
7.Bugün zaten birçok doktorun ve tabip odalarının “aşırı 
teşhis”ten aşırı teknoloji ve ilaç kullanımına, tanı/tedavi 
süreçlerine tıbbi teknoloji/ilaç tekellerinin müdahalesinden 
kapitalist tıbba kadar bir dizi uygulamayı son derece radikal 
eleştiriler yönelttiğini bilmezden/görmezden gelirler; kendilerini 
biricik kahraman ilan ederler. 
8.Zihin dünyaları “komplo teorileri”yle doludur; kanserin çaresi 
bulunmuştur ama ilaç firmaları gizliyordur, şekerin zararı 
kendileri ifşa edene kadar toplumdan saklanmıştır, aşıların içinde 
alüminyum vardır ve otizme yol açıyordur, vb., ve de bütün bu 
komploların farkına varan biricik akıl sadece kendilerinde 
mevcuttur. 
9.Açıklamalarında soyut bir “tıbbi endüstri”, “sistem” eleştirisi 
varsa da hiçbir zaman mevcut sağlık politikalarını ve o 
politikaların sahibi siyasi iktidarı eleştirmezler, iktidar partisinin 
ismini ağızlarına almazlar; sonunda da faturayı doktorlara 
keserler. 
10.Her ne kadar bütün bu faaliyetlerini kendileri için hiçbir 
karşılık beklemeden, toplum için/toplum yararına, “uhrevi” 
amaçlarla yaptıklarını iddia etseler de çabalarının meyvelerini 
daha çok tanınırlık/bilinirlik/kabul görme, hasta sayısı/kitap 
satışlarında artış gibi “dünyevi” nimetler olarak toplamaktan 
kaçınmazlar. 
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Dünyanın en meşhur tıbbi şarlatanlarından birisinin öyküsü de 
çok ilginç, sizlerle paylaşmak istiyorum ama önce Red Kit. 
 
Akıllı tıbbi şarlatanların verdikleri mesajların çoğu doğrudur 
(hepsi değil), doğru mesajlarla güven sağlarlar. 
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RED KİT VE TIBBİ ŞARLATANLAR 
 
Tıbbi şarlatanlardan bahsedince Red Kit’ten bahsetmemek 
olmaz. Çocukluğumda en çok sevdiğim çizgi roman Red Kit’ti. Hiç 
unutamadığım bölüm ise kasabaya gelen sahtekarın meydanda 
ilaç satması ile ilgili idi. O sırada izleyiciler arasında oturan 
sahtekarın adamı (tekerlekli sandalyede oturur) ilacı dener, 
ilacın etkisi hemen başlar ve ayağa kalkarak yürürdü. Yani 
tedavi bir mucize yaratır, diğer izleyiciler ilaca hücum ederdi, 
gelsin paralar.  
 
Böbrek hastalıkları uzmanı olunca diyalize tekerlekli sandalye ile 
gelebilen ve diyalizden sonra yürüyerek evine gidebilen çok 
hastam oldu yani gerçek mucizelere tanıklık ettim. Hekimlik 
hayatımda diyaliz dışında da benzer çok mucize ile karşılaştım: 
bel fıtığı, potasyum düşüklüğü, kalsiyum yüksekliği, tansiyon 
düşüklüğü… Hepsi uygun tedavi ile düzeldi, yürüyemeyen 
hastalar yürüdü. Her ne kadar modern tıbba inanmayan, 
sorgulayan insan çoksa da modern tıpta mucize gerçekten çoktur 
ama bu mucizeler çoğu kez kanıksanır, doğal kabul edilir, ön 
plana çıkarılmaz. Bunlar arka planda kalınca meydanı tıbbi 
şarlatanlar işgal edebilir. Bir anlamda köpeğin insanı ısırması 
haber olmaz, insanın köpeği ısırması haber değeri taşır. Neyse biz 
Red Kit’e geri dönelim. 
 
Derslerimde öğrencilerime Red Kit’teki unutamadığım bu 
bölümü anlatırdım. Nefroloji Kongresinde anlatacağım ‘Tıbbi 
Şarlatanlar’ konusuna hazırlanmaya başlayınca aklıma Red Kit ile 
ilgili anım geldi. Acaba tekerlekli sandalyeyi atan adamı 
tanımlayan bir fotoğraf bulabilir miydim ve araştırmaya 
başladım. 
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Önce Red Kit’in ilgili bölümünü İngilizce olarak bulabildim (A 
Lucky Luck adventure 38, Doc Doxey’s elixir). Sonra Yapı Kredi 
Yayınlarının Red Kit’in Türkçelerini bastığını da öğrendim ve ilgili 
bölümü (Doktor Doxey’in iksiri) hemen satın aldım, okudum. 
Tıbbi şarlatanlık o kadar güzel anlatılmıştı ki. Tıbbi şarlatanlık 
eskiden de o kadar yaygınmış ki özel deyimi bile varmış: Yılan 
yağı satıcısı (snake oil salesman). 
 
Red Kit’ten örneklerle gelin tıbbi şarlatanlığı daha iyi tanıyalım. 
Bölüm ‘19. yüzyılın sonlarında, Batı Amerika’da cirit atan bütün 
şarlatan ve sahte hekimlerden hiçbiri ünlü iksirini icat eden ve 
pazarlayan Doktor Samuel Doxey kadar türlü dalaverelerle 
halkı kazıklamamıştır’ ifadesi ile başlıyor. Yani tıbbi şarlatanlık 
hem eski meslek hem de yaygın.  
 
Kitaptaki olayları ve yorumlarımı yazıyorum: 
1.Dr. Doxey kasabaya gider sihirli iksirini tanıtır, ‘Şu elimde 
gördüğünüz Dr. Doxey’in sihirli iksiri sizi anında eski günlerinize 
ve gençliğinize kavuşturacaktır’. Yani gençleştirmek tıbbi 
şarlatanların en sevdiği konulardan birisi. 
2.Bir gönüllü çağırır. ‘Durun hele! Ben geliyorum … Şu halime 
bakın! Kaybedecek neyim var ki!’ Bastonu ile gelen adam 
(makyaj ve kıyafet değiştirmiş yardımcısı Scraggy) iksirden içer, 
anında ağırlık kaldırmaya başlar, amuda kalkar. Buradan 2 ders 
çıkabilir. 
Kaybedecek neyim var ki ifadesi çaresizliği gösterir ve tıbbi 
şarlatanlar da çaresiz insanları çok güzel sömürürler. İnternette 
satışı yapılan ürünlerin altındaki pozitif geri bildirimler kendi 
adamları olabilir. 
3.İlacın etkisini gören kasaba halkı ilaca hücum eder, epey satış 
yaparlar ‘Küçük numaramızı iyi yutturduk Scraggy… Doğruluk 
anlayışıma ters düşse de bu kaz kafalıları kandırmanın tek yolu 
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bu… İşte senin payın.’ Kazıklandığınız yetmezmiş gibi size 
arkanızdan hakaret de ederler. 
4.Yolda elinde iksir, yerde yatan bir hasta görürler, ‘Bak… 
önerilen dozu aşmış olmalı…’ Kendilerinde kabahat yoktur, 
problem olursa hasta hatalı kullanmıştır. 
5.İksirden içen köpek ölür, yaşlı bir adam rahatsızlanır, 
arkalarından kurşun atar ve kaçarlar. Yardımcısına ‘Böylesi 
başıma gelmemişti! Benim ilaç zararsızdır… Scraggy benim 
söylediğim gibi hazırlamadın mı ilacı?’ Yardımcısı kem küm eder, 
elinde fare zehiri şişesi ‘Nane esansı bitmişti ben de bunu 
kullandım… Neyin nesi bilmem ama aynı yeşil rengi verdi…’ 
Şarlatanların sattığı ürünlerin denetimsizliği bundan iyi 
anlatılamazdı. Aklıma bunlar ilaç değil takviye diyen hastalarım 
geldi. Hep keşke ilaç olsa denetimden geçmiş olurdu diye 
düşünürüm. 
6.Yardımcısına kızar ‘Elimizde iki bin şişe ilaç var satacak… 
Önümüzde de iki kasaba…’ Yan etkileri bilmelerine rağmen 
planlarında değişiklik yapmazlar. 
7.Yeni bir kasabaya gelirler ‘Çağımızın en büyük buluşu… İşte Dr. 
Doxey’in iksiri! Bir gönüllüyü buraya çağırıyorum.’ 
Çocukluğumdan hatırladığım sahne, tekerlekli sandalye ile bir 
kadın (ben erkek hatırlamışım) gelir. Yine kıyafet ve makyajlı 
yardımcısı Scraggy ‘Hepsini denedim… Kaybedecek neyim kaldı 
ki!’ Yine çaresiz insan sömürüsü. Yaşlı kadın iksiri içer, ayağa 
kalkar, tekerlekli sandalyesini başının üstüne kaldırır ve yere 
fırlatır. İp atlamaya başlar. Bu sefer kalan iksirleri satamazlar 
çünkü ilk kasabaya uğrayan Red Kit yetişir, ellerindeki iksirleri 
kasaba halkı ile beraber imha ederler. 
8.Başka bir kasabaya doğru yola çıkarlar. Vadide yer alan yeni 
kasabaya yaklaşırken bir tepeden kasabayı görürler ‘Bu vadiyi 
sulayan tek ırmak bu… Hımmm... Aklıma bir fikir geldi…’ Bir 
karışım hazırlar ve ırmağa döker, yardımcısına ‘Yirmi dört saat 
içinde kasabalılar bu sudan içecek ve hepsinin bağırsakları 
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bozulacak!’. Halk sağlığını tehlikeye atmaktan çekinmezler. 
Ülkemizde tıbbi şarlatanların etkisi halk sağlığını tehdit edecek 
boyuta ulaşmıştır. 
9.Kasaba ishal olur ve kasabaya girerken arabalarında ‘İshale mi 
yakalandınız? Dr. Doxey'in ilacını için hemen keser!’ 
yazmaktadır. Hastalık yarat ve tedavi et. Çok satış yaparlar ve 
yorulurlar. 
10.Yorgunluktan bayılırlar, bir kasabalı onlara ayıltmak için ırmak 
suyu içirir, kendi ilaçlarından da kalmamıştır. ‘Gidelim Scraggy!. 
İlk eczaneyi görene kadar da durma…’ Şarlatanlar kendileri 
hasta olunca doktor, eczacı ararlar, yurt dışında tedavi 
olanaklarını araştırırlar. 
11.Yeni iksir hazırlarlar. Dr. Doxey rüyasında üzerinde ‘Samuel 
Doxey insanlık sana minnettardır’ yazan heykelini görür. 
Muhtemelen dönem dönem kendilerini de kandırırlar. 
12.Arada Red Kit yakalar, arabalarını ellerinden alır. Dr. Doxey 
bıyıklarını keser, artık tanınmam diye düşünür ‘En iyisi yine 
mesleğime dönmeliyim… Biraz para kazanmanın tam zamanı… 
Meteliksiz kaldım…’. Huylu huyundan vazgeçmez. 
13.Yeni kasaba, gece uykuda bazı kasabalıların yüzüne kırmızı 
noktalar yaparlar. Duvara astıkları yazı ‘Kızamığa karşı aşı, 5 
dolar, Aileye indirim 20 dolar Etkisi kesindir’. Yine satış, yine 
para. Kendi kendine söylenir ‘Yağmur suyundan yapma aşıya 
karşılık beş yüz dolar! Fena değil…’ Bu arada tüm kasaba tek 
enjektör ile aşılanmıştır. Yani sterilite, temel tıbbi kurallar hak 
getire.  
14.Tam kasabadan ayrılacakken daha önce yüzünü boyadıkları 
atı kırmızı döküntüler nedeni ile sahibi getirir. ‘Bu hastalıkta ilk 
evredir! Bütün vücuda yayılırsa kötü! Gecikmeden kompres 
yapılmalı dostum!’ Lekeleri suyla yıkar, çıkarır ve 10 dolar alır. 
Korkutarak tedavi, çaresiz insanı korkutursan hemen satış 
yaparsın. 
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15.Bu sefer gerçek kızamıklı bir çocuk gelir, lekeler suyla çıkmaz. 
‘Hemen yatağa yatırın! Hastalık doğal seyrini tamamlasın! Bu 
evrede bilimin yapacağı bir şey yok…’ Neyse lekeler çıkmadığı 
için para almaz. Bilgileri iyi olmalıdır ki 10 doğrunun arasında 
istediği bir fikri sıkıştırabilsin. Sıkışınca da topu bilime atabilsin. 
16.Kızamık aşısı satışından sonra arabasına kavuşur, at alır. Yola 
çıkacak, bakmış at uyuyor. Atın üzerinde çalıştığı kimyasal 
ilaçlardan içtiğini fark eder. ‘Dur hele! Bu bana dahice bir fikir 
verdi… Ne zamandır ucuz bir uyku ilacı bulmaya 
çalışıyordum…’. Bazıları çok iyi gözlemcidir. Bilgileri çok iyi 
olabilir. 
17.Hemen yeni ilaç yapar. ‘Uyku ilacı sayesinde uykusuzluğa ve 
sinirliliğe son. Uyku sağlık getirir!’ Uykusuzluk yaygın sorun, 
şarlatanlar yaygın sorunlarla ilgilenirler. 
18.Yeni ilacını satmak için bir kasabaya girer ama kasabada 
herkes gündüz bile uyumaktadır yani uyku ilacının pazarı, alıcısı 
yoktur. Pazar yaratmak gerekir. Yeni bir ilaç gerekir. ‘Seksenlik 
felçlilere bile dans ettirecek bir uyarıcı ilaç hazırlayacağım bu 
miskinlere!’. Yeni bir karışım hazırlar. 
19.‘Kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz. Çalışmaya haliniz mi 
yok? Uyarıcılarımı alınız. Çalışmak Sağlık getirir!’ yazısı ile 
kasabaya girer. Karışımın reklamını yapmak için megafonla 
konuşmaya başlar ‘Kendinizi yorgun, miskin, tembel, bitkin mi 
hissediyorsunuz?’. Şerif gürültü yaptığı için tutuklamaya çalışır, 
elinden kaçar ama kimse uyanmadığı için satış yapamadan 
kasabadan ayrılır. 
20.‘Hoşça kal bilime ve ilerlemeye nankör ve ilgisizce davranan 
kasaba…’ diye söylenir. Sonunda Red Kit onu yakalar. 
 
Tıbbi şarlatanlık yaygın ve eski meslek. Amerika’da 1885-1942 
yılları arasında yaşamış John Romulus (Richard) Brinkley’in 
öyküsü de çok öğretici.  
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Bir kilo peynir üretimi için yaklaşık 5000 litre su gerekir.  
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JOHN ROMULUS (RICHARD) BRINKLEY (1885-1942) 
 
Hayat hikayesi çok ilginç. Güven uyandıran yumuşak sesli bir 
ticaret adamı. Tıp eğitimi yok. İmpotans (sertleşme) sorunu olan 
erkeklere keçi testis (yumurtalık) nakli yaparak meşhur olmuş. 
Kansas’ta bir radyo istasyonundan sağlık tavsiyesinde bulunup 
ilaç satmış. Uzun gençleştirme konuşmaları yapıp ve hasta 
öyküleri yayınlamış. Radyo istasyonunda ayrıca halk müziği 
çalınıp, vaizler veriliyormuş. Tıbbi soru bölümünde tanı koyup, 
tedavi önerip, ürün satmış. Program çok popüler olmuş. Ulusal 
Dr. Brinkley İlaç Şirketini kurmuş. Eczacılar karışımlarını satmaya 
başlamış. Haftada 14.000 dolar kazanmış. Amerikan Tıp Birliğinin 
genel sekreteri Dr. Morris Fishbein, Brinkley’e şarlatan demiş. 
Brinkley Amerikan Tıp Birliğini (Et Kesiciler Birliği, Meat Cutters 
Union) olarak suçlamış ve kendini kıskandıklarını iddia etmiş. 
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. 
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. Meksika’da 1933-
1938 yılları arasında 12 milyon dolar kazanmış. Dr. Morris 
Fishbein yeniden devreye girmiş, mahkeme sonucu: 3 milyon 
dolar ceza, vergi incelemesi ve iflas etmiş. 1942 yılında kalp 
yetmezliğinden beş parasız ölmüş. Hakkında 2 kitap yazılmış. 
Tıbbi şarlatanlar konusuna yeniden döneceğim. Şimdi konumuz 
yemek ve yemekte Rönesans, bir anlamda ortaçağ mutfağının 
sonu. 
 
Bir kilo koyun eti çevreye yaklaşık 39 kilo karbondioksit etkisi 
oluşturur. 



 37.Akşam Yemeği  

 - 90 - 

 
YEMEKTE/MUTFAKTA RÖNESANS 
 
Hipokrat, Galen, İbn Sina insanlığa büyük hizmet ettiler, Mısır ve 
Mezopotamya’dan gelen bilgi birikimini Hint ve Çin 
uygarlıklarının da katkıları ile daha ileriye taşıdılar. Ama 
kullandıkları yöntemler ve bitkisel tedavi ile birçok hastalıkta 
yetersiz kaldı, örneğin veba salgınları, kızamık, çiçek hastalığına 
bağlı ölümler. Rönesans ile birlikte ortaçağ tıbbı, bitkisel 
tedaviler de sorgulanmaya başlanmış. Sizlere Paracelsus’tan 
(1493-1541) bahsetmek istiyorum. Almanca konuşan İsviçreli 
doktor ve kimyager, asıl adı Phillipus Theophratus Bombastus 
von Hohenheim. 16. yüzyılın önemli bilim insanlarından ve 
modern tıbbın kurucularından biri olduğu kabul edilir. 
Doktor olan babasından ilk temel bilgileri aldıktan sonra 
üniversiteye gitmiş ancak burada edinmiş olduğu bilgiler 
kendisini tatmin etmediği iςin çeşitli bilim merkezlerine 
yolculuklar yaρmış. Akademik olan her şeye meydan okumuş 
(biraz asiymiş).  Zamanında uygulanan tıp uygulamasına 
(ortaçağ tıbbı) hayatı boyunca karşı çıkmış ve mücadele 
vermiş. Çılgın tavırlarıyla, bir tür sembole dönüşmüş. Onun, 
geçmişle olan savaşının en somut şekli, öğrencilerin yaktığı 
geleneksel ateşte herkesi gözü önünde İbn Sina, Hipokrat ve 
Galen gibi otoritelerin eserlerini yakmasıdır. Paracelsus’ın tıpta 
yaptıklarına benzer şekilde mutfakta da Galen ve Hipokrat’ın 
öğretilerinden ayrılma çabaları başlamış. Fransa’da Pierre-
François de la Varenne adlı aşçı 1651 yılında La Cuisiner François 
isimli kitabını yayımlamış (75 yılda 30 baskı yapmış). Hipokrat’ın 
şu yemek sıcaktır, şu yemek soğuk mizaçlılara uygundur 
kavramını reddetmiş ve yerine şu yemek şöyle yapılırsa lezzetli, 
böyle yapılırsa da tatsız olur değerlendirmesi yapmaya başlamış. 
Daha sonra yayınlanan kitaplar yemeklerin sağlıkla ilgisi yerine 
lezzet harmonisi yönüne ağırlık vermeye başlamış. Yemeklere 
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çeşnilerin baharatların sağlık için değil, lezzete yardımcı olmak 
için konulması gerektiği akımı başlamış yani mutfakta da 
Rönesans olmuş. 
 
Hava kirliliğine bağlı ölüm sayısı Covid’e bağlı ölüm sayısından 
daha fazladır. 
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BİLİM KARŞITLARI/YALAN HABER ÜRETİMİ 
 
Modern tıp tüm gelişmelere rağmen istediğimiz noktada değil 
ama gelinen nokta bırakın 100 yıl öncesini 10 yıl öncesine bile 
göre hayal edilemeyecek noktada. Ben 37-38 yıllık hekimim. 
Hekimlik hayatımın ilk yıllarında yapılan bazı uygulamaları, 
tedavileri bugün yapmaya kalksam tıbbi şarlatan damgasını 
yiyebilirim. Modern tıp yetersiz kalınca hastalar, insanlar haklı 
olarak yeni arayışlara yöneldi, ortaçağ tedavilerine yeniden 
döndü/döndürüldü. Alternatif tıp veya tamamlayıcı tıp yeniden 
ilgi çekmeye başladı. Genel olarak bilim karşıtı olan, yeterli kanıtı 
olmayan bu uygulamaların, bu uygulamayı yapanların çoğunun 
aşı karşıtı olması da sürpriz olmadı. 
 
Covid salgınının ilk dönemlerinde bu popüler hekimlerin 
(çoğunun sosyal medyada hatırı sayılı sayıda takipçisi var) neler 
söylediklerini bir hatırlayalım: 
 
 

Türkiye’de hafif geçecek 
Salgın yapmayacak  
Genetik faktörler bizi koruyacak  
Kelle paça faydalı 
Her yıl bu mevsimde görülen solunum yolu 
infeksiyonundan farklı değil  
Ciddi bir sorun değil  
Tuzlu su yararlı, korur 

 
Pandemi ülkemize gelince, söylediklerinin gerçeklerle ilgisi 
olmadığı anlaşılınca bu popüler hekimler ekranlardan bir süre 
kayboldu. Pandemi hafifleyince yeniden ekranlarda görmeye 
başladık, çoğu da aşı karşıtı oldu.  
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Aşı karşıtlığı, yalan haber sadece ülkemize özgü değil. Şimdi 
özellikle Amerika’dan örnek vermek istiyorum. Amerika’da 
Digital Nefretle Mücadele Merkezi (Center for Countering 
Digital Hate) isimli bir kuruluş var. Aşı karşıtlığı dışında yalan 
bilgi, ırkçılık, hava kirliliği, kadın hakları gibi konularda da 
mücadele ediyorlar. 
Bu kuruluşun aşı karşıtları ile ilgili bazı saptamalarından 
bahsetmek istiyorum: 
1.Aşı karşıtlığı diye bir endüstri var 
2.Yüz milyonlarca dolarlık bütçeleri var  
3.Hatırı sayılı sayıda çalışan istihdam eden birçok kuruluşu var 
4.Diğer endüstriler gibi amaçlarına hizmet eden içerik 
üretiyorlar, toplantılar düzenliyorlar. 
 
Yani karşımızda daha dikkatli olmamızı gerektiren bir 
organizasyon var. Size bunlardan niye bahsediyorum. Bu 
organizasyon gücünü büyük ölçüde sosyal medyadan alıyor. 
Digital Nefretle Mücadele Merkezi’nin Yalan bilgi düzinesi (The 
Disinformation Dozen) raporundan da bahsetmek istiyorum. 
Raporun başlığında düzine olmasının nedeni 12 kişinin aşı 
karşıtlığı ile ilgili tüm içeriklerin %65’inden sorumlu olması 
(Facebook’ta %73). Bu 12 kişinin sosyal medyada milyonlarca 
takipçisi var. Bu 12 kişinin çoğunun pandemiden önceki ilgi 
alanları sağlıklı beslenme, alternatif tıp ve 12 kişinin yıllık gelirleri 
yüzbinlerce dolar (TL değil dolar). 
 
Verdikleri mesajlar esas olarak 3 temadan oluşuyor: 
1.Covid tehlikeli değil 
2.Aşılar tehlikeli 
3.Doktor ve bilim insanlarına güvenemezsiniz. 
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Bu 12 kişinin paylaşımlarından bazı örnekler vermek istiyorum: 
 

Pandemi yalandır 
Geçen yıla göre ölüm sayısı artmadı 
Aşıya bağlı binlerce yan etki, sadece Aralık ayında 13 ölüm 
Sağlık personeli gibi yüksek riskli durumlarda maske 
önerilmemeli 
Kadınları kısırlaştırır 
Sıtma ilacı benim milyar dolarlık aşı yatırımımı mahvedecek 
(Bill Gates söylüyormuş gibi) 
Aşılar yaşlıları 5 hafta içinde hastalıktan 40 kez daha fazla 
öldürür 
Maske takmayın 
Aşı kronik hastalıklarda %800 artışa neden olur 
Sorun virüs değil bizim kontrol edilmemiz 
Virüs vücudun dışında yaşamaz, korkuya, aşıya, 
dezenfektana gerek yok 
Aşı ile Afrika kökenli Amerikalılar tehdit altında  

 
Türkiye’de aşı karşıtları bunlara benzer paylaşımlar yapmadılar 
mı. Türkiye’de de sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmıyorlar 
mı, yüzbinlerce takipçileri yok mu. Üstelik ülkemizde kendi 
isimleri ile bitkisel ürün pazarlayanlar da var. Ülkemizde sadece 
sosyal medyayı kullanmıyorlar, en çok seyredilen televizyon 
programlarına katılabiliyorlar, en çok okunan gazetelerde haber 
olabiliyorlar.  
 
Bunları size yazmaktaki amaçlarım bazı konulara dikkatinizi 
çekmek: 
1.Aşı karşıtları çok organizedir. 
2.Yalan üretim merkezleri vardır. 
3.Aşıdan çekinmek, aşı yan etkisinden korkmak çok insani bir 
duygudur, insanın zayıf yanıdır, istismara müsaittir. 
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4.İyi niyetle yaptığınız bir sosyal medya paylaşımı (hele yalan ve 
çarpıcı ise) hızla yayılabilir, arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza zarar 
verebilir. 
5.Aşı karşıtlığı bilim karşıtlığıdır. Corona virüs salgınının ortaya 
çıkmasından sonra yaklaşık 6 ay içinde aşı keşfedilmiş, 1 yıl içinde 
seri üretime geçilmiştir, bu insanlığın, bilimin zaferidir. Aşının 
keşfinden 1.5 yıl sonra da salgın büyük ölçüde kontrol altına 
alınabilmiştir, bu da bilimin zaferidir. 
6.Bilim dışı yöntemleri kullananlar bilimsel yöntemlerle bu kadar 
kısa sürede aşı yapılabilmesinden çok rahatsız olmuşlardır. 
 
Tuzağa düşmemenin tek yolu sormak, sorgulamak, matematiği 
kullanmaktır. 
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PANDEMİNİN KAZANANLARI   
 
Şimdi de Digital Nefretle Mücadele Merkezi’nin ‘Pandeminin 
Kazanları: Aşı Karşıtlığı Ticareti’ raporundan bahsetmek 
istiyorum. Önce Amerika’da önde gelen aşı karşıtlarının sosyal 
medya hesaplarındaki takipçi sayısı ile yıllık kazançları, sonra da 
ne iş yaptıkları. 
 
1.Joseph Mercola  
4.1 milyon takipçi. Kazanç: 7.218.562 dolar  
2.Andrew Wakefield  
88 bin takipçi. Kazanç: 484.226 dolar 
3.Robert F. Kennedy Jr.  
1 milyon takipçi. Kazanç: 2.941.894 dolar 
4.Del Bigtree  
369 bin takipçi. Kazanç: 3.457.192 dolar 
5.Larry Cook  
69 bin takipçi. Kazanç: 79.000 dolar 
6.Ty and Charlene Bollinger  
1.5 milyon takipçi. Kazanç: 3.138.717 dolar 
7.Sherri Tenpenny  
262 bin takipçi. Kazanç: 2.130.000 dolar 
8.Mike Adams  
251 takipçi. Kazanç: 4.151.329 dolar 
9.Rashid Buttar  
82 bin takipçi. Kazanç: 581.584 dolar 
10.Barbara Loe Fisher  
14 bin takipçi. Kazanç: 1.265.905 dolar 
11.Sayer Ji  
78 bin takipçi. Kazanç: 211.129 dolar 
12.Kelly Brogan  
174 bin takipçi. Kazanç: 225.815 dolar 
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Önce bir uyarıda bulunmak istiyorum, bu kitabı okurken takipçi 
sayıları değişmiş olabilir çünkü bazı sosyal medya hesapları 
askıya alınmış olabilir. Şimdi ne iş yaptıkları, nasıl para 
kazandıkları, önemli bulduklarımı yazacağım.  
 
Joseph Mercola: Dünyanın en popüler alternatif tıp sitesinin 
yöneticisi. Bilgi çarpıtarak takviye ürünler, kitaplar ve besinler 
satılmasının tanıtımını yapıyor. 2017 yılı beyannamesine göre 
kazancı net 100 milyon (100.000.000) dolar.  
Andrew Wakefield: 1988 yılında saygın tıp dergisi Lancet’te 
yayınlanan çalışmasında kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı ile 
otizm arasındaki ilişki vurgulanmıştır. Bu yazı aşıdan korkan 
insanlarda paniğe neden olmuştur ve günümüzdeki aşı karşıtları 
için çok önemlidir. Andrew Wakefield’e geçmeden önce bu 
yazıdan çıkarılması gereken 2 dersten bahsetmek istiyorum. 
İlk ders: Bu yazı daha sonra Lancet dergisi tarafından geri 
çekilmiştir yani yok hükmünde sayılmıştır. Takip eden yıllar 
içinde yapılan çalışmalar da kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı ile 
otizm arasında bir ilişki olduğunu doğrulamamıştır. Madem geri 
çekildi o zaman niye yayınlandı. Popüler olma, zamana karşı 
yarış en saygın tıp dergilerinin yöneticilerini bile etkileyebiliyor. 
Pandemi dönemini meşhur olmak, ilgi çekmek, televizyona 
çıkmak için kullanan birçok kişi olmadı mı. 
İkinci ders: Bu yazı geri çekilmiş, yok sayılmış olmasına rağmen 
aşı karşıtları hala kullanmaya devam ediyor. Aşı karşıtları, bilim 
düşmanları ortaya atılan bir iddia işlerine gelirse kullanıyorlar, 
daha sonra iddianın yanlışlığı ortaya çıksa bile yanlış olduğunu 
görmemeyi tercih ediyorlar, takipçilerini bilgilendirmiyorlar. 
Gelelim Andrew Wakefield’e. Aşı üreticilerine dava açan bir 
avukattan 435.000 sterlin para aldığı ortaya çıkmış. Andrew 
Wakefield’in bir aşı patenti varmış (kızamık aşısı), muhtemeldir ki 
üçlü aşıya (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) güvensizlik Andrew 
Wakefield’in tekli kızamık aşısı için iyi bir yatırım olabilirmiş. 
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Larry Cook: Alternatif Tıp girişimcisi. Ayni zamanda son 
zamanların gözde mesleği ‘influencer’ yani etkileyen kişi. Gençler 
bunun ne olduğunu gayet iyi bilir ama bilmeyenler için biraz 
daha bilgi vereyim: sahip olduğu sosyal medya kanalı aracılığı ile 
bir ürün ya da hizmet hakkındaki deneyimlerini ve düşüncelerini 
takipçileri ile paylaşarak o ürünün tanıtımını yapan kimse. 
Takipçilerine takviye ürünler, aşı karşıtı kitaplar, ağır metal 
detoksları tanıtımı yapıyor, indirimlerden haber veriyor ve 
satışlardan komisyon alıyor. 
Ty and Charlene Bollinger: Para ile belgesel yapıyorlar. Kanser ile 
ilgili hazırladıkları bir belgesel aracılığı ile 499 dolar karşılığı 
kanser nedenlerini ve nasıl önleneceğini açıklıyorlar.  
Sherri Tenpenny: Osteopati uygulayan bir doktor ve alternatif tıp 
girişimcisi. 
Rashid Buttar: Osteopati uygulayan bir doktor ve ispatlanmamış 
tedavileri zorluyor. Otizm ve kanser tedavileri öneriyor. Covid’in 
biyolojik silah olduğunu iddia etmiş. 
Sayer Ji: Alternatif tıpla ilgili bir web sayfası var. 
Kelly Brogan: Alternatif tıp girişimcisi. 
 
Ülkemiz ile ilgili bir bir bilgi paylaşıp bu konuyu bitirmek 
istiyorum. Korona aşısı konusunda kafa karışıklığına yol açan 
kitabı ve aşı karşıtlarının alternatif tıp/beslenme ile ilgili 
kitaplarını basan yayınevinin sahibi genç yaşta Koronadan öldü 
(Nur içinde yatsın).  
 
Aşı karşıtlarının çoğunun alternatif tıptan para kazanması ilginç 
değil mi? 
 
  

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/sahip%20oldu%C4%9Fu%20sosyal%20medya%20kanal%C4%B1%20arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ile%20bir%20%C3%BCr%C3%BCn%20ya%20da%20hizmet%20hakk%C4%B1ndaki%20deneyimlerini%20ve%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncelerini%20takip%C3%A7ileri%20ile%20payla%C5%9Farak%20o%20%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn%20tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20yapan%20kimse
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/sahip%20oldu%C4%9Fu%20sosyal%20medya%20kanal%C4%B1%20arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ile%20bir%20%C3%BCr%C3%BCn%20ya%20da%20hizmet%20hakk%C4%B1ndaki%20deneyimlerini%20ve%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncelerini%20takip%C3%A7ileri%20ile%20payla%C5%9Farak%20o%20%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn%20tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20yapan%20kimse
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/sahip%20oldu%C4%9Fu%20sosyal%20medya%20kanal%C4%B1%20arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ile%20bir%20%C3%BCr%C3%BCn%20ya%20da%20hizmet%20hakk%C4%B1ndaki%20deneyimlerini%20ve%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncelerini%20takip%C3%A7ileri%20ile%20payla%C5%9Farak%20o%20%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn%20tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20yapan%20kimse
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TIBBIN ALTERNATİFİ, TAMAMLAYICISI OLUR MU? 
 
Tek kelime ile yanıt vereyim: OLMAZ. Peki neden olmaz. 
1.Modern Tıp hiçbir yöntemi reddetmez, bu nedenle bir yöntem, 
bir tedavi şekli etkili ise tıbbın yani modern tıbbın içinde olur. 
Modern tıbbın içinde yer almayan bir tedavi alternatif tıp, tedavi, 
yöntem değildir, etkisiz, kanıtlanmamış tedavi ve yöntemdir.  
2.Modern tıbbın etkisiz olduğu, yetersiz olduğu alanlar tabi ki 
vardır. Bu eksikliklerle ilgili tedavi yöntemleri iddia etmek 
modern tıbbı tamamlamak değil kelime oyunları ile hastaları 
yanıltmaktır. Burada büyük bir algı oyunu vardır. 
3.Modern tıp deyince sadece ilaç veren doktorlar algısı 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Doktorların ilaç dışı yöntemlere 
yeterince zaman ayıramaması (günde 100 hasta bakan 
meslektaşım nasıl zaman ayırsın) bu algıyı pekiştirir. Ayrıca 
eğitim hemşireleri, psikologlar, beslenme uzmanları, sosyal 
hizmet uzmanları da modern tıbbın bir parçasıdır. 
 
Tıpta bilgilerin sürekli değişmesi, ticari nedenler, umudun 
peşinde koşmak, eskiden hekimlik ile büyücülüğü aynı kişinin 
yapması, kolay çözüm arayışları gibi nedenlerle insanlar/hastalar 
farklı arayışlara girebilirler, giriyorlar. Yalan/yanlış bilginin daha 
hızlı yayıldığı da gözönüne alındığında doğru bilgiye ulaşmak 
giderek zorlaşabilir.  
 
Süper besin, bitkisel, geleneksel, doğal, mucize tedavi gibi 
pazarlama tuzakları da işin tuzu biberi. 
 
Kaynatılıp İçilince Herhangi Bir Şeye İyi Gelmeyen Bitki 
Keşfedildi (Zaytung). 
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DOĞRU BİLGİYE ERİŞMEK 
 
Günümüzde her alanda sürekli bilgi bombardımanı altındayız, 
konumuz sağlık. Bir yanda Sağlık Bakanlığı, Ulusal Mesleki 
kuruluşlar, Kamu yararına çalışan organizasyonlar, bir yanda 
ticari reklamlar, pazarlama taktikleri, bir yanda da tıbbi 
şarlatanlar. Kafalar karışıyor. Karışıklığı gidermenin tek yolu 
sorgulamak, bu kitap dahil her okuduğunuz, her duyduğunuzu 
sorgulamak, aklımızı çeldiren reklamlardan, tuzaklardan uzak 
durmak. 
 
Televizyon ve internet bilgiye ulaşmak için hem ülkemizde hem 
de dünyada önemli ve sık kullanılan kaynaklar. Mine DURUSU 
TANRIOVER ve arkadaşlarının araştırmasına (yılı 2014) göre 
ülkemizde sağlıkta bilgiye erişimde televizyon ve internetin oranı 
%30. Aradan geçen yıllar içerisinde bu oranın daha da artmış 
olduğunu düşünüyorum çünkü sosyal medya kullanımı giderek 
arttı. Pandemi öncesi ülkemizde yapılan araştırmalara göre 
günde 4-5 saatimizi bilgisayar, internet ve televizyona ayırıyoruz. 
Gerek takip ettiklerimiz, gerek sosyal medya kaynaklı bilgiler 
işleri zorlaştırabilir, zorlaştırıyor. Bunun üstesinden gelmenin tek 
yolu da sağlık okuryazarlığı.  
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Yine Mine DURUSU TANRIOVER ve arkadaşlarının 
araştırmasından bahsetmek istiyorum. Bir tablo vereceğim, 
Sağlık okuryazarlığında Türkiye verilerini Avrupa ile 
kıyaslayacağım. 
 

 Türkiye (%) Avrupa (%) 

Yetersiz sağlık 
okuryazarlığı 

25 12 

Sorunlu sağlık 
okuryazarlığı 

40 35 

Yeterli sağlık 
okuryazarlığı 

28 36 

Mükemmel sağlık 
okuryazarlığı 

8 17 

 
Yeni bir kavramla tanıştık, sağlık okuryazarlığı. Sağlık 
okuryazarlığı tıbbi bir bilgi ile karşılaşıldığında, bireyin bu bilgiyi 
anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak 
tanımlanabilir. Üniversite mezunu olmakla sağlık okuryazarı 
olmak aynı şey değil. 
 
Yorumlamak için matematik, kanıt lazım. Ne kadar televizyon 
seyrediyoruz, ne kadar internet kullanıyoruz, sağlık 
okuryazarlığımız ne kadar: hep matematikle ölçüyoruz. Yaklaşık 
üçte birimiz yeterli/mükemmel sağlık okuruyuz, ya kalan üçte 
ikimiz. 
 
Televizyonda, sosyal medyada doktorların, profesörlerin her 
söylediğini doğru kabul etmemek gerekir. Bir örnek vereceğim: 
Sofra tuzu yerine kristal kaya tuzunun kullanılmasını öneren 
meşhur bir profesör doktor sofra tuzunun %99 sodyum klorür 
içerdiğini söyleyebilir. Siz kendinize şu soruyu sormalısınız: 
Kristal kaya tuzunda sodyum klorür oranı kaç? 
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Bunun yanıtı da %99. 
Sormazsanız araştırmazsanız öğrenemezsiniz. 
Kristal kaya tuzunda 84 mineral varmış. Olabilir. 
Kendinize şu soruyu sormalısınız. 
Bu 84 minerali başka şekilde alabilir miyim? 
Yanıtı EVET. 
C vitaminli rakı üretilse C vitamini almak için rakı mı içeceğiz? 
Kendinize bir soru daha sormalısınız. 
Bu 84 mineral nedir, hepsini almak gerekir mi? 
Bunun yanıtını da siz bulun. 
 
Doğru bilgiye erişsek, doğru yorumu yapsak bile doğru 
davranıyor muyuz? Bu da ayrı bir sorun. Pandemi döneminde 
internetten alışveriş, eve teslim çok hızlı gelişti. Bence çok 
etkileyici bir reklam sloganı var. 
 
Aklındaysa kapında. 
 
Yani bizleri hızlı ve düşünmeden karar vermeye zorluyor. Zaman 
hızlı geçiyor, hızlı yaşamak gerekiyor. Tüketimi arttırmanın 
yöntemlerinden birisi de tüketicileri düşünmeden alışveriş 
yapmaya yönlendirmektir. Bu da farklı bir tuzak. 
 
Bu konuyu son bir veri ile paylaşmak istiyorum. Türkiye Obezite 
Araştırma Derneği tarafından 12 ilde, 15 yaş üstü, 1.563 kişi 
üzerinde yapılan "Türkiye'de Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel 
Hareketlilik Düzeyi Saptama Araştırması" sonuçlarına göre fazla 
kiloların en çok 2 nedeni:  
1.Fiziksel aktivite düşüklüğü yani hareketsizlik 
2.Dengesiz beslenme. 
 
Peki dengeli beslenme nedir? 
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DENGELİ BESLENME NEDİR? 
 
Beslenmenin amacı ihtiyacımız olan enerji, yağ, karbonhidrat, 
protein, vitamin ve mineralleri almaktır. Dengeli beslenme ise 
herhangi bir takviyeye gerek duymadan ihtiyaçlarımızı 
gidermek ve sağlığımızı korumaktır. Dengeli, sağlıklı beslenme 
aslında bir diyet şeklidir ama her diyet dengeli, sağlıklı beslenme 
değildir. 
 
Peki hangi diyetler sağlıklı, dengeli beslenme. Bu konuda tek 
doğru olmadığını hatırlatmak isterim. Şimdi sizlere elimden 
geldiği kadarı ile diyetleri anlatmayı çalışacağım.  
 
Önceliği kanıtı daha fazla diyetlere vereceğim: 
1.Akdeniz tipi beslenme 
2.DASH yeme planı 
3.Vejetaryen/vegan olma 
 
Daha sonra yararlanabileceğimiz diyetlere geçeceğim: 
1.Mavi Bölgeler diyeti 
2.Taş devri diyeti 
3.Mozaffarian diyeti 
4.Yağ yakma (Fat switch) diyeti  
5.Keban diyeti 
6.Fleksitaryen diyet 
 
En son da popüler, merak edilen diyetlerden bahsedeceğim.  Bu 
diyetlerin bir kısmı kilo verme amaçlıdır. 
1.Su diyeti 
2.Çok düşük kalorili diyet 
3.Düşük kalorili diyet 
4.Alkali diyeti 
5.Aralıklı açlık 
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6.Ketojenik diyet 
7.Atkins diyeti 
8.Dukan diyeti 
9.Düşük karbonhidratlı diyet 
10.Paleo diyeti 
11.Glutensiz diyet 
12.Nordik diyeti 
13.Çok düşük yağlı diyet 
14.Zone diyeti  
15.Glisemik indeks diyeti 
16.Organik diyet 
17.Sarımsaktan zengin diyet 
 
Bir elma üretimi için yaklaşık 700 litre su gerekir.  
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AKDENİZ TİPİ BESLENME 
 
1960’lı yıllarda İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşayanların 
Amerika’da yaşayanlara göre daha sağlıklı olmalarının dikkati 
çekmesi dünyanın gündemine Akdeniz tipi beslenmeyi 
getirmiştir. Yapılan çalışmalarda kilo verdirmenin yanı sıra kalp, 
şeker, hastalıklarını önlediği ve yaşam süresini uzattığının 
gösterilmesi Akdeniz tipi beslenmenin popülaritesini ve 
yaygınlığını arttırmıştır. Akdeniz tipi beslenmenin temelini sebze, 
meyve, kabuklu yemiş, baklagiller, patates, tam tahıl, ekmek, 
bitkiler, baharat, balık, deniz ürünleri ve sızma zeytinyağı 
oluşturur. Çiftlik ürünleri, yumurta, peynir ve tüketimi vardır ama 
fazla değildir. Kırmızı et nadiren yenir. Şekerli içecekler, ilave 
şeker, işlenmiş et, rafine buğday, rafine yağ ve diğer işlenmiş 
gıdalar yoktur. Bunlara dikkat edersek fazla tuz da almamış 
oluruz. İtalya da Akdeniz bölgesindedir ama restoranlarda 
yediğimiz tipik İtalyan pizzanın, makarnasının pek Akdeniz tipi 
beslenme ile ilgisi olmayabilir. 
Akdeniz tipi beslenmeyi Çukurova’daki tüketim alışkanlıkları 
(kebap ağırlıklı) ile de karıştırmamak lazım. Bir karikatür, iki 
şişman arkadaş konuşuyor. 
1.Arkadaş: Akdeniz tipi beslenmeyi yanlış anlamış olabilir misin, 
neler yiyorsun abi sen? 
2.Arkadaş: Her gün tantunim vardır. Sonra Adana ve Şırdan 
yuvarlarım birer porsiyon. Üstüne de künefe patlatırım. 
1.Arkadaş: Yanlış da yapmıyosun aslında ama bilemedim. 
 
Biraz daha ayrıntılı yazmak istiyorum. Şekerli içecekler (kola, 
gazoz...), şeker, dondurma, tatlı, çaydaki şeker (tabi kahvedeki 
de), beyaz ekmek, rafine buğdaydan yapılan makarna, trans yağ 
içeren margarinler, işlenmiş yağlar, salam, sosis gibi işlenmiş 
etler, üzerinde diyet veya az yağlı yazan çok işlenmiş gıdalardan 
kaçınılmalıdır. 
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Geriye ne kaldı mı diyorsunuz. Biz aslında bir cennette yaşıyoruz. 
Her türlü sebze ve meyve. Her mevsim her şeyi bulamasak da her 
zaman makul fiyatlarla alınabilecek sebze-meyvemiz var. Yazın 
daha boldur ama kışın da sebze meyve vardır. Buzluk veya ikinci 
buzdolabı kışa stok için iyi bir çözüm olabilir. Alıp saklayamazsak 
dondurulmuş gıda da olur. Hem sebze yemiş hem de daha az tuz 
almış oluruz. Zaten elektrik ve buzdolabının keşfinden sonra tuz 
bize gıda sanayisinin bir ikramı. Patates, yer elması ve turbu da 
unutmayalım. Mercimek, börülce, barbunya, bezelye, bakla, 
nohut yiyelim (bir de gaz sorunu olmasa). Tam yulaf, kahverengi 
pirinç, çavdar, arpa, mısır, karabuğday, tam buğday, tam 
buğdaydan yapılmış ekmek ve makarna. Bunlarda gluten var 
diyebilirsiniz, gluten ayrı bir konuda. Kırmızı et az ama balık, 
deniz ürünleri, tavuk, hindi, ördek yenebilir. Balık ve deniz 
ürünleri (kabuklular hariç) mümkünse haftada 2 kez olmalı. 
Yumurta, peynir, yoğurt da var. Ülke olarak en büyük şansımız 
bitki ve baharatlarımız. Zaten bu kadar yemeğe lezzet katan bitki 
ve baharatımız varken niye dünyada en çok tuz tüketen 
ülkelerden biriyiz anlamış değilim. Sarımsak, soğan (bir de 
kokmasalar), nane, biber (kara, kırmızı, yeşil), fesleğen, 
biberiye, tarçın, ada çayı veya pazarda bulunabilecek yöresel 
bitki ve baharatları kullanılarak çok küçük rötuşlarla çok güzel 
yemekler yapılabilir. Sızma zeytinyağı ve zeytini de unutmayalım 
ama zeytinde bazen tuz sorunu olabilir. En güzel içecek su, 
şekersiz ve aşırı olmamak koşulu ile çay ve kahvede sorun yok. 
Akdeniz tipi beslenmede biraz da kırmızı şarap var (Sardinyalılar 
gibi). Alkol konusundan başka bir konuda daha ayrıntılı 
bahsedeceğim. Farkında iseniz size öğünleri, kalori miktarı hiç 
yazmadım. Akdeniz tipi beslenmede hangi besin grubunun daha 
faydalı olduğunu bilmek zor ama sebze, meyve, tahıldan zengin 
olduğu, zeytinyağının yaygın kullanıldığı, orta derecede balık ve 
çiftlik ürünleri tüketildiği ve kırmızı etin çok az yendiği dikkat 
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çekiyor. Aslında Akdeniz tipi beslenmeden ziyade Akdeniz tipi 
yaşam tarzı demek daha doğru olabilir.  
 
Herkesin ihtiyacı, hangi gıdalara hangi mevsim ulaşabileceği 
farklı. Önemli olan kendinize göre bir denge tutturmanız (aslında 
tüm diyetler için geçerli değil mi). Akdeniz tipi beslenmenin 
temel özelliklerinden bu kadar bahsetmek yeterli, isteyenler 
beslenme uzmanları ile daha ayrıntılı konuşabilirler. 
 
Yürüyüş hiç kilo verdirmiyor 
Sabah börekçiye 
Öğle çörekçiye 
Akşam kebapçıya yürüyerek  
Gidiyorum hiçbir değişiklik yok 
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DASH YEME PLANI 
 
DASH yeme planı hem hipertansiyonu önlemek hem de 
yükselmişse kan basıncını kontrol altına almak için geçerli olan 
temel beslenme bilgileridir. Aynı zamanda sağlıklı beslenme 
planıdır. Özel bir durumunuz yok Akdeniz tipi beslenme gibi 
herkese uyabilir. 
 
DASH yeme planında kısıtlanması gereken gıdalar doymuş yağlar 
(katı yağlar), kolesterol, kırmızı et, tatlı ve şekerli içeceklerdir. 
Sebze, meyve, düşük yağlı çiftlik ürünleri, hububat, balık ve 
kümes hayvanları önemli. Fındık, fıstık, ceviz gibi yemişler 
unutulmamalı ama ölçüyü kaçırmamak şartı ile. Yaşam boyu 5 
fındık, 30 gram köfte gibi katı kuralları olan bir diyetin 
sürdürülebilmesi mümkün değildir. Ayda yılda bir canınız 
herhangi bir gıdayı istemişse veya bir arkadaş toplantısında özel 
bir sorununuz yoksa önünüze geleni tabii ki yiyebilirsiniz. Burada 
kritik mesaj ‘ayda yılda birdir’ yani ne sıklıkta olduğudur. DASH 
yeme planı özünde magnezyum, kalsiyum, protein, potasyum ve 
liften zengindir. Bu maddeleri fazla tüketmek bazı hastalar 
açısından risk oluşturabilir veya bazı gıda türlerinin fazla alınması 
yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, yani acaba 
bana dokunur mu düşüncesi tedirgin edici olmamalıdır. 
Doktorunuz ve beslenme uzmanınızın desteği ile olası sorunlar 
kolayca çözülür. DASH yeme planı ayrıca tuzun azaltılmasını da 
önerir.  
 
DASH yeme planı için ipuçları 
Meyvenin arttırılması: Örneğin 3 bisküvi yerine orta boy elma 
veya küçük muz 
Yağsız/az yağlı çiftlik ürünleri: Yağsız/az yağlı yoğurt, süt, peynir 
Sebzenin arttırılması: Hamburgerin köftesi azaltılıp yanına 
ıspanak, bol yeşillik 
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Yağı azaltılmış hatta yağsız sos seçimi: Salata sossuz istenip 
zeytinyağı, limon eklenebilir, dışarıda yenen bazı salataların sosu 
hem tuz hem de kalori açısından zengin olabilir 
Küçük porsiyonlar seçilmesi (1.5 yerine 1 hatta yarım) 
Dondurma, şerbet, şekerli yoğurt, meyve suları gibi şeker 
eklenmiş gıdaların tüketiminin azaltılması 
Yoğurda meyve eklenmesi 
Su veya şekersiz yumuşak içeceklerin tercih edilmesi 
Meyve, sebze, yağsız/tuzsuz patlamış mısır, tam buğday ekmek 
çubukları atıştırılması 
Kuruyemişlerin (ceviz, fındık, badem…) kavrulmamış, çiğ 
olanlarının tercih edilmesi 
 
DASH yeme planında meyve, sebze ve baklagillerin fazla olması 
nedeni ile lif çoktur, bu durum bazı hastalarda gaza, ishale yol 
açabilir.  Bu nedenle DASH yeme planı yeni başlanıyorsa meyve, 
sebze ve baklagiller yavaşça arttırılmalıdır. Aşırı sebze, meyve 
tüketimi potasyumu artırabilir ama bu durum sadece potasyumla 
ilgili sorunu olan çok az hastada önemlidir. Beslenmenizdeki her 
türlü büyük değişikliği doktor veya beslenme uzmanına danışarak 
yapmanız gerekir (genel kuraldır). Örneğin özel bir sorununuz 
yoksa potasyumdan zengin bir meyve olan muzdan bir-iki tane 
yiyebilirsiniz ama 1 kilo yerseniz problemlerle karşılaşabilirsiniz. 
 
Bir kilo hindi eti çevreye yaklaşık 11 kilo karbondioksit etkisi 
oluşturur. 
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AKDENİZ TİPİ BESLENME Mİ? DASH YEME PLANI MI? 
 
İkisi de sebze, meyve, tahıldan zengin, orta derecede balık ve 
çiftlik ürünleri var ve ikisinde de kırmızı et az tüketiliyor. DASH 
yeme planında zeytinyağı yerine avokado, fındık yağı veya omega 
3 içeren balık gibi kalp dostu yağlar ön planda. Gerek Akdeniz tipi 
beslenmede gerekse de DASH yeme planında herkesin 
koşullarına göre değişebilen, esnek özellikler vardır (ulaşılabilir, 
pratik ve ucuz olmak beslenme planının sürüdürelebilir olması 
açısından çok önemlidir). Ortak noktaları ve temel prensipleri 
benzediği için DASH yeme planı diye yola çıkıp Akdeniz tipi 
beslenme yapabilirsiniz.   
 
Sağlıklı beslenmede alınan enerjinin yaklaşık yarısı tam buğday 
ekmekleri, meyve ve sebzeler gibi karbonhidratlar olmalıdır, yani 
bazı popüler diyetlerin aksine protein ağırlıklı değildir. 
Karbonhidratlar iyidir (hepsi değil), gereklidir, temel enerji 
kaynağımızdır ama bu enerjiyi ‘sağlıklı’ karbonhidratlardan 
almak ve şekerli atıştırmalıklar, kızartmalardan da kaçınmak 
gerekir. Örneğin pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, beyaz ekmek 
yerine tam tahıl ekmekleri, tam tahıl makarnası gibi daha az 
acıktıran karbonhidratlar tercih edilmelidir.  
 
Gerek Akdeniz tipi beslenme gerekse de DASH yeme planı kalıcı 
beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefler. Özellikle kilo 
vermek için uygulanan şok, kısa süreli diyetlerden çok farklıdır. 
En dengeli diyetler olan Akdeniz tipi beslenme ve DASH yeme 
planında bile yan etkiler ortaya çıkabilir. Hekimlik hayatımda 
çok genç insanlarda aşırı diyete yönelik çok yan etki gördüm. 
Vitamin, mineral eksikliklerine bağlı saç dökülmesi, aşırı protein 
yemeğe bağlı ürik asitin artması ve gut atağı, şeker düşmesine 
bağlı halsizlik ve bayılma bunlardan en sık karşılaştıklarım. Ama 
belki daha da önemlisi bu şekilde verilen kiloların kısa sürede geri 
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alınması, üstelik verilen kiloları geri aldıktan sonra yeniden 
vermek daha zor hale geliyor, bu da yeni bir kısır döngüye yol 
açıyor. Otuzyedi yılı aşkın süredir yaptığım hekimlik mesleği 
bana şunu öğretti: insan olağanüstü bir vücuda sahip, yaşamak 
için çok farklı ve zorlu durumlara uyum sağlıyor ama onu çok 
zorlamanın, uçlarda dolaşmanın, dengesiz bir şekilde çok aç 
bırakmanın mutlaka bir bedeli oluyor. Vücudumuzun kıymetini 
bilelim ve ona iyi bakalım. 
 
Pet şişe doğada 300 yıl yaşar. 
 
  



 37.Akşam Yemeği  

 - 112 - 

DASH YEME PLANI NEREDEN ÇIKTI 
 
Beni ilgilendirmiyor diye düşünebilirsiniz ama ortaya çıkma 
şeklinden birçok ders alabiliriz. DASH yeme planı hem 
hipertansiyonu önlemek hem de tedavi etmek için oluşturulmuş 
bir plandır. DASH tam açılımı ‘Hipertansiyonu durdurmak için 
diyetsel yaklaşımlar’dır (İngilizcesi Dietary Approaches to Stop 
Hypertension). 
Yapılan çalışmalarda (bundan 30-60 yıl önce) bazı minerallerin 
(kalsiyum, potasyum, magnezyum) ve liflerin düşük tansiyonla 
ilişkili olduğu gösterilmiş. Yüksek tansiyonun hastalık olduğunun 
(çok değil 100 yıl önce tansiyon ölçmek nerdeyse sadece 
laboratuvarlarda mümkünmüş), hipertansiyonun ilaç ile tedavi 
edilebileceğinin (çok değil 60-70 yıl önce) anlaşılması ve ilaç 
seçeneklerinin sınırlı olması (günümüzde hastalar şanslıdır, 60-
70 yıl önce Amerikan Başkanı olsanız tedavi olabileceğiniz 
tansiyon düşürmekte etkili ama yan etkisi az ilaca 
ulaşamazdınız, çünkü yoktu) nedeni ile diyet araştırmaları 
başlamış. Klasik Amerikan diyetinden farklı olarak magnezyum, 
kalsiyum, protein, potasyum ve liften zengin bir diyet 
oluşturulmuş. DASH yeme planı böyle ortaya çıkmış, yararlı 
olabileceği iddia edilmiş ve kanıtlanmış. İlk çıkaracağımız ders 
ortada bir iddia var ve bu iddia kanıtlanmış. Birçok diyet sadece 
iddiadan ibarettir, bunu unutmayalım. İkinci çıkaracağımız ders 
tek bir besine odaklanmaktan ziyade besin gruplarına 
odaklanmış (mucize besin yoktur, faydalı besin grupları vardır). 
Üçüncü çıkaracağımız ders çalışmaya katılanların yiyecekleri 
araştırmacılar tarafından verilmiş (sadece bu durum bile 
beslenme çalışması yapmanın ne kadar olduğunu göstermeye 
yeter). Dördüncü çıkaracağımız ders de diyet oluşturulurken 
herkesin kolay ulaşabileceği besinler seçilmiş (yani 
Avustralyadan AA sebzesi önerilmemiş) ve eğer sonuçlar olumlu 
çıkarsa tüm toplumun uygulaması hedeflenmiş. 
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Potasyumdan zengin beslenme ile potasyum takviyesi aynı 
değildir, elma ile armut gibi farklıdır, potasyumdan zengin 
beslenme tansiyonu düşürebilir ama potasyum hapı tansiyonu 
düşürmez. 
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VEJETARYEN VE VEGAN YAŞAM TARZI 
 
Akdeniz beslenme tarzında olduğu gibi vejetaryen ve veganların 
yaşadığı bölgelerde kanser ve kalp damar hastalıklarına daha az 
rastlanması vejetaryen ve vegan olmayı sağlıklı beslenme 
alternatiflerinden birisi haline getirmiştir. İleriye dönük 
çalışmalar da bu gözlemleri desteklemiş ve kanıtlar oluşmuştur. 
Bu kısa girişten sonra bilmeyenler için ikisinin arasındaki farkı 
yazayım. Vejeteryanlar et yemez ama süt, peynir, yumurta gibi 
hayvansal gıdaları yiyebilirler. Veganlar ise daha katıdır süt 
içmezler, bal bile yemezler. Bir de ikisinin ortası var. Değişik 
vejetaryen ve vegan beslenme türleri vardır. Türkiye Beslenme 
Rehberine (2015) göre 7 gruba ayrılabilir. 
 
1.Vegan diyeti: Hiçbir hayvansal kaynaklı besin tüketilmez. Diyet 
tahıllar, sebze ve meyve ile kurubaklagillerden oluşur. Tüm 
dünyada vegan diyeti uygulayanların sayıları oldukça azdır.  
2.Lakto vejetaryen diyeti: Bitkisel besinlerle birlikte hayvansal 
kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünleri tüketilir. 
3.Ova vejetaryen diyeti: Diyette bitkisel besinlerle birlikte 
yumurta da yer alır. Bunun yanında et ve süt tüketilmez. 
4.Lakto-ova vejetaryen diyeti: Süt ve yumurtayı tüketilir. 
Günümüzde en sık uygulanan vejetaryen beslenme şeklidir. 
5.Polo vejetaryen diyeti: Bu diyette kırmızı et tüketilmez. Bitkisel 
besinler yanında hayvansal olarak yalnızca tavuk, hindi gibi 
kümes hayvanlarını tüketilir. 
6.Pesko vejetaryen diyeti: Bu diyette de kırmızı et tüketilmez. 
Bitkisel besinler yanında hayvansal olarak yalnızca balık çeşitleri, 
midye su ürünlerini tüketilir. 
7.Semi-vejetaryen diyeti: Bu diyette de kırmızı et tüketilmez. 
Sınırlı miktarda tavuk ve balık tüketilir. Semi-vejetaryenler 
yumurta, süt ve türevlerini istedikleri kadar tüketirler. 
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Vejetaryenlerde sebze, meyve, soya, baklagiller, kabuklu 
yemişler, tam buğday, tahıl başlıca besin kaynaklarıdır. Özel 
tedbir alınmazsa kalsiyum, iyot, B12 vitamini, demir ve çinko gibi 
vitamin/minerallerde eksiklik olabilir (ama bu eksikliklerin 
kolaylıkla üstesinden gelinebilir). DASH yeme planı ve Akdeniz 
tipi beslenme vejetaryenler için uyarlanabilir.  
 
Arnold Schwarzenegger’in beslenmesi %80-99 veganmış.  
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KANIT, KANIT, KANIT 
 
Beslenme konusunda çalışma yapmanın zorluğundan 
bahsetmiştim, bu nedenle iddiaları kanıtlamak zordur. Birçok 
diyetin temel dayanağı hücresel düzeyde yapılan deneysel 
çalışmalar veya hayvan çalışmaları bulgularına dayanan 
iddialardır (yani daha faz 1 bile değil). İnsanlar üzerinde ya 
çalışma ya yoktur ya çok kısa sürelidir ya da katılımcı sayısı çok 
azdır. Ortada sadece iddia vardır.  
 
Akdeniz tipi beslenme ve Vejetaryen yaşamda ise durum biraz 
farklı. Bu özelliklere sahip toplumlarda yaşam süresinin uzun 
olması, kalp damar hastalıkları ve kanser riskinin daha az olması 
gibi gözlemler ilk kanıtları oluşturmuş, daha sonra yapılan 
çalışmalar bu gözlemleri desteklemiştir.  
 
DASH yeme planında ise durum daha da farklı.  Önce DASH yeme 
planı ortaya çıkarılmış (1995), iddia edilmiş ve iddia 
kanıtlanmıştır. 1997 ve 2001 yıllarında iki çalışma yapılmış, ikinci 
çalışmada ilaveten tuzun etkisi araştırılmış. Bu 2 çalışma bir 
anlamda faz 3 çalışmasıdır. Şeklimizi hatırlayalım.  
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DASH çalışmalarında 3-6 grup var ama o kadar ayrıntıya girmeye 
gerek yok. DASH çalışmalarının eksikleri yok mu, Tabi ki var. 
1.İlkinde 459, ikincisinde 412 katılımcı. Milyonlarca insanı 
ilgilendiren toplumsal bir çalışma için oldukça az. 
2.Takip süreleri yaklaşık 2-3 ay: Yaşam boyu süren bir hastalık 
için çok kısa. 
 
Ama beslenme çalışmalarında daha iyi bir yöntem yok. Bu 
yüzden kafalar karışıyor. Bu yüzden beslenme önerilerinin çoğu 
sadece iddia (çalışma varsa da ya deney-hayvan çalışması ya 
katılımcı sayısı çok az ya da takip süresi daha kısa, ama daha 
önemlisi katılımcıların yemeği araştırmacı kuruluş tarafından 
verilmiyor). Biz yine DASH’e, kanıtlara dönelim. Daha sonra 
yapılan toplumsal çalışmalarda da DASH yeme planının etkinliği 
gösterilmiştir (bir anlamda Faz 4 çalışma).  
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Farkında iseniz bahsettiğim 3 beslenme tarzında (Akdeniz, DASH, 
Vegan/Vejetaryen) da çıkış noktası toplumsal gözlemler. Bir de 
ders alınması gereken gözlem var.  
 
Bir Finlandiya örneği. Finlandiya’nın North Karelia bölgesi 
dünyada kalp hastalıklarının en sık görüldüğü bölgelerden birisi 
(imiş). Hayvansal gıdanın hakim olduğu bir beslenme düzeni ve 
sigara içmenin yaygın olduğu bu bölgede tereyağı her öğünün 
bir parçası imiş, tereyağlı ekmek, tereyağlı patates, tereyağlı 
et… Gün tereyağlı ekmek ve kahve ile başlarmış. Sorunun farkına 
varan Finlandiya hükümeti 27 yaşındaki Pekka Puska’yı (sosyal 
bilimlerde mastır yapmış olan bir Tıp doktoru) görevlendirmiş, 
hem genç hem de sağlık sorunlarının çözümünde doktorların 
yanısıra sosyal bilimcilerin önemini de gösteriyor. Yıllar içinde 
Puska hayvansal yerine bitkisel ağırlıklı bir beslenme düzenine 
geçilmesini sağlamış, bir mucize yaratmış. Sadece hayvansal yağ 
azaltılmamış, tuz ve sigara da azaltılmış. Bu mucizede kadın 
gönüllülerinin katkısı çok büyük olmuş.  
 
Bu mucize nasıl ölçülmüş. Yapılan istatistiklerde kısa sürede kalp 
hastalıkları, erken-genç ölümler azalmış yani ölçümde matematik 
kullanılmış. 
 
Bu durumda şöyle bir itiraz da gelebilir, kalp hastalıklarındaki 
azalmanın asıl nedeni tuz ve sigaranın azaltılmasıdır, hayvansal 
gıdaların, tereyağın suçu yok. Bunları da ölçmenin yöntemi var.  
 
Finlandiya olumlu bir örnek. Bir de olumsuz örnekler var, Batı 
alışkanlıklarının yaygınlaşması, geleneksel yaşamın/beslenmenin 
azalması nedeni ile Çin’de, Japonya’da kalp hastalıklarının, 
kanserlerin arttığı bölgeler var. Önce gözlemledik, sonra ölçerek 
kanıtladık yani matematik kullandık. 
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Peki geleneksel yaşam nedir? 
Gazetecilerin 5n1k kuralı gibi (ne, neden, ne zaman, nasıl, 
nerede, kim) 5 az (şeker, tuz, doymuş yağ, hazır gıda, işlenmiş 
karbonhidrat) 1 çok (hareket) kuralının uygulanmasıdır.  
 
Bir kilo dana eti çevreye yaklaşık 27 kilo karbondioksit etkisi 
oluşturur. 
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YEME SORUNLARI VE YEMEK BOZUKLUKLARI 
 
Beslenme, diyet konusunda bu da nerden çıktı diyorsunuz ama 
günümüzde kilo vermenin 3 yöntemi var: 
1.Daha az yemek 
2.Daha fazla hareket 
3.Alışkanlıkların değiştirilmesi 
 
Beslenme, diyet konularında alışkanlıklar üzerinde en az durulan 
ama en önemli kısımdır. Yeme sorunları, bozuklukları da 
öğrenmemiz ve değiştirmemiz gereken en önemli 
alışkanlıklarımızdan birisidir. Geleneksel yaşamı, temel beslenme 
prensiplerini aslında hepimiz biliyoruz ama alışkanlıklarımız 
nedeni ile yapamıyoruz. Sağlıklı yaşam prensiplerinden 
uzaklaştıkça kilo alıyoruz, şekerimiz, tansiyonumuz yükseliyor, 
böbrek hastası oluyoruz. Peki sağlıklı yaşamdan niye 
uzaklaşıyoruz. Çevremiz yemek açısından tuzaklarla dolu. Gıdaya 
kolay ulaşıyoruz ama kolay ulaşılan gıdalar, hazır gıdalar çoğu kez 
sağlıksız (metroya giderken karşıma çıkan büfelerde sağlıklı 
sayılabilecek tek ürün belki de su). Yaşadığımız çevre nedeni ile 
daha çok kalori alıyoruz, daha az hareket ediyoruz. Aslında 
sorumlusu biz değiliz ama çözüm bize bağlı (Biz değişebiliriz). 
Bilim buna da çözüm bulacak (hem yiyeceğiz hem kilo 
almayacağız ama şimdilik bulamadı) ama bilim bulana kadar 
kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkatli olmanın yolu da 
bilinçli olmaktan geçiyor. Sağlıklı beslenmek, kilo vermek isteyen 
herkes yeme bozukluklarının farkında olmalı.  
 
Bu bölümü yazarken Dr. Christopher G. Fairburn’ın ‘Aşırı Yemeyi 
Yenmek’ isimli kitabından çok yararlandım. Bu kitaba göre yeme 
bozuklukları 4 gruba ayrılıyor. 
1.Anoreksiya nervoza 
2.Bulimia nervoza 
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3.Tıkınırcasına yeme bozukluğu 
4.Atipik yeme bozukluğu 
 
Anoreksiya nervoza, Bulimia nervoza ve Tıkınırcasına yeme 
bozukluğunu kısaca açıklamaya çalışacağım çünkü bunlar hem 
çok sık değil hem de psikiyatrik sorunlar ve profesyonel destek 
gerektirir.  
 
Anoreksiya nervoza zayıf kalma konusunu aşırı takıntı haline 
getirip yemek yememek ve yaşamını tehlikeye atma durumudur. 
Bulimia nervoza ise ataklar halinde aşırı yemek yemek ve 
ardından suçluluk duygusu ile alınan kalorileri azaltmak için 
davranışlar yapmaktır (en çok kusma). Tıkınırcasına yeme 
bozukluğu ise adı üstünde tıkınırcasına yemek yemektir. 
Tıkınırcasına kavramı yeme bozukluğundan eski olmalı, tarihte 
tıkınırcasına içki içmenin yaygın olduğu dönemler var. Şimdi ise 
tıkınırcasına denebilecek iki adet yeni alışkanlık var. 
1.Aşırı televizyon, dizi seyretmek. Aramızda bir sezonluk diziyi bir 
günde seyredenler de var, bir hafta sonu 3-4 sezonu bitirenler 
de. Bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Bir diziyi haftada bir, 
hergün ve tıkınırcasına seyredenleri kıyaslamışlar. En büyük zevki 
hergün seyredenler, en az zevki tıkınırcasına seyredenler almış. 
2.Aşırı bilgisayar oyunu oynamak.  
 
Aşırı televizyon seyreden, bilgisayar oyunu oynayanlar 
zamanlarını geçirirken hem hareketsiz kalıyorlar hem de daha 
fazla yemek yiyorlar, bunu da unutmamak gerekir. Bizi 
ilgilendiren asıl konu ise atipik yeme bozukluğu ama bundan 
önce Kraliçe Sisi’den bahsetmesem olmaz. 
 
Kusarak aldığımız kalorilerin yaklaşık yarısını çıkarabiliriz yani 
kusmak aşırı yeme krizlerine çözüm olmaz.  
 



 37.Akşam Yemeği  

 - 122 - 

KRALİÇE SİSİ 
 
Viyana’da müzeleri gezerken 2 şey çok dikkatimi çekmişti: 
Cellini’nin altın tuzluk heykeli ve Kraliçe Sisi’ye ait dar korseler ile 
spor aletleri. Kraliçe Sisi yani Avusturya Prensesi Elisabeth 1837-
1898 yılları arasında yaşamış döneminin en popüler 
kişiliklerinden birisi, belki de döneminin Lady Diana’sı. Bizi 
ilgilendiren kısmı spor aletleri, kilosu ve yediklerine çok dikkat 
etmesi. Tüm saraylarında spor aletleri varmış, her gün jimnastik 
egzersizleri yaparmış. Hayatı boyunca 50 kiloyu geçmemiş, 43.5 
kilo olduğu dönemler olmuş (boyunu bulamadım ama resimlerde 
kısa boylu değil). Bel çevresi 50 cm bile değilmiş.  
 
Güzelliğini sürdürebilmek için çok katı bir diyet uygularmış. O 
dönemde anoreksiya nervoza hastalığı bilinmiyormuş ama 
muhtemelen anoreksiya nervoza’sı olduğu düşünülüyor, ben 
buna kısmen katılıyorum, nedeni birazdan. Sıklıkla sadece 
portakal yermiş veya süt içermiş. Ayrıca et suları ve tuzlu 
yumurta beyazı meşhurmuş. Ayrıca eczaneden bol miktarda 
müshil alırmış. Kraliçe Sisi’nin anoreksiya nervoza’sı olduğuna 
katılıyorum ama belki bulimia nervoza’sı da var. Bulimia 
nervoza tanımını hatırlayalım. Bulimia nervoza ataklar halinde 
aşırı yemek yemek ve ardından suçluluk duygusu ile alınan 
kalorileri azaltmak için davranışlar yapmaktır (en çok kusma, 
Kraliçe Sisi örneğinde müshil ilaç kullanımı). Muhtemelen 
anoreksiya nervozası vardı ama arada yemek yemeği de fazla 
kaçırdığı için müshil kullanıyordu deyip Kraliçe Sisi’nin kilolarını, 
beslenmesini bırakalım ama Sisi’nin cerrahi tarihi ile ilişkisine 
bakalım. 
 
Kraliçe Sisi’nin ölüm nedeni bıçağın kalbi delmesi imiş, 
bıçaklanmayı takiben hemen ölmemiş, hastane yerine gemi 
seyahatine gitmiş (o sırada yolculuğa hazırlanıyormuş) ama kan 
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kalp zarının etrafında toplanmaya devam etmiş. Hastaneye gitse 
ne değişirmiş, o da ayrı bir tartışma konusu. O dönemde dünyaca 
ünlü profesör Theodor Billroth’un etkisi sürüyormuş, sözleri 
cerrahide altın standartmış, Billroth döneminde çok başarılı mide 
ameliyatları yapmış, Öte yandan, Billroth kalp ameliyatı 
konusunda ön yargılı imiş, hiçbir inandırıcı gerekçesi (yani kanıtı) 
olmadan cerrahi dünyasını şöyle tehdit etmiş: "Kalbi ameliyat 
etmeyi deneyen cerrahlar, artık meslektaşlarından saygı 
görmeyi umamaz." Kraliçe Sisi’nin ölümünden 69 yıl sonra Dr. 
Christiaan Barnard’ın ilk kalp naklini yaptığını da hatırlatmak 
isterim. Günümüzde o dönem hayal bile edilemeyecek kalp 
ameliyatları yapılıyor. Hem her olayı kendi döneminin koşulları 
ile değerlendirelim hem de bilimin, bilginin ne kadar hızlı 
değiştiğini hiç unutmayalım. Tarihten bu dersi çıkarıp biz yeme 
bozukluğuna dönelim. 
 
Her 2 yeme bozukluğunda da (anoreksiya ve bulimia) hastalar 
duygusal açıdan depresyona girer, kaygı duyar, sosyal izolasyon 
yaşar. Zayıf benlik saygısı ve vücut imajına hissettikleri için ajite 
olup sinirlenirler. Peki aralarındaki farklar nedir.  
 
Anoreksiya nervozası olan hastalar: 
Öğün atlarlar 
Az kalorili yemek yerler 
Vücutları ile ilgili kötü konuşurlar 
Başkalarının önünde yemek yemezler 
Çorba bile içseler saatlerce yürüyebilirler. 
Bulimia nervozası olan hastalar: 
Yedikten sonra tuvalete giderler, kusabilirler 
Rahatsız olacak kadar çok yerler, kusmaları için bahaneleri de 
hazırdır.  
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Kraliçe Sisi gibi kişilikler uç örnekler, yeme 
bozuklukları/hastalıkları sık değil, çok az insanda var ama daha 
hafif yeme sorunları ise oldukça yaygın. Zaten yeme sorunları ile 
kötü alışkanlıklar arasında ayırım yapmak bazen de zor olabilir. 
Size tarihten bir örnek vereyim, bulimia mı yeme sorunu mu 
alışkanlık mı siz karar verin. 
 
Roma döneminin özelliklerinden bir tanesi akşam yemeği 
keyfini sürdürebilmek için kusmaları imiş, kimi yanındaki tasa 
kimi doğrudan yere kusarmış. Yemek de yatarak yenirmiş. 
 
Yeme alışkanlıklardan sağlıklı beslenmeye dönelim. Şu ana kadar 
size 3 beslenme türünden bahsettim: 
1.Akdeniz tipi beslenme 
2.DASH yeme planı 
3.Vejetaryen/vegan olma 
 
Bundan sonraki iki bölümde ise yararlanabileceğimiz diyet 
önerilerinden ve yeme sorunlarından bahsedeceğim, 
alışkanlıkların önemini anlatmaya çalışacağım.  
 
Yanlış problemin doğru çözümü olmaz. 
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YARARLANABİLECEĞİMİZ DİYETLER/ALIŞKANLIKLAR 
 
Bu bölümde 6 diyetten bahsetmek istiyorum. Sizden bir konuya 
dikkat etmenizi öneriyorum, tek tek besinler mi önemli besin 
grupları mı? Yani süper besin var mı? 
 
1.Mavi Bölgeler diyeti 
 
Size daha önce kısaca Mavi Bölgeler’den bahsetmiştim. National 
Geographic araştırmacı gazetecisi Dan Buettner 100 yaştan fazla 
yaşayan insanların yoğun olduğu yerleri Mavi Bölge olarak 
isimlendirmişti. Mavi Bölgeler dışında da uzun yaşayan insanların 
yoğun olduğu bölgeler de var. Bu diyette sizlere uzun yaşayan 
insanların alışkanlıklarından bahsetmek istiyorum.  
 
Uzun yaşayanların yedikleri birbirine hiç benzemiyor, hele 
reklamı yapılan diyetlere hiç benzemiyor. Her bölgede yetişen 
ürünler farklı. Örneğin Nikouya yarımadasında Okinawa’da 
olduğu gibi yosun yemiyorlar, belki de yaşamlarında hiç yosun 
yememişler. Ama genel olarak karbonhidrat, sebze, meyve, 
zeytinyağı önemli, et (balık dahil) az, doğal da olsa çok yağlı 
yemiyorlar. Taş devrini geride bırakmışlar. Vitamin, omega hapı 
kullanmıyorlar, tuz tüketimleri az, doğal da olsa tereyağı 
tüketimleri sınırlı. Ve az yiyorlar. Hepsi 2. dünya savaşının kıtlık 
dönemlerini yaşamışlar. Hiçbiri zengin değil.  
 
Çok hareketliler, büyük çoğunluğu aktif olarak çalışıyor, işlerini 
kendileri görüyorlar. Spor salonlarında yapılan aktiviteleri, 
değişik sporları, hareketleri daha düşük yoğunlukta günlük 
yaşamlarına yerleştirmişler. Az yemek ve hareket etmek 
hepimizin bildiği şeyler ama uzun yaşayan insanlar hem mutlu 
ve hem de yaşam felsefesi birçoğumuzdan farklı. Yaşamları 
olağan dışı denecek kadar olağan, sıra dışı denecek kadar 
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sıradan. Yaşama istekleri kuvvetli, inançları var, aileleri, 
arkadaşları önemli ve bazılarında sınırlı şarap tüketimi var.  
 
Aşağıda tabloda size mavi bölgelerde alınan gıdaların yüzdesini 
(kalori olarak değil, gram olarak) özetlemeye çalıştım.  
 

 Ikaria 
(Yunanistan) 

Okinawa  
(Japonya) 
1949 

Okinawa 
(Japonya) 
1989 

Sardinya  
(İtalya) 

Loma 
Linda 
(ABD) 

Nikouya 
(Kosta 
Rika) 

Yeşillik/Sebze %37 %9 %48 %12 %33 %14 
Patates %9 %67     

Tahıl %17 %21 %23 %51 %19 %33 

Meyve %16   %1 %27 %9 

Yağ %6   %2 %2 %2 

Tatlı %4   %3 %1 %11 
Et/Balık/Çiftlik %11 %2 %23 %31 %16 %31 

Kuruyemiş     %2  
Diğer  %1 %6    

 
Bu rakamların kalori (enerji) yüzdesi olmadığını hatırlatmak 
isterim. Sadece bize ne yedikleri hakkında bilgi veriyor. Yazarın 
dikkatini çeken bazı konulardan da kısaca bahsetmek istiyorum. 
Ikaria’da günlük enerjinin nerdeyse yarısı yağdan, tabi büyük 
çoğunluğu zeytinyağı. Sardinya’da et ve çiftlik ürünleri çoğu kez 
koyun ve keçiden. Geleneksel Kosta Rika diyetinde kalorilerin 
%80’i karbonhidrattan, yağ ve protein oranı eşit, hem yağ hem 
protein yaklaşık %10. Bu 5 bölgenin tamamına baktığımızda ise 
kalorilerin %65’i karbonhidrat, %20’si yağ ve %15’i protein. 
Yediklerini bitkisel hayvansal kökenli diye de ayırırsak %95 
bitkisel, %5 hayvansal, yani etobur değil otoburlar. Günlük 
enerjisinin %20’sini yağdan alan ve %5 hayvansal gıda tüketen 
birisi sizce ne kadar tereyağı yiyebilir, doğal diye bol kepçe yiyor 
mudur? 
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Oranların çok farklı olması kafaları karıştırabilir ama ortak 
noktalara bakalım. Karbonhidratlar (patates, tahıl, meyve) 
önemli. Sebze, yeşillik tüketimi yaygın, yani ilave mineral, 
vitamin, antioksidan, lif alımına gerek yok. Yağ çok az, yoğun 
kullanıldığı yerde de zeytinyağı ön planda, tereyağı az. Tatlı, 
şeker çok az, nerdeyse yok. Et de az sayılır. Protein var ama 
öyle abartılı değil. Tabloda belirtilmiyor ama tuz da çok az. Hazır 
gıda yok hatta yemeklerini kendileri pişirmek zorundalar. Çöp 
besin hiç yok. 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. 
 
Dan Buettner’in ‘Mavi Bölgeler’ kitabından önce yazılmış John 
Robbins’in ‘Healthy at 100 (100 yaşında sağlıklı)’ olmak isimli 
kitabından da yararlanabiliriz. Yeni bir kitap değil, basım yılı 2006 
(Beslenme dünyasında gelişim, değişim çok hızlı ama değişim 
besin gruplarından ziyade tek tek besinlerde). Kafkaslarda 
Abhazya, Ekvator’da And dağlarında Vilcabamba, Pakistan’ın 
kuzeyinde bulunan Hunza o dönemde dünyada insanların uzun, 
sağlıklı ve mutlu yaşadığı bilinen bölgeler, bu bölgelerin daha 
sonra mavi bölge olarak tanımlanamamasında nüfus kayıtlarının 
güvenilir olmamasının katkısı büyük. Zaten dünya genelinde 
nüfus kayıtlarına göre uzun yaşayanların listesine baktığınız 
zaman çoğunun gelişmiş ülkelerden olduğu da görülebilir, nedeni 
kayıtların düzgün olması. Kayıtların düzgün olmaması Kafkaslarda 
Abhazya, Ekvator’da And dağlarında Vilcabamba, Pakistan’ın 
kuzeyinde bulunan Hunza’da yaşayanlardan ders almamıza engel 
değil. Bu bölgelerde yaşayan bazılarının iddia ettiği gibi yaşları 
140 değil (uzun yaşayanlarda yaşlarını abartma eğilimi olurmuş) 
ama 90-100 yaşlarında dinç, mutlu, şekeri, kalbi, tansiyonu, 
kanseri olmayan insan çok. Önce bu bölgelerde yaşayan 
insanların nasıl beslendiğini gösteren bir tablo. 
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 Abhazya Vilcabamba Hunza 

Günlük kalori 1900 1800 1900 
Karbonhidratlardan 
alınan kalori (%) 

65 74 73 

Yağlardan alınan kalori 
(%) 

20 15 17 

Proteinlerden alınan 
kalori (%) 

15 11 10 

Bitkisel kaynaklı gıdalar 
(%) 

90 99 99 

Hayvansal kaynaklı 
gıdalar (%) 

10 1 1 

Tuz tüketimi Az Az Az 

Şeker tüketimi 0 0 0 
İşlenmiş gıda yani hazır 
gıda 

0 0 0 

Şişmanlık oranı (%) 0 0 0 

 
Dan Buettner’in Mavi bölgelerinde yaşayanlarla ne kadar benzer 
değil mi? Altı Mavi bölge ile birlikte bu 9 bölge dünyaya dağılmış 
durumda (Avrupa 2, Kuzey Amerika 1, Güney Amerika 2, Asya 4). 
Hepsinin koşulları farklı, toprağa ekebildikleri ürünler farklı. Tek 
tek hangi besinleri yediklerinin sizce bir önemi var mı? Ama 
ortak noktalara bakalım, karbonhidratlar tu kaka edilmeyi hak 
etmiyor (ama hangi karbonhidratlar), doğal besleniyorlar ama 
bitkisel beslenme ön planda, yani etobur değil otoburlar, 
tereyağını ottan almıyorlarsa pek tereyağı yiyemiyorlar demektir, 
tuz az, şeker yok. Bir yıl dikkat etsek ve bu bölgelerde 
yaşayanlar gibi günlük 1800-1900 kaloriden fazlasını almasak 
çoğumuzun hiçbir kilo sorunu kalmaz.  Bu beslenme kısmı. Bir 
de hareket ve alışkanlıklar var. Besinlerini topraktan, ekmeklerini 
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taştan çıkarıyorlar. Toprakla uğraşmak demek hareket demek. 
Yazlığında toprağı olanlar, anne babası toprakla uğraşanlar bilir, 
2 saat bile toprakla uğraşmak insanı ne kadar hareket ettirir, ne 
kadar yorar. Bu bölgede yaşayanlar sürekli (her ay, her hafta, her 
gün, hava durumu izin verdiği sürece) tarla ile uğraşmak 
zorundalar (hobi için 2 saat değil) çünkü buzdolapları yok, sosyal 
güvencesi olmayan yevmiyelik işçi gibiler, ne biçerlerse onu 
yiyorlar. Üstelik tarladan toplamak da yetmiyor, bir de 
hazırlamak, pişirmek gerekiyor. Sizce ne kadar hareket 
ediyorlardır, günde kaç adım atıyorlardır. Hele bir de tarla ile 
evlerinin arasında mesafe uzaksa. Alışkanlıklarından herhalde 
bahsetmeye bile gerek yok, koşullar ne dayatıyorsa ona göre 
davranıyorlar yani yaşamak için hareket etmek, ekebildiklerini 
yemek zorundalar. Çoğunun da evlerinde elektrik ve televizyon 
olmadığı için muhtemelen hava kararınca da uyuyorlar. Özetle 
gazetecilerin 5n1k kuralı gibi (ne, neden, ne zaman, nasıl, 
nerede, kim) 5 az (şeker, tuz, doymuş yağ, hazır gıda, işlenmiş 
karbonhidrat) 1 çok (hareket) kuralını uyguluyorlar.  
 
Son bir gözlemimi paylaşıp uzun yaşayan insanlar konusunu 
kapatacağım. Hunza vadisinde Türkler de yaşıyor. Ülkemizde 
tarihin değişik dönemlerinde göçler, toplumlar arası etkileşimler 
olduğunu, Yunanistan’ın Ikaria adası ve Kafkaslardaki 
Abhazya’nın da burnumuzun dibi olduğunu hatırlarsak genetik 
mirasımızda sağlıklı ve uzun yaşamla ilgili iyi genler olma 
ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünebiliriz. 
 
2.Taş devri diyeti 
 
Ortalama yaşam süresinin 30 yıl bile olmadığı taş devri eski, orta 
ve yeni olmak üzere üç döneme ayrılır. Eski ve orta taş devrinde 
atalarımız karınlarını avcılık ve toplayıcılıkla doyururlarmış. Yeni 
olan cilalı taş devrinde ise tarım başlamış, hayvanlar 
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evcilleştirilmiş ve yerleşik düzene geçilebilmiş (yerleşik düzene 
geçilmesinde tuzun keşfinin de katkısı vardır). Günümüzde taş 
devrinde yaşayan toplum var mı? Aslında çok sayıda kabileler var 
ama iki ilkel topluluktan bahsetmek istiyorum; Tsimane ve 
Yanomamo yerlileri.  
 
Önce Amazon bölgesinde yaşayan kalp hastalığı ve tansiyon 
görülmeyen Tsimane yerlileri. Hem tarım hem avcılık yapıyorlar. 
Kalorilerinin, yani enerjilerinin büyük bir kısmı karbonhidrattan 
(%72), kalanını protein ve yağdan alırlar. Aile çiftliklerinde pirinç, 
mısır, tatlı patatese benzeyen manyok kökü ve bir çeşit muz 
yetiştiriyorlar. Orman meyveleri ve kabuklu yemişler yiyorlar. 
Avladıkları hayvanlar yaban domuzu, soyu tükenmekte olan iki 
metre uzunluğundaki tapir, kobaya benzeyen kapibara, yayın 
balığı ve pirana balığı. Adımsayarla adımları ölçüldüğü zaman 
erkeklerin günde 17.000 kadınların 16.000 adım attığı 
saptanmış ve günde ortalama 4.5 litre sıvı alıyorlar. 
 
Yanomamo yerlileri de Amazon bölgesinde Brezilya ve 
Venezüela sınırında yaşıyorlar. Yaşadıkları bölgede birçok maden 
bulunması üzerine küçük bir alana sıkışmışlar. Tarım ve 
hayvancılık yapıyorlar ama tarım alanlarını ormanları keserek 
yapıyorlar. Benzer şekilde tatlı patatese benzeyen manyok kökü 
ve bir çeşit muz yetiştiriyorlar, meyve ve kabuklu yemiş 
topluyorlar. Avcılık ve balıkçılık da yapıyorlar. Yanomamo yerlileri 
dünyada en az tuz yiyen toplumdur, yüksek tansiyon görülmez. 
Tuz ve tansiyon ilişkisini araştıran çalışmalara büyük katkıları 
olmuştur. Erkeklerin nerdeyse yarısında ölüm nedeni komşular 
ile savaş.   
 
Gerek mavi bölgeler gerekse de ilkel toplumların beslenme 
tarzları birbirinden çok farklı. Her toplum içinde yaşadığı 
koşullara göre çözüm bulmuş. Vücudumuz mükemmel, uyum 
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yeteneği çok fazla, yaşamaya programlı. Bunun anlamı 
beslenmede tek doğruya inanmanın yanlış olabileceğinin bir kez 
daha anlaşılmasıdır. Yani alternatifimiz çok, şanslıyız. 
 
Bundan sonraki diyetlerden kısa kısa bahsedeceğim. 
 
3.Mozaffarian diyeti 
 
Bir kalp doktoru olan Dariush Mozaffarian çalışmalarını 
beslenme bilimi üzerine yoğunlaştırmış. Önerdiği diyet aslında 
çok basit, yine besin grupları. Besin gruplarını üçe ayırmış. 
Yararlı gıdalar: Meyveler, kuruyemiş, balık, sebzeler, bitkisel 
yağlar, tam tahıl, baklagiller, yoğurt 
Nötr gıdalar: Peynir, kümes ürünleri, süt, yumurta, tereyağ, 
işlenmemiş kırmızı et 
Zararlı gıdalar: Rafine tahıl, nişasta, şekerler, işlenmiş et, yüksek 
tuzlu gıdalar, endüstriyel trans yağ 
 
Hedef yararlı gıdalardan çok, zararlı gıdalardan az tüketmek, özel 
bir durum yoksa yasak yok. 
 
4.Yağ yakma (Fat switch) diyeti 
 
Bu bölümü yazarken Richard J. Johnson’ın Nature wants us to be 
fat (Doğa şişman olmamızı istiyor) isimli kitabından yararlandım. 
Richard J. Johnson benim gibi bir nefroloji uzmanı, çalışmalarını 
fruktoz ve ürik asit üzerinde yoğunlaştırmış. Ben de Amerika’da 
onun yanında bir süre çalıştım, ondan çok şey öğrendim.  
 
Kitabın çıkış noktası niye kilo aldığımızı öğrenirsek nasıl kilo 
verebiliriz anlamak daha kolay olabilir. İnsanlığın yakın zamana 
kadar en büyük sorununun açlık olduğunu hele küresel soğuma 
döneminde gıdaya ulaşmanın zorluğunu aklımızdan 
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çıkarmayalım. İnsanlığın biyolojik evrimi sırasında fruktoz ve ürik 
asit metabolizması ile ilgili genetik değişiklikler soğuk havalarda 
bize avantaj sağlamışlar, açlık zamanları için yağ depolamışlar. 
Yani bir anlamda ‘İyi ki Kilo Almışız’, bu kiloları almasaydık 
buzul çağına, soğuk günlere dayanamazdık. Günümüzde bu 
genlerin etkisi kilo vermek için zorluk çıkarıyor. Bu genetik 
değişikliklerin etkilerini azaltabilirsek yağ yakmayı 
kolaylaştırabiliriz. Yağ yakma diyetinin temel prensiplerinden 
bahsetmek istiyorum. Yine besin grupları:  
 
Şeker 
Günlük kalori alımının %10’dan azı şeker olmalı, uzun dönemde 
%5 
Şekerli içecekler yasak 
Karbonhidratlar 
Kan şekerini çok yükselten karbonhidratları azalt 
Tam buğday, kan şekerini az yükselten sebze, yüksek lifli gıdalara 
önem ver 
Günde 3-4 porsiyondan fazla meyve yeme, kan şekerini çok 
yükselten meyvelerden yarım porsiyon 
Kurutulmuş meyve, meyve suları, meyve konsantreleri uzak dur 
Protein 
Umami (açıklaması az sonra) tadı yüksek (kırmızı et, organ etleri, 
kabuklu deniz ürünleri) sınırlandır 
Balık, kümes hayvanları, süt ürünleri, sebze proteinlerine önem 
ver 
Yağ 
Tek zincirli doymamış (örnek zeytinyağı) ve omega 3 yağlara 
önem ver 
Günlük kalori alımının %10’dan azı doymuş yağ (örnek tereyağı) 
olmalı 
Süt ürünleri 
Genellikle tavsiye edilir, özellikle süt 
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Kötü kolesterol kontrol altında ise peynir ve tereyağ olabilir 
Umami tadı yüksek peynirleri sınırlandır 
Diğer 
Tuzu azalt, işlenmiş gıdalardan uzak dur, çay kahve önerilir, bitter 
çikolata olabilir, alkolü sınırlandır veya bırak, günde 1.5-2 litre su 
iç, C vitamini desteği 
 
Umami acı, ekşi, tatlı ve tuzlu ile birlikte 5 tattan biridir, en son 
tanımlanan tattır. Japonca hoşa giden tat anlamına gelmektedir. 
En temel etkisi bir yemeğin tadını dengeleyerek 
bütünleştirmesidir. Umami'nin tadını tanımlamak güçtür, ancak 
hafif ve ağızda kalan bir tadı vardır. Umami çok sayıda gıdanın 
lezzetini arttırmaktadır. Umaminin bu özelliklerinde hazır gıda 
sanayinde çok yararlanılır. 
 
5.Keban diyeti 
 
Bu diyet de benden, baştan yazayım, kanıtım yok, sadece iddia. 
Ben Gaziantep doğumluyum, Mersin’de büyüdüm. Kebap hem 
severim hem de kültürümün bir parçası ama okuduklarımdan, 
hastalarımdan sürekli kebap yemenin sağlıklı yaşam ile pek bir 
ilgisi olmadığını da yaşayarak öğrendim. Hastalarıma, 
arkadaşlarıma sebze meyveden zengin beslenin arada da ölçüyü 
kaçırmadan kaçamak yapabilirsiniz, kebap yiyebilirsiniz diyordum 
ki arkadaşım Dr. Ömer Karahan hızır gibi yetişti. Ben zaten öyle 
besleniyorum, adına da Keban diyorum dedi. 
 
Keban=Kebap+Vegan=Keban 
 
Kebapı hepimiz biliyoruz, Veganlık ise her türlü hayvansal ürünün 
(yumurta, süt, balık dahil) yasak olduğu en katı vejeteryanlık 
türü. Keban da kebap ile veganlığın birleşimi. 
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Hekimlik hayatımın bana öğrettiklerinden birisi de yaşam tarzı 
değiştirilmezse hangi diyet yapılırsa yapılsın başarısızlıkla 
sonuçlanma ihtimalinin çok yüksek olmasıdır. Bu nedenle Keban 
diyeti ancak yaşam tarzı değişikleri ile başarılı olabilir yani Keban 
diyeti Keban yaşam tarzının bir parçası olmalıdır. Keban yaşam 
tarzı sağlıklı yaşamanın da beslenmenin de uzun yaşamanın da 
hastalıklardan orunmanın da anayasasıdır, az ve öz 5 maddeden 
oluşur: 
1.Keban diyeti 
2.Az ye, hareket et 
3.Şekerden, hazır gıdadan, katkı maddesinden uzak dur 
4.Tuzu azalt 
5.Herkese uygun beslenme, yaşam tarzı olması gerçekçi değildir. 
Tek doğru yoktur, bu nedenle beslenme konusunda tek doğru 
benim diyene kesinlikle inanmayın. 
 
6.Fleksitaryen diyet  
 
Bu kitabı yazarken beslenme, diyet ile ilgili çok sayıda kitap 
okudum, web sayfası inceledim. Karşıma çıkanlardan birisi de 
Fleksitaryen diyet oldu. Nerdeyse Keban diyeti. Fleksitaryen diyet 
et ve hayvansal ürünlere ölçülü bir şekilde izin veren, daha çok 
bitki bazlı yiyecekleri yemeyi teşvik eden esnek bir beslenmedir. 
Kebanın ismini kebap ve vegandan alması gibi Fleksitaryen diyet 
de ismini flexible (esnek) ve vejetaryenden alır.  
 
Şu ana kadar 9 beslenme şekli, diyet gördük, hepsinin ortak 
noktası bitkisel besinlere ağırlık vermesi, karbonhidrat seçiminin 
sağlıklı olması, şeker ve tuzun azaltılmasıdır. Bu diyetlerin 
kimisinin kanıtı az kimisinin kanıtı fazla ama hepsinden 
yararlanabiliriz. Yararlanabileceğimiz diyetlerin çoğu aslında 
beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile ilgili. Şimdi yeniden 
yeme sorunları. 
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Yanlış alışkanlığın doğru diyeti olmaz. 
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YEME SORUNLARI 
 
Anoreksiya nevroza, bulimia nevroza ve tıkınırcasına yeme 
bozukluğu gibi hastalıkları gördük ama bunlar sık değildir. Tıpta 
her zaman için uçlar vardır, bir kutupta şiddetli hastalık bir 
kutupta normal davranış ama bir ikisinin ortasında geçiş 
bölgeleri, tanımlanamayan durumlar vardır ve iki kutubun 
arasında çok insan vardır. Birçok insanda hafif yeme sorunları 
olabilir, bazılarında birden fazla yeme sorunları olabilir. Bazı 
insanlarda gece yemek yeme kontrolünü kaybedebilir. Bu gibi 
durumlarda sağlıklı yaşamak, kilo vermek için alışkanlıklara 
odaklanmak, profesyonel destek almak diyet yapmaktan daha 
önemli olabilir. Peki kendimiz neler yapabiliriz? Yeme kontrolünü 
kaybettiğimiz yani yoldan çıktığımız zamanları gözden geçirelim.  
 
Önce kendimden örnekler: 
1.Uykusuz kaldığım zamanlar, ertesi gün bazen çok kötü 
olabiliyor. 
2.Tatlı, şekerli yeyince, hem pişmanlık duyuyordum hem de 
kontrolü ele alana kadar ölçü daha da kaçıyordu. Artık evde daha 
az bulunduruyorum. 
3.Kilolu iken, şişman olmak pratik olarak insülin direncine sahip 
olmak demek, çabuk acıkıp ve daha çok yiyordum, tam bir kısır 
döngü. Kilo vermeyi başarınca artık kolay acıkmıyorum. 
4.Çok az yiyerek kilo vermeye çalışınca, bir noktadan sonra ip 
kopuyordu. 
5.Gergin olunca, hala problemim ama hem artık bazen gerginliği 
az yemenin verdiği huzur ile bastırabiliyorum hem de gerginlik 
azaltacacak aktiviteler (yürüyüş, koşu) yapıyorum. 
6.Alkol alınca, alkolün kalorisi bir yandan, beraber yediklerin ve 
hele dışarıda yemeklerin lezzeti bir yandan, canının tatlı istemesi 
de cabası. Bir de uykusuz kalırsan. Hele bir de her akşam alkol 
alıyorsanız işiniz çok zor, toparlanmak 4-5 günü bulabilir. 
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7.Zaman kontrolümün olmadığı zamanlar, yemek saatlerimin 
düzeni bozulunca, toplantı, seyahat, arkadaşlarla buluşma. 
8.Akşam yemeğini çok yersem, uyku kalitem de düşüyor. 
9.Çok acıkınca, artık çok aç kalmamaya dikkat ediyorum. 
10.Eve çok aç girersem, mutfağa girmeden biraz bekliyorum. 
11.Televizyon seyrederken, internette dolaşırken birşeyler 
yersem, artık çok daha az. 
12.Sosyal aktiviteler, dikkat ediyorum ama kendimi de 
kasmıyorum. 
 
Hastalarımdan da örnekler vermek istiyorum:  
1.Diyet kurallarına uyamayınca, önce gerginlik sonra yemeğe 
hücum.  
2.Diyeti bırakınca, verilen kilolar çoğu kez geri alınır, diyet 
bağımlısı olabilirsiniz, üstelik kilo vermek de giderek zorlaşır. 
Sağlıksız diyet yapmanın en büyük bedeli kilo vermenin giderek 
zorlaşmasıdır.  
3.Yalnız kalınca, yalnız hissedince, bu gibi durumlarda yemek 
dost değildir, sizi daha da acıktırır. 
4.Kendini şişman hissedenler, şişman olmak ile şişman 
hissetmek aynı şey değildir. 
5.Hareketsizlik, hareket etmeyi giderek zorlaştırır. 
6.Kadın hastalarda adet dönemi gerginlik, özel dikkat gerekir. 
7.Sigarayı bırakınca, özel dikkat gerekir. 
 
Yeme kontrolümü kaybetmemek için benim çözümlerim: 
1.Akşam yemeğini hafif yiyorum, belli bir saatten sonra hiçbirşey 
yemiyorum 
2.Uykuma dikkat ediyorum 
3.Çoğu kez ev yemeği yiyorum 
4.Spor yapıyorum 
5.Kitap okuyorum 
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6.Kontrolü kaybedersem moralimi bozmuyorum, daha çok dikkat 
ediyorum. 
Sonuç: 7-8 yılda 23 kilo verdim, koşabiliyorum.  
 
Yemek alışkanlıklarını değiştirmenin zorluklarından birisi de 
şekere olan düşkünlüğümüz ve şekerden zevk almamızdır. 
Dildeki şekerin tadının beyne ulaşması sigara dumanının beyne 
ulaşmasından yaklaşık 20 kat daha hızlıdır yani şekere 
düşkünlüğümüz çok daha fazladır. 
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POPÜLER DİYETLER 
 
Yararlı beslenme şekilleri, yeme problemleri ve alışkanlıkların 
öneminden sonra sıra şimdi popüler diyetlerde. Tek tek, kimi az 
kimi çok bazılarından bahsetmek istiyorum. 
1.Su diyeti 
2.Çok düşük kalorili diyet 
3.Düşük kalorili diyet 
4.Alkali diyeti 
5.Aralıklı açlık 
6.Ketojenik diyet 
7.Atkins diyeti 
8.Dukan diyeti 
9.Düşük karbonhidratlı diyet 
10.Paleo diyeti 
11.Glutensiz diyet 
12.Nordik diyeti 
13.Çok düşük yağlı diyet 
14.Zone diyeti  
15.Glisemik indeks diyeti 
16.Organik diyet 
17.Sarımsaktan zengin diyet 
 
1.Su diyeti 
 
Instagram’da dolaşırken bir reklam dikkatimi çekti, Su diyeti. 
Daha önce water fasting (su açlığı) duymuştum ama üzerinde 
pek durmamıştım. Instagram’da Türkiye’deki takipçi sayısının çok 
yüksek olduğunu görünce biraz araştırdım. Sayfadan ilginç 
bulduğum bazı bilgileri aktarmak isityorum. 
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Hepatit B’nin ilaçsız tedavisi mümkün: Çözüm Su diyeti. 
Maymun çiçeği virusu tedavisi ilaç değil aşı değil 20 günlük 
su tedavisi. 
Bu hastalıklar için ilaç kullanmayın, doktora gitmeyin: 
Parazit, idrar enfeksiyonu, astım… 
Su diyeti tedavisi ile tansiyon hastalığından kurtulup 
ilaçlarınızı bırakabilirsiniz. 
Su diyeti ile %90 etki edilebilen hastalıklar: İnsülin direnci, 
Tansiyon/Şeker, Horlama/Uyku apnesi, Fibromiyalji, Mide 
bağırsak şikayetleri, Şişkinlik/Hazımsızlık, Migren atakları, 
Egzama/Mantar, Kilo sorunu. 

 
Instagram hesabında bir de telefon numarası vardı, bilgi almak 
için mesaj attım. Aldığım yanıtı yorumsuz veriyorum.  
 
MERHABALAR 
 
SU DİYETİ TEDAVİSİYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ 
 
Öncelikle su diyeti tedavisi vücudu arındırarak ağır 
metal,toksin,mantar,bakteri ve parazit atılımı yapmakla birlikte 
vücudu düzene sokan bir tedavidir. 
 
Tedavi tamamı whtsapp üzerinden online olarak yapılmaktadır. 
 
İlk görüşmenizi Whtsapp üzerinden görüntülü olarak Dr. XYZ ile 
yapıyorsunuz burda şikayetlerinize uygun tedavi protokolünüz 
oluşturulup sizinle paylaşılıyor. 
 
Kronik şikayetler { Fibromiyalji migren eklem ağrısı kas ağrısı 
uyku apnesi alerjik astım şişkinlik insülin } %90 geçirir. 
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Su diyeti sadece SU ile yapılan bir tedavi değildir.Vitamin mineral 
ve 2 3 gıda ile birlikte oluşturulan tedavi protokolü ekibin 
kontrolünde yapılmaktadır. 
 
VİTAMİN BİZİM TARAFIMIZDAN GÖNDERİLİR. 
 
Su Diyeti Sonucu 
* Fiziksel Görünüş Düzelir 
* İnsülin Direnci Şeker Tansiyon Dengelenir 
* Eklem kas ağrıları  
* Kilo  
* Mide Bağırsak Şikayetleri / Gastrit / Reflü 
* Migren  
* Tansiyon Şeker 
* Alerjik Astım 
* Haşimato 
* Egzama Cikt lekeleri 
* Vajinal Mantar, Akıntı 
* Horlama Uyku Apnesi 
Gibi kronik şikayetler ortadan kalkar ve vucudunuzu arındırmış 
olursunuz. 
 
Tedavi süresi boyunca 
Dr.XYZ, eczacı ve hemşire kontrolünde oluyorsunuz en ufak 
şikayette ulaşabiliyorsunuz. 
İdeal kilonuza ve kronik şikayetleriniz tamamen geçmeyene 
kadar tedavi sonlandırılmıyor. 
 
İDEAL KİLONUZLA BERABER KRONİK ŞİKAYETLERİNİZDEN 
KURTULMAK İSTİYORSANIZ YAŞAM KALİTENİZİ ARTTIRMAK 
İSTİYORSANIZ SU DİYETİ TEDAVİSİ YAPMALISINIZ.  
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Tedavi başladıktan sonra iade yoktur kontrolümüze aldığımız 
hastanın şikayetleri geçene kadar tedavi devam eder ek ücret 
alınmaz. 
 
BU BİR BİLGİLENDİRME MESAJIDIR BİLGİLENDİRME MESAJINI 
OKUDUKTAN SONRA PROGRAMLA İLGİLİ SORULARINIZI ARAMA 
VE MESAJ İLE SORABİLİRSİNİZ. 
 
*BUGUNE ÖZEL KAMPANYA* 
* 100 kilo altı HASTALARIMIZIN ortalama 50 gün tedavisi 
sürmektedir vitaminler dahil 2 ay koruma paketi dahil normal 
ücret AA  tl yerine  BB tl  
* 100 - 120 kilo HASTALARIMIZIN ortalama 70 tüm tedavi 
sürmekte vitaminler dahil 2 ay koruma paketi dahil normal ücret 
CC tl yerine DD tl (asgari ücretten fazla) 
 
Ödemeler nakit ibana yapılmakta. 
 
Tedaviye başlamak istiyorsanız iban bilgilerini ücret ödedikten 
sonra dekont paylaşın randevu oluşturalım. 
 
Hesap Bilgileri: EE bankası IBAN FF. 
 
Su diyeti ile kilo vermek kesindir. Şişmanlık birçok hastalığın 
nedeni, en önemli risk faktörü, kilo verme ile ilaç bırakmak dahil 
birçok hastalık tedavi edilebilir. Sadece kilo verdiği için tansiyon, 
şeker ilacını bırakabilen çok hastam olmuştur. 
Su diyeti ile ilgili sorulması gerekenler ise biraz daha farklı: 
1.Sağlıklı mı? Katı diyetlere bağlı çok yan etki olur, kiloların bir 
kısmı kas yıkımına bağlıdır. 
2.Verilen kilolar geri alınıyor mu? Yanıtını kendiniz verin.  
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Sağlıklı yaşam için alışkanlıkların önemli olduğunu tekrar 
vurgulamak isterim. Son yılların popüler, başarılı kilo verme 
ameliyatlarını takiben bile eski alışkanlıklara dönünce kilolar ne 
yazık ki geri alınıyor. Su diyetini iki soru sorarak bitiriyorum. 
 
10 kilo fazlanız varsa, sizin için 10 kiloyu 1 ayda vermekle 3 
ayda vermek arasında bir fark var mıdır? 
30 kilo fazlanız varsa, sizin için 30 kiloyu 3 ayda vermekle 9-12 
ayda vermek arasında bir fark var mıdır? 
 
2.Çok düşük kalorili diyet 
 
Günlük kalori alımı 800’ün altında, çoğu kez 500 kalori 
civarındadır, su diyetinin biraz hafifletilmiş şekli diyebiliriz. Diğer 
diyetlerden farklı olarak ağızdan alınacak karbonhidrat, yağ ve 
protein oranlarını değiştirmek (zaten 500 kaloride ne olur ki, 
hergün aldığımızın dörtte-beşte biri) yerine diyete uygun hazır 
içecek ve karışımlar kullanılır. Doktor kontrolü olmadan yapmak 
sakıncalı olabilir. Vitamin ve mineral eksikliklerine neden olabilir. 
Kas kaybına neden olabilir. Uzun süreli düşük kalori almak 
metabolizmayı da yavaşlatabilir. Çok düşük kalorili diyetlerle 
verilen kilolar genellikle kısa sürede geri alınır. Birazdan 
bahsedeceğim aralıklı açlık ile karıştırılmamalıdır.  
 
3. Düşük kalorili diyet 
 
Kalori kısıtlamasının yani daha az yemenin deney hayvanlarında 
(farelerde) yaşam süresini uzatması acaba insanlarda da aynı 
sonuca yol açabilir mi sorusunu gündeme getirmiştir. İnsanlarda 
yaşam süresini uzatan çalışma yapmak pratik olarak imkansızdır 
ama maymunlarda da farelerdekine benzer sonuçlar alınmıştır. 
İnsan çalışmalarında ise daha uzun, daha sağlıklı yaşam 
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göstergelerinde iyileşmeler saptanmıştır, örneğin insulin direnci 
düzelmiştir. 
 
Kalori azaltmak sadece matematik değildir. Alınan kalorilerin 
niteliği de önemlidir. Şeker gibi besinlerden ziyade faydalı 
besinlerden alınan kaloriler de önemlidir. 
 
İngiltere’de yapılan 12 aylık bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. 
Günde 825–853 kalori içeren formülden alınarak (3-5 ayı 
takiben yeni beslenme programı ile) tedaviye uymak koşulu ile 
kilo verebilen şeker hastalarının (insülin kullanmayan) büyük 
kısmında ilaç bırakmak mümkün olabilmiş. Bazı tansiyon 
hastaları da ilaç bırakabilmiş. Alın size ilaçsız tedavi.  
 
4.Alkali diyeti 
 
Vücudumuzun en az yarısı sudur ve bu suda bir takım maddeler 
çözünmüştür, bu maddeler asit veya baz (alkali) olabilir ve vücut 
asit-alkali oranı çok dar bir aralıkta seyreder. Dengeden en ufak 
bir sapma hemen bir takım sistemleri devreye sokarak dengeyi 
yeniden kurar, dengeden ciddi sapmalar ise yaşamla bağdaşmaz. 
Hepimiz iyi kötü asit alkali kavramlarını biliriz, sirke, portakal 
suyu asidik, soda, çamaşır suyu alkalidir. Mide suyu asidik, 
pankreas salgısı alkalidir. Kan hafif alkalidir.  
 
Alkali diyetini savunanların temel dayanağı ‘vücudumuzda 
aldığımız gıdalar sonucu bir asit yük oluşur ve bu asit yük bize 
zarar verir’ şeklindedir. Genel olarak doğal besinler alkali, 
işlenmiş besinler asittir. Gerek DASH yeme planı gerekse de 
Akdeniz tipi beslenmede önerilen besinler genel olarak alkalidir, 
yani besinleri ayrıca asit alkali diye ayırmanın, alkali desteği 
almanın ilave bir yarar getireceğinden emin değilim, zaten bu 
konuda yeterli bir kanıt da yoktur.  
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Alkali diyeti ile ilgili düşüncem; vücudumuzda her gün bir asit yük 
oluştuğu doğrudur ama bu asit yükü atmada hem akciğer hem 
böbreklerin rolü vardır, iki organımızın uyumu, kapasitesi 
mükemmeldir, yani asit alkali dengesinin bozulmasına hiçbir 
şekilde izin vermezler. Aldığımız gıdalarla kanın asit alkali 
dengesini değiştirmek çok zordur. Zaten vücudumuz tek bir 
mekanizma (asit-alkali) ile açıklanamayacak kadar karışık ve 
mükemmel bir makinedir. 
 
5.Aralıklı açlık   
 
Aralıklı açlıkta ne yediğinizden ziyade nasıl ve ne zaman yediğiniz 
önemlidir. Çok değişik şekilleri vardır: 
1.Saat odaklıdır. 16/8 yöntemi; günün 16 saatinde bir şey 
yenmez ama 14:10, 12:12 uygulayanlar da vardır. Ben hergün 
12:12 yapmaya çalışıyorum, akşam 8’den sonra birşey 
yemiyorum. 
2.Haftada 1-2 gün 24 saat aç kalınır 
3.Bir gün aç bir gün serbest yani gün aşırı 24 saatlik açlık 
4.Gün odaklıdır. 5:2 yöntemi; haftanın 2 günü 500-600 kalori 
alınır.  
Herkese uymayabilir. Erkeklerde daha başarılı olabilir. Açlığın 
sorun yaratabileceği hastalıklarda uygulanamaz.  
5.Oruç: Büyük dinlerin tamamında değişik şekillerde besin 
kısıtlamaları vardır. Oruç da aslında bir aralıklı açlık yöntemidir. 
 
Böbrek hastalarının çoğunda en etkili tedavi yönteminin kan 
basıncı kontrolü, kan basıncı kontrolünde de çoğu hastada etkili 
tedavi yönteminin sağlıklı yaşam olduğunu hekimlik hayatımda 
yaşayarak öğrenince sağlıklı yaşam ve kilo verme üzerine çok 
sayıda kitap okudum. Bu kitaplar arasında beni en çok etkileyen 
kitaplardan birisi de tıp doktoru Michael Mosley (aynı zamanda 
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gazeteci) ve Mimi Spencer tarafından yazılan ‘the FastDiet’ kitabı 
olmuştur. Fare deneylerinde kalori kısıtlamasının, yani açlığın, 
yaşam süresini uzattığını biliyordum ama insanlar üzerinde ne tür 
etkileri olacağını çok okumamıştım. Son yılların popüler 
konularından birisi de açlığın yaşam süresini nasıl ve neden 
uzattığının araştırılmasıdır. Aralıklı açlık kilo vermek için popüler 
diyetlerden de birisi olmuştur. 2017 yılındaki Hipertansiyon 
kongresinde bana verilen görev de ‘Açlık ve orucun 
hipertansiyona etkisi var mı?’ idi. Bu konuyu epey araştırma 
fırsatım da oldu, kendim de yaptım/yapıyorum. Açlığın 
muhtemel yararı kötü hücreleri öldürmesi ve hücre 
yenilenmesini kolaylaştırmasıdır.  
 
Açlık ama nasıl açlık? Size yukarıda 5 farklı aralıklı açlık çeşidi 
olduğunu yazdım, başkaları da var. Ben kendime göre bir plan 
hazırladım, başlangıçta önce haftada 2 gün (5:2) yaptım, şu anda 
hergün 12:12 yöntemi uyguluyorum, yani 12 saat serbest 12 saat 
sıfır kalori (benim böyle yapıyor olmamın doğrusu budur 
anlamına gelmediğini hatırlatmak isterim, benimki belki de 
aralıklı açlık değil zaman sınırlı yeme). Hızlı kilo vermek 
isteyenler gün aşırı açlık yapabilirler ama bence yazarın da 
belirttiği gibi haftada 2 gün (5:2) açlık daha kolay, uygulanabilir 
ve tolere edilebilir. Aralıklı açlığın sadece kilo vermek için 
yapılmayabilir. İstenen kiloya ulaştıktan sonra da aralıklı açlığa 
devam edilmesi öneriliyor ama bu kez haftada 2 gün yerine 1 gün 
(6:1). Bunun nedeni aralıklı açlığın vücut yenilenmesini 
kolaylaştırması, insülin direncini azaltması, kansere yol açan 
hormonları azaltması, belki de en önemlisi ruhsal durumu olumlu 
etkilemesidir. Aralıklı açlık kasları korumak için egzersiz 
programları ile de birleştirilebilir.  
 
Bir de işin kanıt kısmına bakalım, bu konuda çok çalışma 
yapılıyor ama beslenme konusunda kaliteli çalışma yapmanın 
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zorluklarından bahsetmiştim. 2020 ve 2022 yılında yayınlanmış 
iki kaliteli çalışmadan bahsetmek istiyorum:  
 
İlkinde 16:8 aralıklı açlık yöntemi ile günde 3 öğün yemek 
yiyenler (saat sınırlaması olmadan) kıyaslanmış (takip süresi 12 
hafta, katılımcı sayısı 116) ve kilo başta olmak üzere birçok 
parametreye bakılmış: sonuç arada bir fark bulunamamış. 
sadece yeme zaman sınırlamasının (16:8) diğer yöntemler 
kullanılmazsa tüm gün yemekten daha etkili olmadığı.  
 
İkinci çalışmada aralıklı açlık (16:8 yöntemi) + düşük kalorili diyet 
ve tek başına düşük kalorili diyet kıyaslanmış (takip süresi 12 ay, 
katılımcı sayısı 139): sonuç iki grup da kilo vermiş ama gruplar 
arasında fark saptanmamış yani aralıklı açlıktan daha önemli 
olan daha az kalori almak. 
 
Daha önceki diyetlerle ilgili yazdığımı aralıklı açlık ile ilgili olarak 
da yazmak istiyorum, aralıklı açlık yeme alışkanlıklarını kontrol 
etmek için bir araçtır, özellikle çabuk acıkanlarda. Hangisini 
tercih edeceğiniz size bağlıdır, aralıklı açlık yöntemleri arasında 
farklılığı araştıran bir çalışmaya rastlamadım, varsa da 
bilmiyorum. 
 
Kimler aralıklı açlık yapabilir, aralıklı açlık yöntemini kullanabilir. 
Doktorunuza danışarak yapabilirsiniz, böbrek hastalığı, kalp 
yetmezliği, şeker, tansiyon gibi bir hastalığınız varsa mutlaka 
danışmak gerek.  Aşağıdaki durumların varlığında aralıklı açlık 
yapılmamalıdır yani doktora danışmanıza bile gerek yok, 
yapmanız doğru değil: 
 
Çocuklar 
İnsülin kullanan şeker hastaları 
Gebe veya emziren kadınlar 
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Yeme bozukluğu olanlar 
Ameliyattan sonra iyileşme döneminde 
Çok gergin olanlar (hem kendinize hem de etrafınızdakilere bir 
de açlığın getirebileceği gerginliği eklememek gerek) 
 
Açlığın iyi bir detoks olduğunu belirterek aralıklı açlık konusunu 
bitiriyorum. 
 
6.Ketojenik diyet 
 
Karbonhidrattan fakir, yağdan zengin beslenmedir. Değişik tipleri 
vardır. Düşük karbonhidratlı diyetler ve Atkins diyetine (az sonra) 
benzer. Alınmaması veya az alınması gereken besinler şekerli 
içecekler, tatlılar, dondurma, hamur işleri, pirinç, makarna, 
birçok meyve, hububat, barbunya, mercimek, patates, havuç, 
bazı soslar ve alkoldür. 
 
Düşük karbohidratlı diyetlerde olduğu gibi vücut yağı kullanırken 
karaciğerde keton dediğimiz maddeler sentezlenir. Ketojenik 
diyetler kan şekeri ve kan insülin düzeyinde aşırı düşmelere 
neden olabilir. Herkese uymayabilir. Bazı kişilerde kanda 
kolesterol yükselebilir. Nadiren ketoasidoz denen duruma (şeker 
hastalarında insülin eksikliğine bağlı koma gibi) yol açar.  
 
7.Atkins diyeti 
 
Atkins diyeti de düşük karbonhidratlı bir diyettir. Enerji yağ ve 
proteinden sağlanır. Dört dönemi vardır. İlk 2 hafta günde 20 
gram karbonhidrat alınır (nerdeyse günde 1 dilim ekmek). Diğer 
düşük karbondidratlı diyetler gibi herkese uymayabilir.  
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8.Dukan diyeti 
 
Dukan diyeti de düşük karbonhidratlı bir diyettir ama protein 
alımı yüksektir. İki dönem kilo verme, 2 dönem verilen kiloyu 
koruma olmak üzere 4 dönemi vardır. Kilo verme dönemlerinde 
sınırsız protein ve yulaf kepeği alınır. Kilo kaybı yapar ama kas 
kaybına (kas yıkımı) ve metabolizma hızında düşmeye neden 
olabilir yani kilo vermek giderek zorlaşabilir. 
 
9.Düşük karbonhidratlı diyet 
 
Bu diyette; karbonhidrat alımı sınırlandırılır, enerji yağ ve 
proteinden alınır. Vücut enerji kaynağı olarak vücuttaki yağları 
kullanmaya zorlanır. Vücut yağı kullanırken karaciğerde keton 
dediğimiz maddeler (beyin için enerji kaynağı) sentezlenir. 
Herkese uymayabilir. Bazı kişilerde kanda kolesterol yükselebilir. 
Fazla protein tüketimine bağlı sorunlar görülebilir. Nadiren 
ketoasidoz denen duruma (şeker hastalarında insülin eksikliğine 
bağlı koma gibi) yol açar.  
 
10.Paleo diyeti 
 
Adını paleolitik dönemden (taş çağı), yani insanların karınlarını 
avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşadıkları dönemden alır. Bu 
diyetin ortaya çıkma gerekçesi günümüzde karşılaşılan tüm 
kronik (müzmin, uzun süreli) hastalıkların nedeninin modern 
tarım olduğu inancıdır, yani işlenmiş gıdalardan uzak durulur. Et, 
çiftlik ürünleri ve proteinler başlıca protein kaynaklarıdır. 
Nişastasız sebzeler, meyveler, fındık, ceviz gibi başlıca kabuklu 
yemişler tercih edilir. Önerilen sağlıklı yağlar zeytinyağı, avokado 
yağı, ceviz yağı, hindistan cevizi yağı ve keten tohumu yağıdır. 
Aslında bütün diyetler hazır, işlenmiş gıdalardan uzak 
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durulmasını, tüketiminin azaltılmasını tavsiye eder. Böbrek 
hastalığı varsa problem olabilir.  
 
11.Glutensiz diyet 
 
Gluten buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan bazı 
proteinlerin (asıl olarak gliadin ve glutenin) ortak adıdır. Çölyak 
hastalığı toplumun yaklaşık %1’ini etkileyen glutene aşırı 
hassasiyetin olduğu bir durumdur, ciddi bir sorundur. Bir de 
Çölyak hastalığı olmadan glutene hassasiyet olabilir, tanısı 
zordur. Mide ağrısı, ishal, gaz, yorgunluk nedeni olabilir. Sıklığı 
%10’lara (on kişinin biri) çıkabilir. Bugün birçok kimsenin 
glutensiz beslenmeyi düşünmesinin/yapmasının gerekçesi de 
Çölyak hastası olmadan gluten hassasiyetinden 
şüphelenilmesidir. Şüphe yüksekse glutensiz diyet denenebilir, 
sonuç alınırsa devam edilebilir. Sizlere gluten içeren besinlerin 
listesini vermek istiyorum. 
 
Gluten içeren besinler  
 
Buğday, yulaf, arpa ve çavdar unu ile yapılmış her türlü yiyecek 
Bu unlar ile yapılmış her türlü ekmek, makarna, şehriye, erişte, 
kuskus, bisküvi, simit, dondurma külahı, tarhana, irmik, kraker, 
börek, pasta, çörek 
Bulgur, yarma, farklı buğday türleri 
Boza, krem şantiler, aromalı ve meyveli sütler ve yoğurtlar, 
meyve suları 
Krem ve sert çikolatalar 
Köfte içine konan buğday ve çavdar unundan yapılmış ekmek, 
sosis, salam, sucuk, sakatatlar 
Eritme-krem peynirleri 
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Un içeren çorbalar, şehriye çorba, un çorbası, tarhana çorba, 
düğün çorba, erişte çorba, unlu domates çorba, her türlü hazır 
çorba 
Unlu tatlılar 
 
Mide ağrısı, ishal, gaz, yorgunluk nedeni ile doktora gitmenize 
rağmen bir sonuç alamamışsanız ve şüpheniz yüksekse 
doktorunuzla konuşarak deneyebilirsiniz (yaklaşık 2 ay). Benim 
size listeyi verme nedenim bu besinleri tüketmenizle belirtileriniz 
arasında bir ilişki olup olmadığını sorgulamanız ve glutenin birçok 
belirti ve hastalıktan sorumlu tutulmasıdır. Gerçek payı olmakla 
birlikte bence biraz abartılıdır, çünkü mide ağrısı, ishal, gaz, 
yorgunluk gibi belirtiler yaygındır ve çok nedeni vardır. Bu 
durumda doğrusu size uygun beslenme planını bir beslenme 
uzmanı ile birlikte yapmanızdır, glutensiz diyet kilo verme 
programları ile birleştirilebilir. Öte yandan gluten içeren 
besinlerin bir kısmı sağlıksızdır, sağlıksız besinlerin kesilmesi bile 
yararlıdır yani katı bir gluten kısıtlaması yapmadan gluten içeren 
besinleri azaltmak yararlı olabilir, çok katı olmaya gerek 
olmayabilir. Fleksitaryen diyet gibi esnek glutensiz diyet bile 
yararlı olabilir.  
 
12.Nordik diyeti 
 
Nordik bölgesinin (Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve 
İzlanda) geleneksel besinlerinin tüketilmesine dayanır. Aslında 
Akdeniz tipi beslenmeye çok benzer, en önemli fark sızma 
zeytinyağı yerine kanola yağının kullanılmasıdır. İşlenmiş gıda 
yerine saf, basit besinler kullanılır.  
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13.Çok düşük yağlı diyet 
 
Yağ alımı toplam enerjinin %10’dan azıdır. Yağ az olduğu için 
hayvansal gıda azdır. Toplam enerjinin %80’i karbonhidratlardan 
gelir. Vücudun hücre zarı, seks hormonları üretimi ve vitamin 
emilimi nedeni ile yağa da ihtiyacı olduğu için uzun dönemde 
sorun çıkabilir.  
 
14.Zone diyeti  
 
Karbonhidratla alınan enerji %50-60’tan %35-40’a düşürülür, yağ 
ve protein oranı yaklaşık %30’dur. Alınacak karbonhidratın 
glisemik indeksi düşük (az sonra) olmalıdır. Dengeli şekilde 
meyve, sebze, zeytinyağı ve avokado yağı gibi sağlıklı yağlar 
önerilir. Ancak glisemik indeksi yüksek muz, pirinç ve patates gibi 
gıdalar yoktur. Düşük karbonhidratlı diyetlere göre daha 
dengelidir.  
 
15.Glisemik indeks diyeti 
 
Düşük karbonhidratlı diyetler, ketojenik diyetler, Atkins diyeti ve 
Zone diyeti gibi öncelik karbonhidrat odaklıdır, karbonhidratlar 
seçilir veya dengelenir. Dr. David Jenkins karbonhidratları, 
besinleri kan şekeri üzerine etkilerine göre 0’dan 100’e kadar 
notlandırmıştır, glisemik indeksi 100 olan bir besin kan şekerini 
hızla yükseltir. Kan şekerini hızlı yükselten yani glisemik indeksi 
yüksek gıdalardan uzak durulmalıdır. Bir de glisemik yük vardır, 
glisemik indeksi çok yüksek olmayan besinlerin de kısa zamanda 
fazla tüketilmesi de kan şekerini hızla yükseltebilir. 
Yüksek glisemik indeksli besinler genel olarak tercih edilmez, 
alındığı zaman da düşük glisemik indeksli besinlerle birlikte 
alınarak dengelenebilir. Glisemik indeksi düşük gıdaların tercih 
edilmesi gerçekten de yararlıdır ve birçok diyetin ortak 
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noktasıdır. Glisemiks indeks diyeti 1980’li yıllardan beri 
bilinmektedir yani tek başına yeterli olsa günümüzde şişmanlık 
sorunu herhalde bu kadar yaygın olmazdı.  
 
Glisemik indeks diyeti yapmasak bile yararlanabiliriz çünkü 
glisemik indeksi yüksek besinler bizi çabuk acıktırır ve yeme 
kontrolünü zorlaştırır. Kan şekeri hızla yükseldiği gibi hızla da 
düşebilir, sinirlenmemize yol açabilir. Hem yakınlarımızın kalbini 
kırabiliriz hem de açlığı bastırmak için gereksiz abur cubur 
yiyebiliriz. 
 
16.Organik diyet 
 
Organik besinleri tüketmek teorik olarak yararlı olabilir çünkü 
1.Daha fazla antioksidan ve vitamin içerebilir 
2.Daha az tarım ilacı içerebilir 
3.Daha az kadmiyum (zehirli bir ağır metal) içerebilir 
4.Daha az nitrat içerebilir 
5.Daha az GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) 
6.Daha sağlıklı olabilir, kanseri önleyebilir. 
 
Bunların hepsinin teorik olduğunu hatırlatıp işin pratiğine 
bakalım. Örneğin organik olmayan sebze meyveye kıyasla daha 
fazla antioksidan ve vitamin içermesinin bize daha fazla yararı 
var mı? Daha az tarım ilacı, kadmiyum içermesinin bize daha 
fazla yararı var mı? Grafiğimizi hatırlayalım. 
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Bir çizgi organik beslenme, diğer çizgi sağlıklı beslenme 
tarzlarından biri (Akdeniz, DASH, Vejetaryen/vegan olsun) ama 
hem teorik olarak hem de kanıt olarak aralarında saptanmış bir 
fark yok. Yani sağlıklı besleniyorsak organik beslenmeyi takıntı 
haline getirmenin bize faydası yok, varsa bile minimal. Takıntı 
kelimesini özellikle kullandım çünkü organik olmayan 
besinlerden bizi korkutarak organik beslenmeyi sağlıklı 
beslenmenin önüne geçirip para kazanan ve giderek büyüyen bir 
pazar var. Hatta bir de uç örnek vereyim, pandeminin 
kazananları arasında organik kadın iç çamaşırı satan bile var.  
 
Tarım işi beslenme işinden farklı, benim nerdeyse hiç bilmediğim 
bir konu, yaptıklarımı ve düşündüklerimi sizinle paylaşmak 
istiyorum. Lütfen yazdıklarımı sorgulayarak okuyun. 
1.Tüketeceğimiz sebze meyve organik olmasa bile iyi tarım 
uygulamaları ile yetiştirilmiş olmalı. Kullanılan tarım ilaçları 
kurallara uygun olmalı ve bu uygunluk denetlenebilmeli. Benim 
pratikte bulduğum 2 çözüm var: sebze-meyveyi mevsiminde 
yemek ve çeşitlendirmek. 
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2.Organik tarım çevre dostudur, doğru ama daha yoğun emek 
ister, daha masraflıdır, daha verimsizdir. Mevcut sistemde 
tarımın tamamı organik yapılsa hem gıda fiyatları yükselir hem 
de aç insan sayısı daha da artar.  
 
Organik tarımla ilgili son olarak İngiltere’de yapılmış bir 
çalışmadan bahsetmek istiyorum, 623.000 orta yaşlı kadın 
yaklaşık 9 yıl takip edilmiş. Organik beslenen ve beslenmeyen 
kadınlar arasında kanser sıklığı arasında bir fark bulunmamış. Tek 
istisnası (o da muhtemelen) Hogdkin dışı lenfoma denilen bir 
kanser türü imiş.  
 
17.Sarımsaktan zengin diyet 
 
Böyle bir diyet hayal ürünü ama tansiyonda sarımsak kullanılması 
beslenme-gıda ile sağlık ilişkisini anlamada bize yardımcı olabilir. 
Ben de hepimiz gibi sarımsak tansiyonu düşürür düşüncesi ile 
büyüdüm, Tıp fakültesini bitirdim, çalışmaya başladım. Bir gün 
kendime şu soruyu sordum. 
 
Acaba sarımsak tansiyonu gerçekten düşürüyor mu. Hemen 
araştırmaya başladım. Çok sayıda makale okudum. Sarımsakla 
ilgili bir kitap aldım, okudum. Araştırmamın sonucu beni şaşırttı. 
Sarımsağın kan basıncını düşürdüğüne ait yeterli bir kanıt yoktu. 
Bitkisel ürünlerle ilgili yapılan çalışmaların çoğunda kullanılan 
benzer bir ifadeden bahsetmek istiyorum: 
 
Bu çalışma sarımsak preparatlarının hipertansiyonu olan 
bireylerde kan basıncını düşürebileceğini telkin eder ama kanıt 
yeteri kadar güçlü değildir. Bu bulguları teyit etmek için iyi 
tasarlanmış, güçlü ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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Niyetiniz çarpıtmaksa bu 2 cümleyi sarımsak tansiyon 
düşürüyor diyerek kullanabilir, paylaşabilirsiniz. Bir tıbbi 
dergide yayınlanmış olduğu için de alın size kanıt diyebilirsiniz. 
 
Bu konuda ben de arkadaşlarıma ilgili birkaç çalışma yaptım. 
Tansiyon hastalarının büyük çoğunluğu düzenli veya tansiyon 
yükselince veya tansiyonun yükseldiğini hissedince sarımsak 
kullanıyordu. Sarımsağın tansiyonu düşürmeyebileceğini fark 
ettik (çalışma yönteminde eksiklikler de vardı). Sarımsağın 
tansiyonu düşürmeyebileceği konuşulmaya başlanınca borsada 
sarımsak fiyatları düşmüş. 
 
Burdan şu dersi çıkardım, medyada yer alan haberler ile o 
ürünün fiyatı arasında ilişki vardı. Pandemi döneminde zencefil, 
zerdeçal fiyatları tavan yapmadı mı. 
 
Biz sarımsağa dönelim, sarımsak genel olarak faydalı bir besin. 
Tansiyon hastaları kullansa zararı olur mu? Olabilir, işte olası 
zararları: 
1.İlaç yerine kullanılırsa (ilaç yan etkisi korkusu nedeni ile bunu 
yapan çok hasta vardır) tedavi eksik kalır. Sarımsak ancak 
tamamlayıcı bir tedavi olabilir. Zaten bitkisel tedavilerle ilgili en 
önemli sorun da budur: etkinliği ispatlanmış ilaçların yerine 
etkinliği konusunda yeterli kanıt olmayan bitkisel, tamamlayıcı 
ürünlerin kullanılması. 
2.Tansiyon yükselince sarımsak kullanmak (bu da çok yaygındır). 
Ani tansiyon yükselmeleri çoğu kez ciddi sağlık problemine yol 
açmaz, hastaların çoğunda yapılan iş bırakılıp, istirahat edilse bile 
tansiyonu düşer. Bu nedenle sarımsak alınca tansiyonun düşmesi 
ne kadar sarımsağa bağlı kestirmek zordur. Asıl problem 
sarımsak kullanımının, ani tansiyon yükselmesine bağlı hayati 
tehdit eden bir sorun ortaya çıkarsa tedaviyi geciktirmesi olabilir. 
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3.Sarımsağın kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanılması kanama 
riskini arttırabilir. 
 
Peki tansiyon hastalarında sarımsak faydalı mı, kullanımı ile ilgili 
kanıt var mı, faz 3 çalışması var mı? Mevcut kanıtları 
özetleyeyim: 
1.Sarımsak tansiyonu düşürebilir ama ilaç kadar etkili olmaz. 
2.Sarımsakla ilgili yapılan çalışmaların takip süresi 1 yıl civarında 
iken 5-10 yıldan uzun süreli ilaç çalışmaları var. Üstelik 
sarımsakla ilgili çalışmalara alınan hasta sayısı kaliteli ilaç 
çalışmalarına alınanlardan çok daha az. 
3.Asıl çarpıcı bilgiyi en sona sakladım. Günümüzde bir tansiyon 
ilacının tansiyonu düşürmesi yetmez, tansiyona bağlı kalp, 
damar, böbrek, beyin sorunlarını da azaltması, önlemesi gerekir, 
tercih edilir. İlaçlarla ilgili bu konuda kanıt varken sarımsakla ilgili 
ne yazık ki böyle bir veri elimizde yok. Benzer şekilde herhangi 
bir şeker ilacının kan şekerini düşürmesi yetmez, şekere bağlı 
sorunları da önlemesi, azaltması gerekir, tercih edilir. 
 
Sarımsak tansiyon ilişkisi herhalde en iyi bilinen, en çok kullanılan 
bitkisel-tamamlayıcı tıp uygulamasıdır. Sarımsaktan zengin diyeti 
bu bölüme alma nedenim biraz da takviye ürünlere geçiş 
yapabilmek. 
 
26 farklı diyetten bahsettik, şimdi takviye ürünler, daha sonra da 
diyetlere genel bakış. 
 
Ama önce bir sosyal medya paylaşımı: Sarımsak genel olarak 
sağlıklı bir besindir ve medyada sürekli olarak birçok hastalığa iyi 
geldiği iddia edilmektedir. Bundan etkilenen bir kişi hastalığını 
tedavi etmek için kulağına sarımsak koymuş ama çıkaramamış. 
Sonuç hastane. 
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Ülkemizde havanın en kirli olduğu illerimiz Iğdır, Muş, Bursa, 
İstanbul, İzmir ve Ankara’dır. 
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VİTAMİN, TAKVİYE, MİNERAL ALAYIM MI? 
 
Vitamin ve mineralleri büyük ölçüde sebze, meyveden alıyoruz. 
Dünya da değişiyor yediğimiz gıdalar da değişiyor, ben 
çocukluğumdaki sebze ve meyveyi özlüyorum, belki o zamanki 
tohumlar daha iyiydi, belki taze besinlere daha kolay 
ulaşabiliyorduk, belki de toprak daha besleyici idi. İlkokulda da 
öğretmenim ‘tarımda dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden 
birinde yaşıyoruz’ diye anlatırdı. Aklıma şu soru geldi, acaba o 
zaman yediklerimiz daha mı besleyici idi, daha mı fazla vitamin-
mineral içeriyordu. Aklıma gelen sorunun cevabını hemen 
araştırdım, neyse korktuğum başıma gelmedi, yediklerimiz 
geçmişe göre daha az besleyici değilmiş, sevindim.  
 
Ülkemiz sebze, meyve açısından hala cennet sayılır, lezzeti 
azalmakla birlikte (lezzetin göreceli bir kavram olduğunu da 
unutmamak gerekir) seçeneğimiz çok fazla, her mevsimde ucuz, 
taze sebze ve meyve bulmak mümkün. Yani yeterli vitamin ve 
minerali almamızda kötü, dengesiz beslenmezsek sorun 
olmamalı. Bu konuyu 3 başlık altında yazmak istiyorum: 
 
1.Eksiklikler/yetersizlikler 
2.Fazla vitamin, mineral zararları 
3.Destek tedaviler. 
 
1.Eksiklikler/yetersizlikler 
 
Sağlıklı ve dengeli beslenme ile vitamin, mineral eksikliği 
beklenmese de bazı konulara dikkat çekmek gerekir. Benim 
üzerinde durmak istediğim 4 konu var: 
A.D vitamini eksikliği: ülkemizde oldukça sıktır. 
B.Demir eksikliği: Adet gören kadınlarda sık karşılaşılan bir 
problemdir. 
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C.Vejetaryen/veganlarda olası B12 vitamini eksikliği  
D.Folik asit eksikliği: Kuzey Amerika’da yapılan bir araştırmada 
toplumun %75’inin diyetle folik asit alımı yetersiz bulunmuştur. 
Ülkemizde yapılan bir araştırma bulamadım ama bazı 
hastalarımda folik asit eksikliği tanısı koyuyorum.  
Yaşlılarda ayrıca B12 vitamini, C vitamini, çinko eksiklikleri 
olabilir. 
 
Sağlıklı, dengeli beslenme ile hastalık durumlarındaki vitamin, 
mineral eksikliklerini birbirinden ayırmak gerektiğini de 
hatırlatmak isterim: Bazı şeker ilaçlarının yol açabileceği B12 
vitamini eksikliği, ishalde, bağırsak emilim bozukluklarında, 
böbrek-karaciğer hastalıklarında görülen vitamin-mineral 
eksiklikleri gibi. 
 
Sağlıklı ve dengeli beslenenlerde vitamin ve mineral eksikliği 
yaygın olmamasına rağmen vitamin ve mineral kullanımı oldukça 
yaygın ve giderek artıyor. Peki neden? Bence 3 nedeni var: 
A.Vitamin ve mineral eksiklikleri ile ilgili geçmişten gelen kötü 
hatıralar.  
Bugün adını bile bilmediğimiz hastalıkların vitamin eksiklikleri ile 
ilişkisi: Gece körlüğü, beriberi, pellegra, Hartnup, skorbüt, 
kanama.  
 
İbn Sina ve Hipokrat’ın vitamin bilmediğini söyleyip konumuza 
devam edelim. 
 
B.Bu kötü hatıralarla bizleri korkutup bu işten kazanç 
sağlayanlar: Hatırlarsanız kararları, davranışlarımızı etkileyen 
faktörlerden bir tanesi de korku idi.  
 
C.Sürekli olarak vitamin, takviye reklamı yapılan bir ortamda 
yaşıyoruz. Hastalarım çoğu kez bana vitamin, takviye almalı 
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mıyım diye sormuyor, hangi vitamin, takviyeyi alayım diye 
soruyor. Hatta takviyeyi satın almış zararı var mı diye soruyor. 
Doktora sormadan kullananlar da cabası. Günümüzün 
modalarından bir tanesi de vitamin, takviye almak.  
 
2.Fazla vitamin, mineral zararları 
 
Çoğumuzun kafasında vitamin ve minerallerden zarar gelmez 
algısı var. Sağlıkta gerçek ötesi dönemin özelliklerinden birisi de 
budur. Hekimlik hayatımda vitamin, mineral fazlalığına bağlı çok 
yan etki gördüm. Bazılarını yazmak istiyorum:  
1.Pandemi döneminde C vitaminine yüklenen bir hastamda 
böbrek taşı olmuştu 
2.Ölçüsüz D vitamin kullanan bir hastamda kalsiyum yükselmiş, 
kabızlık olmuş ve kabızlık sonucu makatında çatlak oluşmuştu 
3.İçinde magnezyum var diye magnezyumlu maden suyu için bir 
hastamın tansiyonu kontrolden çıkmıştı 
 
Vitamin ve minerale harcadığınız parayı da unutmamak lazım.  
 
3.Destek tedaviler 
 
Destek tedavi deyince aklıma omega, probiyotik, protein tozu, 
kas yapıcılar vs geliyor. Destek tedaviler konusunu da 2 başlık 
altında yazmak istiyorum: 
 
A.İhtiyacımız var mı? 
 
Karar vermemizi etkileyen faktörlerden birisi mükemmele 
ulaşma isteğimiz. Sağlıklı ve dengeli beslendiğimizi varsayalım. 
Ayrıca takviye almamız gerekir mi. Aklımıza grafiğimiz gelsin. 
Birinci çizgi sağlıklı beslenme ikinci çizgi sağlıklı beslenme + 
takviye olsun, takviyenin yararlı olduğunu iddia edebilmek için 
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arada bir fark olması lazım. Böyle bir fark benim bildiğim kadarı 
ile yok çünkü sağlıklı beslenme birçok sorunu kendiliğinden 
önlüyor, çözüyor. 
 
Probiyotiklerle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Son yılların 
popüler konularından bir tanesi de bağırsaklarımızın 2. Beynimiz 
olduğu, bağırsaklarımızda iyi bakteriler olması gerektiği ve 
probiyotiklerin iyi bakterileri arttırdığıdır. Bu nedenle probiyotik 
öneriliyor. Şimdi 2 örnek vermek istiyorum:  
 
Sağlıklı beslenmek de tuzu azaltmak da bağırsaklarımızdaki iyi 
bakterileri arttırabilir yani ilave probiyotik takviyesine ihtiyacımız 
olmayabilir. 
 
Şekersiz yapay tatlandırıcılı gazlı içecekler (diyet içecekler) pratik 
olarak kalori içermezler ama bağırsaklardaki kötü bakterileri 
arttırabilirler yani probiyotik alacağımıza diyet içecekleri 
bırakmak daha faydalı olabilir. Şekerli içeceklerin iyi bakterilere 
kötü etkisini de unutmamak gerekir. 
 
Sağlıklı insanları ve hastaları olası ilaç yan etkilerinden korkutarak 
doğal tedavi iddiası ile sağlıklı beslenme ile takviye önerenlerin 
çok sevdiği Hipokrat’ın bir sözünden bahsetmek istiyorum:  
 
Eğer hastayı gıda ile iyileştirebiliyorsanız ilaçları kimyagerin 
kabında bırakınız. 
 
Şimdi bu sözü biraz değiştirerek yeniden yazıyorum:  
Eğer hastayı gıda ile iyileştirebiliyorsanız takviyeleri kimyagerin 
kabında bırakınız. 
 
B.Zararsız mı? 
 



 37.Akşam Yemeği  

 - 163 - 

Bir de madalyonun öbür yüzü var, takviye ürünlerin olası 
zararları. Sağlıkta gerçek ötesi döneminin en güzel örneklerinden 
birisi de destek, takviye ürünlerin doğal, zararsız olduğu algısıdır. 
Lafı uzatmadan olası sakıncalarını yazayım: 
1.Etikette yazan ile kutunun içindeki maddeler aynı olmayabilir, 
en iyi bilinen markalarda bile 
2.İçinde yasaklanmış maddeler olabilir, örneğin yasaklanmış 
zayıflama ilaçları 
3.Masraf 
4.Yalancı güven, olumlu beklenti ve peşinden gelen hayal 
kırıklıkları 
5.Kullanmanız gereken ilaçların etkisini azaltabilir, yan etkisini 
arttırabilir 
 
Takviye ürün satanların, önerenlerin genellikle ilaçları kötüleme 
eğilimleri vardır, ben de hep takviye ürünler de keşke ilaçlar 
kadar iyi denetlenseler, yan etkileri takip edilse der düşünürüm.  
 
Vitamin ve takviyelerle ilgili son söyleyeceğim bu ürünlerle ilgili 
para ve zaman harcamadan önce iyi düşünün. Paranızı ve 
zamanınızı sağlıklı yaşama, sağlıklı besinlere (zararlı gıdalar genel 
olarak daha ucuzdur, daha kolay ulaşılabilir, örneğin yolda 
yürürken karnınız acıksa ve birşeyler atıştırmak isteseniz 
karşınıza muhtemelen bir büfe çıkacaktır, ilk ulaşabileceğiniz 
gıdalar da büyük ihtimalle işlenmiş, şekerli, tuzlu, yağlı hamur 
işi olacaktır), sağlıklı besin hazırlamaya (salata yapmak, yemek 
yapmak) harcamak uzun vadede daha yararlıdır. 
 
Mükemmel iyinin düşmanıdır. 
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DİYETLERE GENEL BAKIŞ 
 
Sanırım faydalı diyetler, popüler diyetler, vitaminler, yeme 
alışkanlıkları hakkında temel bilgilere sahip oldunuz.  
 
Arkadaşlarınızla bir akşam yemeğinde buluştuğunuz zaman artık 
konulara yabancı değilsiniz hatta birçok arkadaşınızdan daha çok 
bilgiye sahipsiniz. Beslenme çalışmalarının zorluğunu, soru 
sormanın ve kanıtın önemini anladınız. Bu kitapta okuduklarınız 
dahil lütfen her duyduğunuzu sorgulayın.  
 
Neler sorabileceğinizden bazı örnekler vermek istiyorum: 
1.Yeni, moda bir diyetin Akdeniz diyetine göre ne üstünlüğü var? 
2.Sağlıklı beslenirsem ilave vitamin, takviye almama gerek var 
mı? 
3.Sürekli tek yönlü besin, mucize gıda öneren kişinin acaba o gıda 
üreticileri ile bir ilişkisi var mı?  
4.Sürekli ceviz öneren birisi niye alternatif besinlerden 
bahsetmiyor? 
5.Aldığım takviyenin faydası olduğu iddia ediliyor, kanıtı var mı? 
Sadece iddia mı? 
6.Takviye üründen aldığım antioksidan maddeyi sebze meyveden 
alsam olur mu? 
7.Sürekli olarak kanıta dayanmayan tedavilerin, diyetlerin faydalı 
olduğunu iddia edenlerin bu işten kazançları ne? 
8.Harcadığım para ve zamana değer mi? 
 
Konuyu bitirmeden hem diyetleri kıyaslamak hem de kısaca bir 
özet yapmak istiyorum.  
 
Önce diyetler arasındaki ortak noktalar:  
Şeker, tatlı, hamur işi az/yasak 
Tuzlu gıdalar genel olarak az 
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Sebzeden zengin 
Liften zengin 
Genellikle hem miktar hem porsiyonlar az 
Zayıflama diyetlerinin hepsinde kalori azaltılmış  
Su serbest hatta teşvik ediliyor 
Şekersiz içecek serbest 
Hazır, işlenmiş gıda az/yasak 
Alkol yasak veya çok az 
Trans yağlar yasak veya çok az 
Abur cubur yasak veya çok az 
Katı yağlar yasak veya çok az, tereyağ? 
Sıvı yağlar tercih ediliyor, zeytinyağı… 
 
Farklılıklara geçmeden iki soru sormak istiyorum. 
1.Bu sayılanları yaptıktan sonra diyetin adı A olsa ne olur B olsa 
ne olur?  
2.Kilo vermeye çalışıyorsanız hedeflediğiniz kiloyu 2 ayda 
verseniz ne olur 4 ayda verseniz ne olur? 
 
Şimdi de diyetler arasındaki farklılıklar:  
Yağ oranları, içerikleri 
Karbonhidrat oranları, içerikleri 
Protein oranları, içerikleri 
Meyve miktarı: yasak veya çok az 
Yeme zamanları 
Öğün, Ara öğün sayısı 
Gıda takviyeleri, diyetle satılan takviyeler önermeleri 
Vitamin destekleri 
İlave mucize ürünler 
Kilo verme hızları 
Maliyetleri 
Yan etkileri 
Uygulanabilirlik 
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Sürdürülebilirlik 
Eski alışkanlıklara geri dönme olasılıkları 
Verilen kiloyu koruyabilme, geri almama oranları 
 
Diyetler arasındaki farklılıkları daha ayrıntılı yazmak 
istemiyorum. Son olarak katı diyetlerde gördüğüm, okuduğum 
yan etkilerden bahsedeceğim:  
 
Halsizlik 
Tansiyon düşmesi 
Şeker düşmesi 
Kas kaybı: Yalancı kilo verme algısı, kilo vermenin durmasının 
nedenlerinden de birisi 
Gut atağı 
Kalp krizi tetiklemesi 
Gaz, ishal 
Sinirlilik 
Saç dökülmesi 
Böbrek hastalığının ilerlemesi, özellikle yüksek proteinden zengin 
diyetlerde. 
 
Size birçok diyet hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştım, 
bazılarının ansiklopedik bilgi gibi olduğunun farkındayım ama 
diyetten diyete savrulanların hangi diyetin ne olduğunu 
bilmelerinde yarar vardır. Bu diyetlerin hepsi ile kilo verilebilir 
ama kilo vermek kolay olsa herhalde bu kadar farklı beslenme 
çeşidi olmazdı, demek ki ortada farklı bir durum var. Diyetleri 
amaçlarına göre kabaca ikiye ayırmak gerekir: zayıflama 
diyetleri ve sağlıklı yaşam diyetleri (aynı zamanda verilen 
kiloları da korur). Hangi diyetin kimde ne kadar etkili olacağını 
anlamak zordur, yani hepimiz birbirimizden farklıyız (aslında 
yaşamı güzelleştiren de bu farklılıklar değil mi?). Zayıflamak için 
ideal bir diyet yoktur. Çoğu kişi için kritik olan 8-10 kilo 
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verebilmektir (en azından başlangıçta). Olaya geniş açıdan 
baktığımızda, örneğin 10 yıl sonra, bu 8-10 kiloyu 2 ayda 
vermekle 4 ayda vermenin pratik olarak bir önemi yoktur (tabi 
yaza bikini veya mayo giymek gibi, mezuniyet balosu, damatlığa 
sığmak, gelinlik fotoğrafı, mezuniyet balosu gibi bir acele yoksa). 
Hızlı kilo verip geri almaktansa her yıl birkaç kilo verip 5 yıla 
yaymak çok daha sağlıklı ve kalıcıdır (ben 7-8 yıla yaydım, tekrar 
oldu). Önemli olan istemektir. Gerekirse başlangıçta profesyonel 
destek (beslenme uzmanı) almaktan kaçınmamak gerekir. Kilo 
verdikten sonra, uzun vadede Akdeniz tipi beslenme, DASH yeme 
planı ve Vejetaryen/vegan olma en çok kabul edilen ve önerilen 
yaşam düzenidir. Bu nedenle seçilecek diyetin uzun vadede 
sağlıklı yaşam için önerilen Akdeniz tipi beslenme, DASH yeme 
planı ve Vejetaryen/veganlık ile uyumlu olmasında yarar vardır. 
Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Akdeniz tipi 
beslenmenin adı Akdeniz diyeti değildir ve DASH yeme planının 
adı DASH diyeti değildir. Hareket, alışkanlıkların değiştirilmesi ve 
çevrenin (aile, arkadaşlar, toplum) iyileştirilmesi beslenme kadar 
hatta daha önemlidir.  
 
Alışkanlıkları değiştirmek aslında çok zor değildir, sadece biraz 
zaman (örneğin az tuzlu beslenmeye uyum sağlamak için 
gereken süre yaklaşık 6 haftadır, denemesi bedava) ister, bu 
nedenle kısa süreli, şok diyetler bumerang gibi ters tepebilir. 
 
Yemek kısmı bitti, peki ne içeceğiz? 
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İÇECEK 1: SU 
 
Günde 8 bardak su içmek gerekir (mi)? Sanırım bu kitabı okuyan 
herkes bunu duymuştur. Peki doğru mu? Kanıtı var mı? Bir 
böbrek hastalıkları uzmanı olarak sıvı tedavilerini düzenlediğim 
çok hastam oldu, böbrek hastalarında alınması gereken sıvı 
miktarı ile ilgili epey kanıt var, peki sağlıklı insanlar ne kadar sıvı 
almalı. Bu sorunun da 2 yanıtı var: 
1.Alınması gereken en az sıvı miktarı nedir? 
Bireysel farklılıklar olmakla birlikte en az 1 litre sıvı almalıyız, 
çünkü hergün solunum yoluyla, terleyerek, dışkı ile bir miktar sıvı 
kaybediyoruz ve idrar yapmak zorundayız. Ben günde 1 litre su 
içmiyorum diyen çok insan olacaktır ama farkında iseniz su değil 
sıvı diyorum. Kahvenin, yoğurdun, elmanın içindeki sıvı da 1 litre 
sıvıya dahildir.  
2.Alınması gereken ideal sıvı miktarı nedir? 
Bu konunun en çok merak edilen sorusu sanırım bu. İyi kötü bir 
fikrim vardı ama bu konuyu daha önce ayrıntılı okumamıştım.  
 
Bir kongrede konuşma yapmam istendi. Başlık: 
Ne kadar tuz yiyelim? 
Ne kadar su içelim? 
 
O zaman bu konuyu derinlemesine araştırdım. Ama önce şunu 
belirtmeliyim: Beslenme çalışmalarında olduğu gibi su, sıvı ile 
ilgili böyle bir çalışma yapmanın zorluğunu da tahmin edersiniz.  
 
Bulduğum bir makalenin başlığı ilginçti:  
Günde en az 8 bardak su iç. Gerçekten mi? Bilimsel kanıt var 
mı? 
Birisi önermiş, herkes kabul etmiş, böyle gidiyor. Yani bir deli bir 
kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramıyor. Sonuç olarak bu sorunun 
bilimsel bir yanıtı yok ama uzman önerileri var.  
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Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi kadınlara günde 2, erkeklere 
günde 2.5 litre sıvı öneriyor. Alınan sıvının %80’i içecekten. Bu 
rakamlar yaşlı kadınlar için günde 1.6 litre, yaşlı erkekler için ise 
günde 2 litre, yani yaşlanınca önerilen sıvı miktarı da azalıyor. 
 
Bu önerilerden şunu çıkarabiliriz, sıvı alalım ama çok da 
abartmaya gerek yok. Daha sağlıklı olacağız diye önerilenden 
daha fazla sıvı almaya, abartmaya gerek yok. Hastalık 
durumlarında ise durum farklıdır. Bir böbrek hastalıkları uzmanı 
olarak size tecrübelerimi aktarmak istiyorum: 
1.Susuz kalmayalım, terlersek, spor yaparsak, sıcak havada, ishal 
olursak sıvı kaybımız artar, eksiğimizi alalım. 
2.İçilen çay, kahve de sıvıdır.  
3.Şekerli içecekler çoğu kez sağlıklı değildir. 
4.Su alımımız dengeli olsun diye uykudan önce su içip uykuda 
tuvalete kalkmak zorunda kalmayın. Böyle yaptığı için uykusu 
bozulan ve tansiyonu kontrolden çıkan bir hastam olmuştu. 
5.Dengeli su alımını daha da abartan bir hastam saat kurup 
uykusunda su içiyordu. 
6.Eğer susuz kalmamışsak fazla su içmek böbreği daha fazla 
çalıştırmaz. 
7.Bir hastalığımız yoksa arada fazla su içmek böbrek yormaz. 
8.Böbrek, kalp, karaciğer hastalarında, vücutta şişlik olan 
hastalarda alınacak sıvı miktarında kısıtlama yapmak gerekebilir, 
lütfen doktorunuzla paylaşınız. Bu hastalarda sıvı dengesini 
takip etmenin en etkili yöntemi hergün tartılmaktır. Bu vesile 
ile hızlı kilo verdiren diyetlerde kilo kaybının önemli bir 
kısmının sıvı kaybı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. 
9.Kilo verme diyetlerinde su içmeyi teşvik etmenin en önemli 
nedeni kilo vermenin yol açabileceği halsizliğe bir de susuz 
kalmanın verdiği halsizliğin eklenmemesidir. Su içen insan 
kendini iyi hisseder. Böbrekler mükemmel makinelerdir, eğer 
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sağlam ise fazla su da içseniz (günde 10-20 litre olmadığı sürece) 
böbreğiniz fazla suyu atacaktır. Denemesi bedava çok su içen 
tuvaletle arkadaş olur.  
10.İdrar yolu iltihabı, böbrekte taş, kum gibi durumlarda daha 
fazla sıvı almak gerekebilir, lütfen doktorunuzla paylaşınız. 
11.Dışarda tuvalete gitmemek, pis tuvalete oturmamak için az su 
içen kadınlar veya prostat hastası erkekler sorunlarla 
karşılaşabilirler. Temiz tuvalet kampanyasına katılan, 
destekleyen işletmelere özellikle akaryakıt istasyonlarına sahip 
çıkın, siz de destek olun (temiz tuvalet kampanyasını başlatan 
akaryakıt istasyonu projesinin ülkemize büyük katkısı 
olmuştur). 200-300 kişi yemek yiyebilecek kadar büyük bir 
lokantada adet yerini bulsun diye 1-2 erkek, 1-2 kadın tuvaleti 
konmuş ise o lokantalardan uzak durun (hele bir de temiz 
değilse). Engelli tuvaleti olmayanlardan ise kaçın. 
12.Alkali suyun etkisi de alkali diyet gibidir yani çok sınırlıdır, 
pratik olarak bir faydası yoktur yani boşuna ilave para 
harcamayın. İdrarı alkali yapmak için bir ürüne para vermeye 
gerek yoktur (idrarın alkali yapılması gereken hastalıklar hariç). 
13.Su yemekle birlikte, önce veya sonra, sabah veya akşam 
içmek gerekir gibi kurallardan kaçının, için de ne zaman 
içiyorsanız için. 
14.İdrarımın rengi koyu olmamalı, sabah açık olmalı gibi 
ayrıntılara pek takılmayın. 
15.İçeceğiniz su temiz olmalı (bir zamanlar en temiz, güvenilir sıvı 
kaynağı alkolmüş, alkol konusu az sonra). 
16.Su içmeyi unutuyorsanız su içmeyi hatırlayıcı uygulamalar 
kullanabilirsiniz ama lütfen hem su içmek gerginlik olmasın 
(unutmayın amaç su değil sıvıdır, şekersiz kahve de, çay da 
sıvıdır) hem de gece yarısı su içmek için kalkmayın.  
 
Sonuç olarak sağlıklı olacak düşüncesi ile gereğinden çok su 
içmeye çalışmayın. Başka bir sağlık probleminiz yoksa ve 
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seviyorsanız fazla abartmamak (günde 4-5 litre) koşulu ile daha 
fazla su içebilirsiniz. 
 
Bir litre süt üretimi için yaklaşık litre 1000 su gerekir. 
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İÇECEK 2: ALKOL MESELESİ 
 
İçecek (su, gazlı içecek, meyve suyu, alkol, soda, çay, kahve…) 
yemek yemenin bir parçasıdır, içecek de yemek gibi insanları 
hem birleştirebilir hem ayrıştırabilir. Alkolden bahsetmeden 
yemek konusu eksik alır. Bu konuyu sonlara bırakmamın nedeni 
hem konunun özeti gibi hem de benzer şekilde bilgi kirlilikleri 
olması. Alkolün geçmişini bilmezsek bugünü anlayamayız. Bu 
nedenle size benzerliklerden, geçmişten, ilginç olaylardan 
bahsedeceğim. Sağlığın çoğu alanında olduğu gibi kutuplaşma 
alkol konusunda da var, gerçekleri konuşamıyoruz. Üstelik alkol 
konusuna gereğinden fazla önem verince bonzai gibi yeni nesil 
uyuşturucular gündeme gelemiyor. Alkolden bahsederken de ya 
yasaktan ya da sağlığa yararlı olmasından bahsediliyor, zararları 
konuşulamıyor (bir çeşit kutuplaşma). Medyada daha çok 
tartışılan da ‘şarap kalbe iyi gelir, kırmızı mı beyaz mı, bir kadeh 
mi iki kadeh mi yararlı’ gibi konular, dolaylı reklamlar. Gelin 
tahmini, keyfiliği bırakalım, objektif olalım, ölçüm yapalım. Daha 
önce bahsetmiştim. 2018 yılında üzerinde en çok konuşulan 
bilimsel konuların ilk yüz tanenin 5 tanesi doğrudan alkolle ilgili 
ama bir tanesi hariç alkolün net zararları konusunda mesaj çok 
çarpıcı değil. Bir tanesi ise çok ilginç: İngiltere’de 1700’lü 
yıllardan günümüze değişen şarap kadehi boyutları, 66 ml’den 
(yaklaşık yarım ince belli çay bardağı) 440 ml’ye (yaklaşık iki su 
bardağı) çıkmış. 
 
Peki gerçek ne: 
1.Fazla alkolün zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. 
2.Sanki belirli bir miktarı aşmayınca (erkeklerde günde 30 ml, 
720 ml bira, 300 ml şarap, 75 ml viski ve 75 ml rakı, kadınlarda ve 
zayıf insanlarda ise bu miktarların yarısı) alkol faydalı imiş gibi bir 
algı var. 
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3.Alkolün karaciğere olumsuz etkileri, bağımlılığa neden olduğu, 
siroz yaptığı çok iyi biliniyor ama kansere (örneğin meme 
kanseri), kalp krizine neden olduğu pek bilinmiyor. 
4.Kanser riskini azaltacak seviye sıfırdır. 
5.Kalp için yararlı alkol seviyesi de sıfırdır. 
 
Tarihten ilginç kesitler vermek istiyorum: 
Şaraplar zengin için, biralar fakir için ve su en fakirler için imiş 
(İngiliz Başkeşiş Aelfric, 10. Yüzyıl). 
Bira, barbarların içkisiymiş. Kuzey Avrupa’nın iklimi şarap üretimi 
için uygun değilmiş. Eski Yunan ve Roma ön yargısına göre 
kuzeydeki barbarlar bira içermiş.  
Bira besleyici bir içecektir (belli bir miktar buğdaydan elde edilen 
bira aynı miktar buğdaydan elde edilen ekmeğe göre daha 
besleyicidir) ve pek çok içme suyundan temizlik açısından daha 
güvenlidir.  
Tuz ekmek gibi ekmek bira, sıvı ekmek gibi deyimler vardı.  
Alkolün maaş olarak verilmesi de ilginç (bir dönem tuz da maaş 
olarak verilirmiş). Sosyal yapının daha aşağı tabakalarında kişilere 
hediye, çalışma ücreti ya da emekli maaşlarının bir bölümü alkol 
olarak veriliyormiş (15. Yüzyıl). Lorraine düklerinin uşak, avcı, 
borazancı, ebe gibi çalışanlarına ödediği ücretlerin bir bölümü 
şarap olarak veriliyormuş. Daha da eskilere gidersek, milattan 
önce 11.yüzyılda ücret olarak biradan başka sarımsak ve baharat 
da verilirmiş. 
1500-1700 yıllarında tahıldan damıtılmış alkollü içecekler ve 
brendi reçeteyle yazılan ilaçlar olarak tanımlanmış. Hatta 
1505’te İskoçya viski ticareti, Edinburg’daki Kraliyet Tabipler 
Birliği’nin kontrolü altına verilmiş. 
Damıtık içkiler için yaşam suyu, can suyu anlamına gelen aqua 
vitae deyimi kullanılırmış. Vitamin sözcüğünün kaynağının da 
Latince yaşam anlamına gelen vita olduğunu anımsatmak 
isterim. 
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Şarap erkek içkisi olarak kabul edilirmiş (alın size bir ayrımcılık 
daha). 
 
Damıtık içkilerin (rom, viski, votka, rakı, cin) keşfi alkollü ilişkilere 
bakışı çok etkilemiş. Bunun herhalde en önemli nedeni bu 
içkilerde alkol derecesinin daha fazla olması, içeni çarpma eğilimi 
ve aşırı sarhoşluğun toplumsal düzeni tehdit etmesidir. Bu 
durumu en güzel anlatan örneklerden birisi William Hogarth’ın 
meşhur gravür eseri Gin Lane’dir (Cinler Sokağı, 1751). Eserde 
emzirirken göğüsleri görünen, bebeğinin kafa üstü düştüğünden 
habersiz merdivenlerin başında sere serpe uzanmış sarhoş bir 
kadın vardır. O dönemde anneleri içtiği için çocukları da süt 
içerken alkol almış olurmuş. Resimde ayrıca kavga, mezar, 
köpeğin kemiğini yiyen bir insan gibi toplumsal düzensizliğin, 
çöküntünün simgeleri de vardı. Aynı sanatçının Beer Street (Bira 
Sokağı) tablosunda ise mutlu insanlar ve toplumsal düzen vardır. 
Ölçüsüz alkol sanayi toplumu için bir tehdittir, belki de bu 
nedenle çay, kahve bu kadar popüler olmuştur (çalışanları uyanık 
tutuyor).  
 
Alkol konusundan bahsedince şaraptan bahsetmemek olmaz, iki 
çalışmadan bahsetmek istiyorum. Şarap uzmanlarını, 
somelyeleri, şarap tadım kurslarına gidecekleri üzecek çalışmalar. 
1.Yapılan bir çalışmada şarap tadıcılarına kırmızı boya eklenmiş 
beyaz şarap vermişler ve tadımcılar farkı söyleyememişler ve 
kırmızı şarap gibi tarif etmişler 
2.Bir başka çalışmada da katılımcılar ucuz ve pahalı şarabı ayırt 
edememişler. 
 
Alkolden bahsedince Rahmetli Aydın Boysan’dan bahsetmemek 
olmaz, ‘Şerefe’ isimli kitabından 3 alıntı yapmak istiyorum: 
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1.Bavyera’da bir Alman birahanesini duvarındaki garanti belgesi: 
Eğer bin iki yüz ay süreyle bizim biramızı içerseniz, 100 yaşına 
kadar yaşayacağınızı garanti ederiz. Matematik bilmenin önemi. 
2.Ölçüsüz içen akıllılarla ölçüsüz içen aptalları, akıllılar bile 
birbirinden ayıramaz. 
3.Çok az meze ile rakı içmek, hırpalanmaya davetiye çıkarmaktır 
ama her zamanki yemek miktarını aşarak fazla tıkınmak da 
yanlışlığın öteki türlüsü olur. İçmeye başlamadan 20-25 dakika 
önce sarımsaklı ekmek yemek, zeytinyağı içmek hem hazmı 
kolaylaştırır hem de alkolün hızlı emilmesini engeller. Küçük bir 
not da ben ekleyeyim, tuzlu yiyecekler susatır (gelen beyaz 
peynir tuz deposu olabilir, bazı peynirlerin içindeki tuz 
yoğunluğu denizlerden fazla olabilir), içmeyi teşvik eder, bu 
tuzaklara düşmemek gerekir. 
 
Alkol ölüm için önemli bir risk faktörüdür. Dünya’da 2016 yılında 
ölümlerin 2.8 milyonu alkol kullanımına bağlıdır. Alkol kilo 
verememenin (günde 1 kadeh şarap yaklaşık olarak ayda yarım, 
yılda altı kilo almaya neden olabilir, yanında yenenler de 
cabası), kolesterolü düşürememenin, tansiyonu kontrole altına 
alamamanın önemli bir nedenidir. Sonuç olarak alkol içmek 
sağlığa zararlıdır, illa da içmek istiyorsanız alışkanlık haline 
getirmeden mümkün olduğu kadar az için. 
 
Yediklerimizi, içtiklerimizi nasıl harcayacağız? 
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GÜNDE 10.000 ADIM  
 
Devin Özgün Çınar ve Erol Günaydın’ın başrollerinde oynadığı 10 
Bin Adım isimli bir dizi bile var, iki sevgilinin başından geçen ilginç 
olayları anlatıyor yani yürüyüş de akşam yemeği gibi hem 
birleştirici hem de tedavi edici olabilir.  
 
Ben günde en az 10.000 adım atmayı hedefliyorum ve 
başarıyorum da. Peki 10.000 adım gerekli mi. Gazetede veya 
internette okumuş olabilirsiniz, günde 7.000-8.000 adım yeterli 
diye. Hemen inanmayacağız. 
1.7000 adım yeterli denen çalışma 41-65 yaş grubunda yapılmış. 
Yani siz 30 yaşında iseniz siz farklı gruptasınız, kümeniz farklı, 
sizin için doğru olmayabilir. 
2.Bu tür çalışmalardaki olası hata payının farkında olmak lazım, 
örneğin adımsayarı takmayı unutmuş olabilirler, yürümeye dikkat 
etmişlerdir ama kümeler, gruplar arasında başka farklılıklar 
olabilir, örneğin yeme alışkanlıkları, stres durumları yanılgılara 
neden olabilir. 
3.Çalışmaya katılanlar bu dönemde kendilerine daha çok dikkat 
etmiş olabilirler, bu durum gerçek yaşama göre farklılıklara 
neden olabilir, çalışmanın sonuçları gerçek yaşamla 
örtüşmeyebilir (beslenme çalışmaları gibi).  
 
Ben yine de günde 10.000 adım atmanızı öneriyorum ama önce 
10.000 adımın nerden çıktığını anlamaya çalışalım. Aslında 
10.000 adım keyfi bir hedef, hatırlaması kolay. 1960’larda 
Dünya’nın ilk adımsayarını satan bir Japon şirketinin pazarlama 
kampanyasından ortaya çıktığı sanılıyor. Adımsayarın markası 
Manpo-kei. Manpo-kei’nin Japonca anlamı da 10.000 adım.  
 
Kilo vermek için yürümek, spor yapmak çok önemli çünkü kas 
kitlesinin artması zayıflamayı kolaylaştırır. Hızlı kilo verdiren 
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diyetlerde oluşan kas yıkımı, kas kitlesi kaybı erken dönemde 
kiloyu düşürebilir ama uzun dönemde kilo vermeyi zorlaştırabilir, 
durdurabilir. Kilo vermeleri için spor yapın, hareketinizi arttırın, 
yürüyün dediğim birçok hastam günde 6.000, 8.000 adım atmaya 
başladım diyor. Muhtemelen eskisinden daha fazla hareket 
ediyor ama yeter mi. Yürüyerek zayıflanır mı, olaya iki farklı gözle 
bakalım. 
 
Yürümekle zayıflanmaz: Biraz matematik kullanalım. Bir saat 
yürüyüşle yaklaşık 6.000-7.000 adım atabiliriz. Yaklaşık olarak 
temposuz yürüyüşte 300, tempolu yürüyüşte 370 kalori harcarız. 
100 gram badem yaklaşık 600 kaloridir yani 100 gram badem 
yerseniz yakmak için 2 saate yakın yürümeniz gerekir. 100 gram 
tel kadayıf yaklaşık 290 kaloridir yani 100 gram tel kadayıf 
yerseniz yakmak için 1 saat temposuz yürümeniz gerekir. Sonuç 
olarak en ufak bir kaçamakta bile yürüyerek harcadığınız 
kaloriden daha fazlasını alırsınız. Bu nedenle kilo vermenin 
birinci koşulu daha az yemektir, yürümek sadece işleri 
kolaylaştırabilir. 
 
Yürümekle zayıflanır: Hayal kuralım. Her akşam televizyon 
karşısına geçeceğimize hava müsaitse çıkıp iki saat yürüsek 
zayıflama daha kolay olmaz mı, hele televizyon karşısında 
yediğimiz abur cuburdan da kurtulursak. Kilo vermenin birinci 
koşulu daha az yemektir, yürümek yeme kontrolünü 
kolaylaştırabilir. 
 
Sonuç olarak sadece sporla zayıflamak zordur, sporsuz 
zayıflamak daha da zordur. 
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YEMEĞİN SONU 
 
Yiyip içtiklerimizi bir de çıkarmak var. Yemeğin sonuna gelindiği 
gibi kitabın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Okuyacaklarınızdan 
mideniz bulanabilir, baştan uyarayım.  Yemek yemek sosyal bir 
olaydır, birlikte yemek içmek keyif verir ama ya yediklerimizi 
çıkarmak. Yemek arkadaşlarla birlikte ama yeyip içtiklerimizi 
çıkarmak tek başına yapılan bir eylemdir. Gerçi tarihte 
çıkarmanın da sosyalleştiği dönemler olmuş. Bir genel tuvalet 
düşünün, duvarlar, paravanlar olmasın. Aynen öyle tuvaletler 
varmış. Roma tuvaletleri şehrin hamamları gibi toplumsal 
yaşamın bir parçasıymış. Zenginler ihtiyaçlarını giderirken 
arkadaşlarıyla dedikodu yapar, siyaset tartışır ve iş anlaşmaları 
yaparlarmış. Tuvalet kağıdı da olmadığı için ucunda sünger olan 
çubuklar kullanırlarmış (solucanlar için cennet). Günümüze ne 
kadar ters değil mi. İnsanlık tarihinde günümüze ters gelen o 
kadar olay var ki.  
 
Dışkı yapmanın sosyalleşmesi olur da idrar yapmanın olmaz mı, 
örnek günümüzden. İdrar da tek başına yapılır ama bazen 
pisuvarda idrar yaparken sosyalleşmek mümkündür. 72 yaşında 
bir hastamın başından geçenleri anlatmak istiyorum. Prostat 
sorunu nedeni ile idrar yapmakta zorlanan hastam pisuvarda 
birlikte ayakta idrar yaparken (kadınlar bilmeyebilir yan yana 
pisuvarlarda arada sadece küçük bölmeler vardır, sohbet 
edilebilir) sorununu karşılaştığı akranı bir doktor arkadaşına 
danışmış ve doktora gitmemiş. Günün birinde idrar yolları 
tıkanmasını takiben hızla iltihap, kana mikrop karışması ve 
böbrek yetmezliği olmuş, neyse şansı yaver gitti de böbrek 
makinesine bağlamadan hem hayatını hem de böbreğini 
kurtarabildik. Sonrası prostat ameliyatı, başka bir nedenle ölene 
kadar prostat kontrolünü ihmal etmedi. Bizim konumuz bu değil.  
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Gaita yapmakla ilgili günümüze aykırı birkaç olaydan bahsedip 
işin tıbbi boyutuna geçmek istiyorum. Sokaklarda amfora 
dolaştıran seyyar tuvaletçiler varmış, üstelik topladıkları dışkıları 
satarlarmış çünkü dışkı kumaş parlatmakta kullanılan ticari bir 
ürünmüş. Dışkı kıymetli de idrar kıymetsiz mi.  
 
İmparator Vespasian (Milattan sonra 9-79, yani ilk asır) 
döneminde şehrin idrarı ihale ile parlatıcılara satılmış ve devlete 
gelir elde edilmiş. Tarihe ‘idrar vergisi’ olarak geçmiş. Oğlu itiraz 
etmiş, parayı oğluna koklatmış, ‘Paranın kokusu olmaz’ deyişinin 
kaynağı da buymuş. 
 
Şimdi başka bir deyişin, ‘Tabakhaneye bok yetiştirmek’ kökeni. 
Bu sefer bizden. Taze (dumanı tüten) köpek dışkısı hayvan derisi 
işleyen atölyeler için çok kıymetliymiş. Tabakhanelerin olduğu 
yerlerde çoluk çocuk taze köpek dışkısı toplar koşa koşa 
tabakhanelere yetiştirirlermiş. Dışkısı için köpek beslemek bir iş 
kolu, sektör olmuş.  
 
İnek dışkısı ve gazları küresel ısınmanın, çevre kirliliğinin önemli 
nedenlerinden birisidir. 
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DIŞKI VE İDRARLA TEDAVİLER 
 
Önce dışkı nakli (fekal transplantasyon). Sağlam bir 
vericiden/bağışçıdan (kan bağışı gibi) alınan dışkının tekrarlayan 
C. difficile infeksiyonu (ishal ile seyreder, antibiyotik ishallerinin 
en kötüsü) tedavisi için hastaya verilmesidir. Dışkı kolonoskopi 
veya burundan takılan hortum ile verilir, bakteri tedavisi olarak 
da isimlendirilebilir. Antibiyotikler bağırsaklardaki iyi bakterileri 
de öldürdükleri için yeni dışkı verilerek bakteriyel denge 
sağlanmaya çalışılır. Probiyotikler de bu işi yapmaya çalışmıyor 
mu. 
 
Dışkı nakli ayrıca ülseratif kolit (iltihabi bağırsak hastalığı), otizm 
ve şişmanlıkta da denenmiş ama etkili olduklarına dair yeterli, 
etkili kanıt bulunamamış. 
 
Dışkı ile tedavi olur da idrar ile tedavi olmaz mı. Bölgesine göre 
inek idrarı, deve sidiği. İnsan idrarını da unutmamak gerekir. 
‘Çişteki Mucize’ isimli bir kitap bile var (baskı yılı 1995), yazarı 
Carmen Thomas.  
 
İdrarın iyi geldiği iddia edilen hastalıklar:  
1.Saç dökülmesi 
2.Kulak iltihabı 
3.Boğaz iltihabı 
4.El-diz titremesi 
5.Ödem 
6.Arı sokması 
 
Hastalığa göre idrar içilir, gargara yapılır veya sürülür. 
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Gomutra yani inek idrarı şişelenip satılan bir ürün. Kanser, şeker, 
tansiyon, sedef hastalığına iyi geldiği iddia ediliyor ve 
Hindistan’da pazarlanıyor. 
 
Gelelim deve sidiğine. Hatırlarsanız bir televizyon programında 
deve sidiği faydalı diyen bir tartışmacıya diğer tartışmacı yanında 
getirdiği deve sidiğini içmesini söylemiş, faydalı diyen tartışmacı 
içmemişti. Deve sidiği içmeyen tartışmacı bana Red Kit’teki tıbbi 
şarlatanı hatırlattı.  
 
Benzer bir durumu belirten bir de gazete haber okudum. 
‘Ünlü doktor böbrek yetmezliğinden öldü.’ 
Hemen merak ettim, okudum. Habere konu olan doktor, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde kanser tedavisi görürken böbrek 
yetmezliğinden ölmüştü. Bu doktorun tedavi kürleri vardı:  
 
Kanser kürü 
Tansiyon kürü 
Böbrek yetmezliği kürü 
Şeker hastalığı kürü. 
 
Tabi hepsi için ücret ödemek gerekiyordu. Kendi hastalanınca 
hastalara sattığı kürleri es geçip Amerika’nın yolunu tutmuştu. 
Kendisi Nur içinde yatsın ama paralarını aldığı kanser, böbrek 
hastalarına yazık değil mi.  
 
İdrar, dışkı ile ilgili konuları niye yazdığıma gelince. Önyargısız 
olmak lazım, araştırmak lazım ama kanıt yokken de üfürmemek 
lazım.  
 
Size daha önce Hindistan’ın dünyada en çok zerdeçal ve zencefil 
üreten ülkelerden birisi olduğunu ve Covid 19’un delta (Hint) 
mutasyonunun Hindistan’da ortaya çıktığını yazmış ve bir tweet 
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paylaşmıştım. ‘Eğer zerdeçal zencefil yararlı olsaydı Hindistan 
bu durumda olmazdı:)’.  
 
Şimdi Hindistan ile ilgili başka bir örnek. İnek idrar ve dışkısı ile 
banyo yapmanın coronaya iyi geldiği iddia edilmiş ve karşı 
çıkanlar hapse atılmış. 
 
Bir kilo patates üretimi için yaklaşık 255 litre su gerekir.  
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UYKU UYKU 
 
Sağlıklı yaşam için uykunun önemini hepimiz biliyoruz, bu 
nedenle fazla bir şey yazmak istemiyorum. Birkaç önemli 
saptama yapacağım: 
1.Hafif akşam yemeği uyku kalitesini arttırabilir 
2.Uykusuz kalınca sabah dinlenmeden uyanırız, halsiz kalkarız. 
Halsizlik diyet yapmayı, hareket etmeyi, kilo vermeyi zorlaştırır. 
Halsizlik için çözüm arayışları bizleri ihtiyacımız olmayan takviye, 
destek ürünlerine yönlendirebilir. 
3.Uyku apnesi gibi bir hastalığımız varsa halsizlik, hareketsizlik, 
kilo alma, halsizlik ve hareketsizliğin artması şeklinde bir kısır 
döngüye neden olabilir. 
4.Uykusuz kalmak besin tercihlerini olumsuz etkiliyor, sağlıksız 
besinleri tercih etmek kolaylaşıyor, belki de en önemlisi bu. 
5.Uykusuzluk kolay çözümlere, hızlı karar vermenize de neden 
olabilir. Yemenin kontrolden çıkmasının önemli nedenlerinden 
birisi de hızlı karar vermektir (trafikte olduğu gibi hız kötü 
sonuçlara yol açabilir). 
 
Uyumadan önce gökyüzündeki yuvarlak ayı düşünelim. Aydan 
dünyaya bakınca da dünya yuvarlak olmalı. Peki birileri dünya 
düz derse. 
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DÜZ DÜNYA KONFERANSI  
 
Kitapla Düz Dünya (Flat Earth) Konferansının ne ilgisi var diye 
düşünebilirsiniz. Kitabı yazmaya başlarken hedefim sağlıklı 
yaşam, kilo verme, beslenme, alternatif tıpta, tıbbi kanıtların ve 
bilim dili olan matematiğin önemini vurgulamaktı. Bu dönemde 
çok okudum, çok video, film seyrettim. Üstelik bir de Corona 
salgını vardı.  
İki konu çok dikkatimi çekti: 
1.Alternatif tıbbı savunanların, tıbbi şarlatanların çoğu aşı karşıtı 
idi. 
2.İklim değişikliği, küresel ısınmayı inkar edenlerle, 
inanmayanlarla aşı karşıtları arasındaki benzerlikler. Bu 
benzerliklere sonra geleceğim. 
 
Alternatif tıbbı savunanların, aşı karşıtlarının, küresel ısınmayı 
inkar edenlerin ortak noktası bilim karşıtlığı idi. 
 
Bilim karşıtlığı ile ilgili araştırmalar yaparken Düz Dünya 
Konferansına rastladım. Dünyanın düz olduğuna inanan bir grup 
varmış, toplantılar düzenliyormuş (aya gidilmemiş, uzaydan 
çekilen yuvarlak dünya fotoğrafları sahte imiş…) ve bu konuda 
yazılan çok sayıda da kitap varmış. Dünya Düz’dür merak edenler 
araştırabilirler (Düz Dünya bilim karşıtlığının ulaşabileceği uç 
noktalardan birisidir), ben kısaca iklim değişikliği, küresel ısınma, 
hava kirliliğinden bahsetmek istiyorum çünkü sağlıklı yaşam 
ancak sağlıklı bir ortamda mümkündür, zaten sağlıklı ortamın, 
çevrenin önemini vurgulamak için araya çok sayıda çevre, 
küresel ısınma ile ilgili mesajlar yerleştirdim. Küresel ısınmanın 
sonuçlarını iklimlerin değişmesi, havanın ısınması, orman 
yangınları veya yoğun yağışlar olarak yaşıyoruz ama vücudumuz 
üzerindeki etkilerini pek konuşmuyoruz. Örneğin hava kirliliği 
deyince hemen akciğer hastalıkları, solunum problemleri 



 37.Akşam Yemeği  

 - 185 - 

aklımıza geliyor ama hava kirliliğinin tansiyonu yükseltebileceğini 
çok az kişi biliyor (alkolün karaciğere zararını herkes biliyor ama 
kanser ile ilişkisini çok az kişi biliyor gibi). Küresel ısınmanın 
sağlığımız üzerine etkileri ayrı bir kitap konusu. 
  
Küresel ısınmaya inanmayanlar ile aşı karşıtı olanların bilim 
karşıtlığı gibi başka ortak özellikleri var mıdır?  
1.İnkar: Küresel ısınma yoktur, normal gripten farkı yoktur.  
2.Özgürlük: Özgürlüğü savunup kısıtlamalara, zorlamalara karşı 
çıkıyorlar, beden benim bedenim, o sıvıyı (aşıyı) bedenime 
sokmayacağım. 
3.Kural, kanundan hoşlanmamak: Kısıtlamalara tepki beklenen 
bir durumdur. Sadece aşıya değil trafik kurallarına da sıra 
beklemeye de karşı olabilirler. 
4.Maddi çıkar: Liderlerin, baş savunucuların ekonomik kazanç 
sağlaması. 
 
Aşı karşıtlarının, aşı yaptırmayanların 3 özelliğini daha 
vurgulamak istiyorum:  
1.Aşı tedirginliği, tereddütü: Yan etkiden korkmak son derece 
masum bir duygudur, anlayışla karşılıyorum ama Covid’in olası 
zararı aşının yan etkisinden çok daha fazla olduğu iyi anlatılırsa 
ikna edilebilirler. 
2.İğneden korkmak: Bunu bir yerde okumadım ama çocukken 
iğne ile korkutulanlar aşıdan da korkabilirler, korkuyorum demek 
yerine aşı karşıtı olmak daha kolay olabilir. Burundan yapılan 
Corona aşısı da son aşamalarda (yaşasın bilim).  
3.İlgi çekmek: Bunu da okumadım ama bazı hastalarım söyledi, 
etraflarında ilgi çekmek için aşı olmayanlar varmış (herkesin aşıya 
koştuğu dönemde aşı olmamak ilgi çekiyordu ve çevresindekiler 
aşı ol diye ikna etmeye çalışıyordu).  
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Bilim düşmanlığı, karşıtlığı siyasetteki gerçek ötesi (post truth) 
dönemle de birçok ortaya sahiptir ama konumuz sağlıklı 
beslenme. Kitabın sonuna doğru geliyoruz, kitap karışık, birbiri ile 
ilgisiz konulardan oluşuyor gibi algılanabilir ama birçok konunun 
ortak noktası bilim karşıtlığı ve bilim karşıtlığını anlamanın yolu 
da matematik. Amacım da size farklı bir bakış sunmaktı. Sanırım 
size sağlıklı yaşam, beslenme, kilo verme arayışlarınız konusunda 
farklı bir bakış açısı sunabildim. Kilo verme, Covid günlerim, 
yazmayı önemli bulduğum ilginç olaylar, öneri ve özetlerle kitabı 
bitiriyorum, az kaldı. 
 
Dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden ilk kişi Matematikçi 
Pisagor’muş. 
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ŞİŞMANLARIN AÇMAZI 
 
Kilo problemi yaşayan birçok insan kendini çaresiz hissediyor. 
Öncelikle sayılarla kim şişman ona bakalım. Kilo durumu beden 
kitle indeksine göre sınıflandırılabilir.  Beden kitle indeksi 
sağlıklı yaşam için sadece bir araçtır, herşey kilo değildir. 
 
Beden kitle indeksi 
 
< 18.5: Zayıf  
18.5-24.9: Normal  
25-29.9: Fazla kilolu (gürbüz); tombul diyelim 
30-39.9: Şişman 
> 40: Aşırı şişman 
 
Cep telefonunuzla kolayca hesaplayabilirsiniz. Kilonuzu (örneğin 
76 kg) iki kez boyunuza (örneğin 1.74 m) bölmeniz (sonuç 25.1) 
yeterli, bu hesaba göre gürbüzsünüz. Veya kilonuz 90, boyunuz 
1.70 olsun, o zaman beden kitle indeksiniz 31.1, yani kilolusunuz. 
Bu rakamları verme sebebim aslında normal ve hafif kilolu olmak 
arasında sağlık açısından çok büyük bir fark olmadığını 
vurgulamak, normal kilolu olmak daha iyi olabilir ama çoğu 
insanın sağlık için risk oluşturan kilo fazlalığı 5-10’u geçmez. Bu 
gibi durumlarda da hızlı kilo vermekten ziyade yavaş ve kalıcı kilo 
vermek daha önemlidir. Sonuç olarak şişmanlığın artmasına 
rağmen çoğumuzun kilo problemini çözmesi çok zor değildir. 
Peki niye çözemiyoruz.  
 
Çünkü çevremiz, alışkanlıklarımız kilo almayı kolaylaştırıyor. 
Çevrede çeldirici çok. Yoldan çıkartıcı örnekler vermek istiyorum:   
1.Mutluluk yeri 
2.Diyetten önce son çıkış 
3.Sevgi ile yiyin 
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4.Sağlıksız gıdalar çoğu kez pratik, lezzetli ve ucuz 
5.Sağlıklı gıdalar çoğu kez pahalı  
6.Kafamızda gençlik imajı yaratan sağlıksız ürün reklamları 
7.Şaşırtıcı sağlıksız ürün reklamları (örneğin C vitaminli 
atıştırmalık) 
Bu örnekleri arttırmak mümkün. 
 
Gelin biz yine sayılara, kanıtlara dönelim: 
 
Size daha önce bahsettiğim çalışmalardaki katılımcı sayıları ve 
takip sürelerini hatırlatmak istiyorum:  
DASH çalışmalarında katılımcı sayıları 459 ve 412, takip süreleri 
yaklaşık 2-3 ay. 
Düşük kalorili diyet çalışmasında katılımcı sayısı 306, takip süresi 
12 ay. 
Aralıklı açlık çalışmasında katılımcı sayısı 116, takip süresi 12 
hafta. 
 
Dikkatinizi çekmek istediğim noktalar katılımcı sayıları 500’ün 
altında ve takip süreleri maksimum 1 yıl. Bu çalışmalar ki 
beslenme konusunda yapılan en iyi çalışmalar. Yani beslenme 
konusunda iyi çalışma yapmak çok zor, bu nedenle beslenme 
konusu suistimale, dikkat çekici iddialara, bizleri yanıltmaya çok 
açık. Uyanık olmalıyız ve sorgulamalıyız.  
 
Son bir sayı daha vereceğim. Diyetle kilo verseniz bile uzun 
dönemde gelinen kiloyu koruyabilen hasta oranı 100-200’de bir, 
bu durumu bir hastam çok güzel ifade etmişti:  
Diyetle verilen kiloyu geri alıyorsun. 
 
Bu sayılar, yazdıklarım bizi bir noktaya getiriyor, önemli olan 
sağlıklı beslenme ve alışkanlıklar. Kilo verme çabaları, sağlıklı 
beslenme ile birleştirilirse işe yarayabilir. Geçiş döneminde 
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harcanan kalori alınan kaloriden daha fazla olmalı. Kalori önemli 
ama herşey değil. Daha önce verdiğim bir örneği tekrarlamak 
istiyorum. 
 
Şekersiz yapay tatlandırıcılı gazlı içecekler (diyet içecekler) pratik 
olarak kalori içermezler ama bağırsaklardaki kötü bakterileri 
arttırabilirler yani probiyotik alacağımıza diyet içecekleri 
bırakmak daha faydalı olabilir.  
 
Bu arada bu kitapta çok tekrar yaptığımı düşünebilirsiniz, bazı 
konuları çok tekrar ettim, haklısınız ama şunu unutmamak 
gerekir: doğruları sık sık tekrarlamazsak, ezberlemezsek, 
özümsemezsek gerçek dışı bilgilere daha kolay kanabiliriz. Üstelik 
unutmayalım yalan söyleyenler bıkmadan, usanmadan 
yalanlarını tekrarlıyorlar. 
 
Bir yandan verilen kiloların kolaylıkla geri alınması, bir yandan 
kilo verirken zorlanma (yaş ilerledikçe kilo vermek daha da 
zorlaşır), kilo verememe, bir yandan kolay çözüm arayışları kilo 
problemleri olanların ruhsal durumunu da olumsuz etkileyebilir, 
kendilerini kapana sıkışmış hissedebilirler. Hangi hastalık olursa 
olsun kendini kapana sıkışmış hisseden hasta tıbbi şarlatanlar, 
kanıtı olmayan ürün satanlar için çok iyi bir müşteridir.  
 
Gerçekleri öğrenmeye çalışalım, mucize çözüm aramayı 
bırakalım,  ona göre yaşayalım, umutsuz olmayalım, ona göre 
davranalım. Göreceğiz ki hem sağlıklı yaşıyoruz, hem de kilo 
veriyoruz. Kilo problemi olan hastalara geçiş dönemi için birkaç 
basit önerim olacak: 
 
1.Öncelikli hedef kilo almamak olmalı. 
2.Daha fazla hareket etmeliyiz, eğer kilo veremiyorsak günde 
10bin adım yetmeyebilir, belki 15bin, belki 20bin. Hatta koşma, 
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yavaş koşu (yürüyüş temposunda koşu) yöntemi denenebilir. 
Hareketsizlik halsizliğe, halsizlik hareketsizliğe yol açabilir (al 
sana kısır döngü). 
3.Hareket artırıcı yöntemler gerginlik azaltıcı yöntemlerle 
birleştirilebilir. 
4.Büyük şehirlerde yaşayanlara sabahtan eve getirilen günlük 
menüler geçiş dönemi için iyi bir çözüm olabilir. 
5.Profesyonel destek almaktan çekinmeyelim (beslenme uzmanı, 
psikolog). 
6.Kısır döngümüz varsa onu kırmaya çalışalım. 
7.En zayıf noktamızın üstüne gidelim: tatlı, uykusuzluk, 
hareketsizlik, çerez, fazla televizyon seyretmek, internette çok 
zaman geçirmek… 
8.Bir tatilinizi, bir ay tüm hafta sonlarınızı kilo vermeye ayırın. 
9.Yapabileceklerinizi, alışkanlıklarınızı 3’e ayırabilirsiniz: hemen 
yapabilecekleriniz, orta dönemde yapabilecekleriniz, çok zor 
yapabilecekleriniz. Önceliği hemen ve orta dönemde 
değiştirebileceğiniz alışkanlıklarınıza verin. 
10.Bu yazdıklarım sadece öneridir. Bu okuduklarınız dahil her 
okuduğunuza inanmayın, sorgulayın. Zaten tek doğru da yoktur. 
Doktorunuzla konuşmadan da tedavinizde hiçbir değişiklikler 
yapmayın. Kendi doğrunuzu kendiniz bulun. 
 
En iyi beslenme: Sağlıklı Dengeli ve Bütçe Dostu Beslenme. 
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CORONA GÜNLERİM 
 
Nisan ayında (2022) Covid geçirdim, şanslıydım ki o zaman 5 aşılı 
(2 Çin + 3 Alman) idim, hafif geçirdim. 2 yıl boyunca oldukça iyi 
korundum, maskesiz hiçbir kapalı ortama girmedim ama 
sanıyorum annemi ziyaret için gittiğim Ankara’dan dönerken 
trende Corona aldım, yanımda oturan genç yolcu çok 
öksürüyordu (toplu taşımlarda HES kodu zorunluluğu yeni 
kalkmıştı). Yolcu Eskişehir’de indi ama kimbilir hastalığı benden 
başka kimlere bulaştırdı. Üzerinden 5 ay geçti hala ağzımın tadı 
yok, yani halen uzun Covid hastasıyım.  
 
Pandeminin başlangıcında ben de çoğu insan gibi tedirgindim 
(bilinmeyen çok fazlaydı). Kapı nöbeti tuttuğum zaman 
tedirginliğim daha da artıyordu. Kendimi düşündüğüm kadar 
hastalanırsam yakınlarıma bulaştırmaktan da korkuyordum. Ben 
de Covid hastası gördüm ama çok fazla değil, acillerde, yoğun 
bakımlarda, hastane servislerinde sürekli Covid hastası gören 
meslektaşlarım gerçekten birer kahraman. Beni en çok etkileyen 
olaylardan birisi de karı koca doktor çiftin küçük çocuklarını anne 
babalarına bırakmaları ve çocuklarını anne babalarına hastalık 
bulaştırma korkusu nedeni ile eve bile girmeden apartman 
koridorlarından görmeleri olmuştu. Aşı karşıtlarının çoğu 
pandeminin başlangıcında Covid’in normal gripten farkı 
olmadığını iddia etmişti, ben ayrıca kim ne dedi yazmayacağım, 
ilgilenenler internetten öğrenebilir. Bir yanda kahramanca 
mücadele eden, hastalığı yaşayan, hastaları takip-tedavi eden 
sağlık personeli bir yanda gripten farkı yok diyen aşı karşıtları.  
 
Gerçekten Covid’in gripten farkı yok muydu? Çok sayıda hastam 
Covid nedeni ile öldü veya hastaneye yatmak zorunda kaldı. Hadi 
branşım gereği takip ettiğim hastalar (böbrekleri az çalışan, nakil 
olan, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan) zaten riskli ya 
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arkadaşlarım, akrabalarım. Halamın oğlunu ve 2 doktor sınıf 
arkadaşımı Covid nedeni ile kaybettim, 2 arkadaşım yoğun 
bakıma yatmak zorunda kaldı (biri solunum makinesine 
bağlandı). İki sınıf arkadaşımın hastalığı ağır geçiren eşleri hala 
nefes darlığı çekiyor. Yakın tanıdığım 4-5 doktor arkadaşımı, 8-10 
arkadaşımın anne-babasını Covid nedeni ile kaybettim. Çoğumuz 
benzer acılar yaşamadık mı? Diyaliz merkezlerinde, yaşlı bakım 
evlerinde çok kayıplar oldu. Şimdi size soruyorum: gripten farksız 
olan bu Covid mi? Kimin bu kadar kısa dönemde gripten ölen 
arkadaşı, tanıdığı var? 
 
Gözlemlerim Covid’in mevsimsel griple pek de aynı olmadığını, 
daha ağır bir hastalık olduğunu destekliyordu, İtalya, İspanya’da, 
İran’da yaşananlar yeteri kadar açık ve korkutucu idi (şükür öyle 
günler yaşamadık), aşı bulunana kadar sosyal kısıtlamalar ön 
planda idi. Aşı bulunduktan sonra aşı karşıtlığı da gündeme geldi. 
Aşı karşıtları yan etki ile ilgili korkutucu iddialarda bulunuyorlardı 
(özetle çip takacaklar, DNA’mız ile oynayacaklar, bizi kısır 
yapacaklar…). Bu iddialara ön yargısız yaklaşmaya çalıştım, kendi 
kendime acaba doğru söylüyorlar mı diye düşündüm, çok 
okudum, araştırdım, kendim de çalışmalar yaptım. Önce kendi 
yaptığım çalışmaları sonra da önemli bulduğum araştırmaları 
özetlemek istiyorum. 
 
2021 Ocak ayında ülkemizde aşılama başladı ve birkaç ay içinde 
ölümler azaldı, aşılama başladığından beri ağır Covid geçiren, 
ölen hiçbir yakınım, arkadaşım olmadı. Doktor, sağlık personeli 
ölümleri hızla azaldı. Türk Tabipler Birliğinin ölen sağlık 
personelinin isimlerini paylaştığı web sayfasına 
(https://siyahkurdele.com) bakınca bir şey dikkatimi çekmişti. 
Artık doktor, sağlık personeli ölümlerini daha az duyuyordum 
ama bu doğru muydu, yanılıyor olabilir miydim? Hayır 
yanılmıyordum, web sayfasındaki veriler gözlemlerimi 
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doğruluyordu. O dönemde ülkemizde sadece Çin aşısı vardı ve 
Çin aşısı ile ilgili uluslararası yayın çok azdı, hatta Çin aşısının faz 
3 çalışması bile daha yayınlanmamıştı. Samsun’dan Oğuz 
arkadaşımla (Prof. Dr. Oğuz Uzun) hemen bu gözlemimizin 
verilerini topladık, paylaştık ve çok iyi bir dergide (Journal of 
Infection) yayınlamayı başardık. Gözlemimizi tek cümle ile 
özetlemek istiyorum: 1 Nisan 2021’den sonra sağlık 
personelinin ölümünün toplam ölümler arasındaki oranı 
aşılama öncesi döneme göre kabaca yüzde 1’den binde 1’e 
düşmüştü (en az %90 azalmıştı). Yani aşı ölümleri azaltmıştı. 
Ölenler arasında aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmayan sağlık 
personelleri de vardı (yaklaşık yarısı). Keşke aşı ölümleri 
sıfırlasaydı ama olmadı çünkü kaybettiğimiz sağlık personeli 
meslektaşlarımızın bazı riskleri vardı ve riskli hastalara o dönem 
izin verilen 2 doz aşı yetmemişti.  
 
Aşının kendi üzerimdeki etkilerini de anlatmak istiyorum. Eşimle 
beraber ilk dozu aşımızı hemen olduk (aşıyı kısa sürede 
Türkiye’ye getiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim, 
hatırlar mısınız aşıyı getiren uçağın havaalanına inmesi bile haber 
olmuştu). İlk dozları olduğumuz zaman akşam evde kendimizi çok 
gevşemiş bulduk, Covid korkusundan farkında olmadan 
kendimizi ne kadar çok kasmışız. Biz ilk aşılarımızı sosyal 
medyada paylaşmadık ama birçok arkadaşımız paylaştı. Sanırım 
iki amaçları vardı: onlar da bizim gibi rahatladıkları için 
mutluluklarını paylaşmak ve vatandaşlarımızı aşı olmaya teşvik 
etmek (gerçi o zaman aşı karşıtları medyada bu kadar aktif 
değillerdi). Çok okunan köşe yazarının aşı olan doktorların sosyal 
medya paylaşımları ile ilgili yazdıklarını hatırladıkça üzülüyorum 
(tekrar olduğunun farkındayım), muhalefet yapmak için 
muhalefet dedikleri bu olsa gerek. Aynı köşe yazarı Covid’in 
gripten farksız olduğunu iddia edenlere de sütununu açmıştı. 
Gazeteciler bilmedikleri konularda ya yazmamalılar ya da iyice 
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araştırmalılar, gerçi bu durum her meslek için geçerli değil mi. İlk 
dozu olduktan sonra bir şey hissetmemiştim ama bir ay sonra 2. 
dozu olunca biraz halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı oldu, beni biraz 
sarstı. Ama sonuç olarak ilaç bile almadan 1-2 günde geçti. Ama 
şundan rahattım aşının yan etki riski Covidin kendisinden çok 
daha azdı ve geçici idi. Keşke aşının yan etkisi hiç olmasa idi ama 
var. Yan etki riski ile aşı olmaktan kaçanlar aslında daha büyük bir 
risk almış oluyorlar.  
 
Bir dönem aşı olan hastalarda acaba yeterli antikor oluşmuş mu 
diye kan tahlili yaptırmak moda olmuştu. Birçok hastam 
muayeneye geldiği zaman antikorunu ölçtürdü veya sonucunu 
paylaştı. Elimde az sayıda da olsa bir veri oluştu ve şunu 
farkettim, böbrekleri az çalışanlarda antikor miktarı ya negatifti 
ya da düşüktü. Bu veri benim için sürpriz değildi çünkü böbrek 
hastalarının bağışıklık sistemi zayıflamış olduğu için aşıya verilen 
antikor yanıtı da azalmıştı. Bu gözlemim de riskli hastalarda 2 
doz aşının yetmeyebileceğini destekliyordu. Bu gözlemimi de 
uluslararası bir dergide (International Urology and Nephrology) 
yayınladım. 
 
Aşı olmanın da verdiği güvenle 2021 Mart-Haziran aylarını epey 
huzurlu geçirdim ama vaka sayıları, ölümler yeniden artmaya 
başladı çünkü aşının koruyucu etkisi azalmıştı. Üstelik yeni bir 
varyant (Delta) ortaya çıkmıştı. Yeniden tedirgin olmaya 
başlamıştım. Sağlık Bakanlığının 3. doz aşıya izin vermesi ile 
birlikte yeniden rahatladım, üstelik bu sefer 2 aşı seçeneğimiz 
vardı: Çin (Sinovac) veya Alman (BioNTech) aşısı. Tercihimi Alman 
aşısından yana kullandım. Ben rahattım ama hastanelerde, 
yoğun bakımlarda çok sayıda Covid hastası yatıyordu, 
hastalarımızı kaybediyorduk. Birçok arkadaşımın iki gözlemi 
vardı, aşı olanlar hastalığı daha hafif geçiriyor ve yoğun bakıma 
yatan hastaların çoğu ya aşısız ya da eksik aşılı (önerilen, izin 



 37.Akşam Yemeği  

 - 195 - 

verilen 3. hatırlatma dozunu yaptırmamış). Kişisel gözlemler 
değerlidir ama bilimsel olarak ispat edilmedikten sonra fazla bir 
anlam ifade etmeyebilirler. Yine Oğuz arkadaşımla bunu nasıl 
ispat edebiliriz diye düşünürken, Türk Toraks Derneği’nin de 
desteği ile 25 merkezden 1401 hastayı içeren bir çalışma 
planladık. Sonuçlar gerçekten çarpıcı idi: yatan hastaların çoğu ya 
aşısız ya da eksik aşılı idi. Bu sonuçları da uluslararası bir dergide 
(Infection) yayınladık. Aşı gerçekten etkili idi, hastalığı belki 
önlemiyordu ama şiddetli hastalığı ve ölümü azaltıyordu.  
 
Peki ne bulmuştuk. Kısaca özetlemek istiyorum: 
1.Yatan hastaların %48’i aşısızdı (o dönemde çoğumuz 
aşılıydık). 
2.%33’ü sadece 2 doz Çin aşısı yaptırmıştı (o dönemde 3. doz 
hatırlatma dozu öneriliyordu).  
 
Sonuç olarak hastaneye yatan hastaların en az %80’i aşısız veya 
yetersiz aşılı idi. Tek doz aşı olanları da katarsak bu oran %90’ı 
geçiyordu. Üstelik yoğun bakımlarda bu oran daha da fazlaydı. 
 
Bu çalışmanın bir diğer özelliği de yazarlarının tamamının Covid 
hastalarını yakından takip etmesi ve tamamının aşılı olması idi. 
Üstelik hepsi hatırlatma dozunu da olmuşlardı. Yani hastalığı 
yaşayanların hepsi aşı yaptırmıştı. 
 
Aşının koruyucu etkisi bu kadar net olmasına, hastaları yakından 
takip eden doktorların aşı olmasına rağmen birçok kişide aşıya 
karşı tereddüt olmaya başlamıştı, aşı yaptırabilmek için sıranın 
kendisine gelmesini bekleyenler bu sefer aşıdan kaçar olmuştu. 
Aşı temininde ufak tefek sorunlar dışında oldukça başarılı olan 
ülkemiz (hala aşıya ulaşmakta, aşıya ulaşsa bile yaptıracak 
personel bulmakta zorluk çeken ülkeler var) veri paylaşımında ne 
yazık ki o kadar başarılı olamadı.  



 37.Akşam Yemeği  

 - 196 - 

 
Pandemi döneminin en önemli özelliklerinden birisi de bilgilerin 
sürekli değişmesi idi, hergün yeni şeyler öğreniyorduk. Bilgideki 
değişiklik tutarsızlık şeklinde algılanmaya müsait bir ortam 
yarattı ve aşı karşıtları, bilim düşmanları bu ortamı sonuna kadar 
kullandı. Dikkat çekmek, medyatik olmak isteyen bilim insanları 
(aşı üretmek için kendini laboratuvara kapatan ve sosyal medya 
hesaplarından bunu paylaşan bilim adamının aşısını 2 yıldır hala 
bekliyoruz), bilginin hızlı paylaşılmasını desteklemek amacı ile 
oluşturulan yazıların denetimsiz yayınlanma imkanı, doğru veya 
yanlış ilgi çekici söylemlerin saatler içinde tüm dünyaya yayılması 
aşı-bilim karşıtlarının ekmeğine yağ sürdü. Ioannidis’in yaptığı 
çalışmaya göre Ağustos ayında (2021) Covid konusunda bir yazı 
yayınlayan araştırmacı sayısı 720.000 idi, sosyal medya 
hesaplarında paylaşanları saymıyorum bile. Yazarlar arasında 
balıkçılık, kuş bilimi uzmanları, mimarlar bile varmış. 
 
Bir yandan virüsü, hastalığı tanıyorduk, bir yandan da yeni 
varyantlar çıkıyordu. İlk yapılan aşı aslında orijinal varyanta 
(Wuhan, Alfa) karşı yapılmıştı. Sonra Beta, Delta, Omikron, Yeni 
Omikron ortaya çıkmıştı (baskın olmayan başka varyantlar da 
var). Yeni varyantların gelişmesi işleri daha da karıştırdı, hem 
aşıların koruyuculuk süresi azalıyordu, hem de aşılara direnç 
gelişiyordu. Aşı karşıtları ise aşıdan beklentiyi yükselterek sanki 
aşı etkisiz algısı yaratmaya, yan etkilerini abartmaya 
başlamışlardı.  
 
İlkokuldan beri matematik derslerinde tablo kullanımı konusu 
anlatılır. Tablonun amacı karmaşık gözüken verileri anlaşılabilir 
hale getirmektir. Gelin bir tablo yapalım. 
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 Varyantlar 

Aşıdan beklenti Alfa Beta Delta Omikron Yeni 
Omikron 

Hastalığı önleme      

Ağır hastalığı 
önleme 

     

Hastaneye yatışı 
önleme 

     

Yoğun Bakıma 
yatışı önleme 

     

Solunum 
makinesine 
bağlanmayı 
önleme 

     

Ölümü önleme      

Uzun süreli Covid 
önleme 

     

Bulaştırıcılığı 
azaltma 

     

Varyantlara etkili 
olma 

     

Uzun süreli 
koruma 

     

Az doz sayısı      

Az yan etkisi      

 
Tablodan görüldüğü gibi en az 5 baskın varyant, en az 12 
beklenti, yani yanıt bekleyen en az 60 soru var, herbirine mevcut 
bilgiler ışığında ayrı ayrı yanıt verilebilir ama konumuz bu değil.  
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Doğru zamanda doğru soruyu sormazsak hem kafa karışıklığına 
neden olur hem de gerçeklere ulaşamayız. En doğru 2 soruyu hiç 
unutmamak lazım: 
1.Aşı ölümü önlüyor mu? 
2.Aşının yararı yan etki riskinden fazla mı? 
 
Bu soruların yanıtı ise kesin (Eylül 2022 itibarı ile yaklaşık 13 
milyar doz aşı yapıldı): 
1.Aşının yan etkisi var, ama olası yan etkisi Covid’in kendisinden 
çok daha düşük. 
2.Aşı en dirençli varyant olan yeni omikrona bağlı ölümleri bile 
azaltıyor. Daha önceki varyantlar kadar etkili değil ama etkili, 
zaten etkisi azaldığı için yeni aşı arayışları sürüyor. 
 
Bu konuda rakamlara, verilere geçmeden önce içime oturan aşı 
karşıtlarının bir söyleminden bahsetmek istiyorum: 
 
Hiçbir pandemi aşı ile bitmedi. 
 
Aslında çok doğru, son pandemi 100 yıl önce ama o zaman aşı 
yok, daha önceki pandemiler nasıl aşı ile bitebilir ki. Aşı 
pandemiyi bitiremedi ama bugün hastaneler dışında maske 
takmıyorsak, hastaneler Covid ile dolmuyorsa, normal 
ameliyatlar yapılabiliyorsa, sosyal hayat nerdeyse normalleşti ise, 
birçok kişi (yaşlılar bile) hastalığı hafif geçiriyorsa bunun en 
önemli nedeni aşıdır. Yaşlılar ve aşı konusunda biraz daha 
yazmak istiyorum. Bugün birçoğumuzun annesi babası hastalığı 
hafif geçiriyorsa bu aşılar sayesindedir. Hatırlarsanız pandemiden 
önce grip aşısı tartışması olurdu ve aşı karşıtları grip aşısına da 
karşıydı. Ben aşı karşıtlığını o zaman da okurdum. Bir ifade çok 
hoşuma gitmişti: Yaşlıların, uzun süreli hastalığı olan kırılgan 
insanların (kanser, böbrek yetmezliği, organ nakli, bebek, şiddetli 
kalp-akciğer hastalığı) ölmesini istiyorsanız aşı karşıtı olun. 
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Pratik olarak yaşanan tam da budur. Bu nedenle bulaşıcı 
hastalıklarda, pandemide ‘Ben yok Biz varız’ olmalıdır. 
 
Şimdi rakamlar, veri ile birlikte kaynağını da yazacağım. 
 
Bir kilo peynir çevreye yaklaşık 13.5 kilo karbondioksit etkisi 
oluşturur. 
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AŞI VERİLERİ VE KAYNAKLARI 
 
Önce Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (Center 
for Disease Control and Prevention, CDC) verileri. Amerika 
Birleşik Devletleri dünyada en çok Covid hastasının (yaklaşık 100 
milyon, Eylül 2022) ve Covide bağlı ölümün (1 milyondan fazla) 
görüldüğü ülke.  
 
5 yaştan büyük aşı yaptırmamış kişilerde hastalığa yakalanma 
riski en az 2 doz aşı yaptırmış kişilere kıyasla 2.4 kat daha 
fazladır, Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi 
Temmuz 2022 verisi. 
Kaynak: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/?s=09#rates-
by-vaccine-status 
 
5 yaştan büyük aşı yaptırmamış kişilerde ölüm riski en az 2 doz 
aşı yaptırmış kişilere kıyasla 5 kat daha fazladır, Amerikan 
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Haziran 2022 verisi. 
Kaynak: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/?s=09#rates-
by-vaccine-status 
 
50 yaştan büyük aşı yaptırmamış kişilerde ölüm riski toplam 4 
doz aşı yaptırmış kişilere (ilk 2 doz + 2 hatırlatma dozu) kıyasla 14 
kat daha fazladır, Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme 
Merkezi Haziran 2022 verisi. 
Kaynak: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/?s=09#rates-
by-vaccine-status 
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50 yaştan büyük aşı 3 doz aşı yaptırmış (ilk 2 doz + 1 hatırlatma 
dozu) kişilerde ölüm riski toplam 4 doz aşı yaptırmış kişilere (ilk 2 
doz + 2 hatırlatma dozu) kıyasla 3 kat daha fazladır, Amerikan 
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Haziran 2022 verisi. 
Kaynak: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/?s=09#rates-
by-vaccine-status 
 
Amerika Birleşik Devletlerinde Mayıs ayı verilerine göre yani Yeni 
Omikronun olduğu dönemde aşılı ve aşısızların hastalığa 
yakalanma sıklığı araştırılmış. Bu oran aşısızlarda 100bin kişide 
395 iken, aşılarında ise nerdeyse yarısı, bizdeki Alman aşısında 
(mRNA aşısı) 198, Amerika’daki mRNA aşısında ise 174. 
Amerika’da iki tür mRNA aşısına da ulaşmak mümkün. 
Günümüzde iki ayrı mRNA aşısı var, ikisi de nerdeyse aynı 
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zamanda üretildi, onay aldı, piyasaya çıktı. Çünkü kurallara 
uyarsanız aşı hazırlanması için süreyi daha fazla kısaltamazsanız. 
İnsanlığın şansı yaver gitti de bu kadar kısa sürede hazırlanabildi. 
Covid aşısının bu kadar kısa sürede yaygın üretime geçmesi 
(hastalığa etken olan virusun saptanmasından yaklaşık 1 yıl 
sonra) aşıya şüphe ile yaklaşılmasına neden olmuştur (Aslında 
şüphelenmek değil insanlığın başarısı ile gurur duymak gerekir). 
Halbuki mRNA aşıları ile ilgili yapılan başka çalışmalar vardı, 
örneğin kanserle ilgili. Gelecekte mRNA aşıları muhtemelen 
kanser tedavisinde önemli kozlarımızdan birisi olacak. 
 
 
 

 
 
Amerika Birleşik Devletlerinde 13 Eyalette aşılamanın başladığı 
2021 Ocak tarihinden 2022 Nisan tarihine kadar (15 ay) olan 
sürede 193.000 hastaneye yatan Covid hastası incelenmiş ve aşı 
olmayanların hastaneye yatma riskinin en az 10 kat fazla olduğu 
bulunmuş (Havers, JAMA Internal Medicine 2022). 
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Covid 19 aşıları ile ilgili en korkulan, korkutulan yan etkilerden 
birisi de pıhtı oluşmasıdır. Abrigani ve arkadaşlarının (Journal of 
Internal Medicine, 2022) bu konuda yapmış olduğu araştırma 
bize çok yol göstericidir, bu çalışmadan sadece bir cümle almak 
istiyorum: 
Aşılanmış olanlarda şiddetli trombus (pıhtı) sıklığı yüzbinde 1 ile 
milyonda bir arasında değişmektedir. 
 
Gelin bu cümleyi yorumlayalım: 
1.Aşıya bağlı pıhtı olasılığı çok düşüktür. 
2.Covid 19’a bağlı pıhtı olasılığı çok daha yüksektir (hele 
hastaneye yatmak zorunda olanlarda, unutmayalım aşı 
hastaneye yatmayı önleyince pıhtı oluşumunu da önlemiş 
oluyor). 
3.Bence en önemlisi bu yorum: aşı yan etki takip sistemleri ile 
çok nadir yan etkiler (yüzbinde 1 ile milyonda bir arası) bile 
saptanabilmektedir. 
 
Tıbbi şarlatanlar, aşı karşıtları bunları bilmez mi. Bal gibi de 
bilirler ve bilmelerine rağmen tek tek hastalar üzerinden sizleri 
korkutmaya devam ederler. Üstelik münferit olayları da 
çarpıtarak (golfçü Nelly Korda olayı). 
 
Pıhtılaşma sorunu ile bir örnek daha vermek istiyorum, bu 
çalışmadaki (Pengo, Rheumatology 2022) hasta sayısı 146 
(yukarıdaki örneklerdeki gibi yüzbinler, milyonlar değil), çünkü az 
görülen bir pıhtılaşma hastalığından bahsetmek istiyorum, 
antifosfolipid sendromu. Bu hastalığın en büyük özelliği 
pıhtılaşma, üstelik kan sulandırıcı kullanmalarına rağmen pıhtı 
olabilmesi. Bu hastalara da Covid aşısı yapılmış. Sadece bir 
hastada ikinci dozdan 39 gün sonra bacak damarlarında bir pıhtı 
olmuş. Yazarlar antifosfolipid sendromu gibi pıhtılaşma 
bozukluğu olan hastalarda bile aşının kullanılabileceğini 
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belirtiyorlar. Pıhtılaşma konusunu son bir bilgi ile bitirmek 
istiyorum. Pıhtılaşma riskinin fazla olduğu Covid aşısı hem 
Türkiye’ye hiç gelmedi hem de artık üretilmiyor.  
 
Pıhtı gibi korkutulan bir diğer aşı yan etkisi de kalp kası iltihabı. 
Kalp kası iltihabı da pıhtı gibi nadir. Bu sefer veriler İngiltere’den 
(Patone, Circulation 2022) yaklaşık 43 milyon aşı olmuş kişi 
incelenmiş, 617 kişide aşıdan 1-28 gün sonra kalp kası iltihabı 
görülmüş, yani yüzbinde 2’den az. Covid sonrası kalp kası iltihabı 
riski daha yüksek deyip bu kalp kası konusunu bitiriyorum. 
 
Pıhtı, kalp kası iltihabı, zatürre, hastaneye yatma, ölüm erken 
döneme ait problemler. Burada da gerçek ötesi bir durum var. 
Asıl sık olan zatürre, hastaneye yatma ve ölüm üzerinde daha az 
konuşup pıhtı, kalp kası iltihabı, kalp krizi veya felç gibi sorunları 
tartışıyoruz. Aşının koruyuculuğuna güvenmektense yan etkilerin 
olası korkusunu yaşıyoruz. Çünkü bu korkudan beslenenler var. 
 
Nadir yan etkilerle ilgili veriler ortaya çıktıkça bilinmeyenle 
korkutulan çok insan var, pandemi süresince çok şey öğrendik, 
yeni veri ortaya çıktı, bilgi değişti, yeni şeyler öğrendik ama bu 
kadar kısa sürede aşı geliştirilmesinin insanlığın gerçek bir 
başarısı olduğu sevincini yaşayamadık, bölündük. 
 
İki veri ve bir soru ile bu konuyu bitireceğim: 
 
1.Covid geçirenlerde bir yıl sonra hem şeker hastalığı hem de 
şeker ilacı ihtiyacı artıyor (Xie, Lancet Diabetes Endocrinol 
2022). 
2.Covid aşısı uzun Covid hastalığı riskini azaltıyor (Antonelli, 
Lancet Infect Dis 2022). 
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Sorumu sormadan önce aşı karşıtlarının bir paylaşımından 
bahsedeceğim. Başlık aşağıdaki gibi. 
İngiliz Hükümetinin verilerine göre aşı olan 246 kişiden biri 
aşıdan sonraki 60 gün içinde ölmüştür (Kaynak: https://expose-
news.com/2022/08/09/1-in-246-people-die-shortly-after-covid-
vaccination/).  
 
Sorum şu: Herhalde herkesin tanıdığı 250 kişi vardır, aralarında 
aşı nedeni ile 60 gün içinde ölen kaç kişi var. 
İsterseniz soruyu değiştireyim. 1000 tanıdığınız olsun, aşıdan 
ölen 4 kişi var mı? 
 
Bir de bilgi vermek istiyorum. Alman aşısının faz 3 çalışmasında 
aşı yapılan kişi sayısı yaklaşık 20bin, takip süresi yaklaşık 2 ay 
(Polack, NEJM 2020). Yukarıdaki bilgi doğru olsa yaklaşık 80 
(20.000/250) kişi ölmeli idi, halbuki ölen sayısı 2 idi ve ölüm 
nedeninin aşı ilgisi yoktu. Üstelik aşısız kontrol grubundaki ölüm 
sayısı da 4’tü. Aynı hastaların 6 aylık takibinde ise aşılı ve aşısızlar 
arasında ölen hasta sayısı açısından anlamlı fark yoktu (Polack, 
NEJM 2021). 
 
Kitabın sonuna doğru gelirken bazı gözlemlerimi paylaşmak, 
yazmak istiyorum. 
 
Plastik poşet doğada 1000 yıl yaşar. 
 
  

https://expose-news.com/2022/08/09/1-in-246-people-die-shortly-after-covid-vaccination/
https://expose-news.com/2022/08/09/1-in-246-people-die-shortly-after-covid-vaccination/
https://expose-news.com/2022/08/09/1-in-246-people-die-shortly-after-covid-vaccination/
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YAZMASAM OLMAZ 
 
Bu bölümde okuduklarım, yaşadıklarım arasından ilginç 
bulduğum olayları yazmak istiyorum. 
 
1.Sizlerle 4 farklı hastama verilen reçeteleri paylaşacağım.  
 
Reçete 1: 
Ozonterapi: Majör otohemoterapi + Minör otohemoterapi 
Zerdeçal 2x1 
Spirulina 2x2 
Selenyum 1x1 (3 ayda 1 kutu) 
Krill yağı 2x1 
Probiyotika 2x1 
 
Bu reçeteyi yazan doktor aynı zamanda bu ürünleri de sattığı için 
maliyetini hesapladım, Eylül 2022 fiyatları ile 3 aylık tedavinin 
selenyum hariç toplam maliyeti 6150 TL, ürünlerden birer kutu 
alırsanız 1725 TL, bir aylık doz alırsanız 2050 TL. Selenyum 
piyasada yaklaşık 100 TL bir kutu alınabilir, ozonterapinin fiyatını 
bilmiyorum.  
 
Reçete 2: 
 
Magnezyum 1x1 tok devamlı 
Selenyum 1x1 öğlen tok, 5 ay alıp 1 ay ara 
Prebiyotik 1x1 devamlı 
Karnıyarık otu tohumu kabuğu, organik 1x1 
B12 iğne ilk ay haftada 1, sonra ayda 1, 1 yıl 
B12 hap 1x1 devamlı 
D vitamini ampul 2 adet 
Glutatyon 1x1 2 kutu 
Omega 3 1x1 tok, 5 ay alıp 1 ay ara 
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Reçete 3: 
 
Kan sulandırıcı 81 mg, günde 1 adet tok 
Kolesterol ilacı, gün aşırı 
4 Hepa, 2x1 tok 
Lipo 345, 2x1 aç 
Krom, şeker ilacını kesip yerine 2x1 
Detoks çayı, günde 2-3 adet 
Kırmızı ginseng 
Acıbadem, sabah 1 aç 
Yahudi baklası, akşam 1 aç 
Tere tohumu, azıcık balla karıştırıp 
Mayasız ve glütensiz beslenin 
 
Reçete 4: 
 
Demir günde 2 tablet (limonla beraber) 
Çinko günde 2 tablet 
Glutatyon günde 2 tablet 
Kalsiyum günde 2 tablet 
Folik asit günde 2 tablet 
Magnezyum günde 3 tablet 
B12 vitamini günde 3 tablet 
Omega 3 günde 6 tablet 
Potasyum günde 2 tablet 
Koenzim Q10 günde 2 tablet 
Selenyum günde 2 tablet 
D3-K2 vitamini günde 20 damla 
Probiyotik bakteri günde 3 tablet 
 
Tüm takviyeler tok karnına alınacak 
B12 dilaltı alınacak 
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Magnezyum yatmadan 1 saat önce alınacak 
 
Son 3 reçete ile ilgili bir yorum yapmayacağım, sizlere kanıtın 
önemini yeterince yazdığımı düşünüyorum. 
 
2.Piyasada çok sayıda sağlıklı yaşam kitabı ve bu kitapların da 
yazarları var. Acaba bu yazarlar uzun yaşıyorlar mı diye merak 
ediyordum. Karşıma Bill Maher'ın HBO'da yayınlanan "Real Time 
with Bill Maher" programından bir bölüm çıktı 
(https://youtu.be/nBsI_wdhodU). Programda örneklerle 
ortalama yaşa ulaşamadan ölen sağlıklı yaşam kitabı 
yazarlarından bahsediliyordu: 
 
Euell Gibbons. Kitabının adı "Stalking The Wild Asparagus". 
Yabani bitkiler ile beslenme uzmanı imiş. 64 yaşında vefat etmiş.  
 
Adelle Davis. Nişastalı yiyeceklerden (ekmek dahil) 
kaçınıyormuş. Hiç yemediğini anlattığı "Let's Eat Right to Keep 
Fit" kitabı milyonlar satmış. Adelle, 70 yaşında vefat etmiş.  
 
Pritikin Diyeti'nin yazarı diyetisyen Nathan Pritikin 69 yaşında 
vefat etmiş. 
 
Clive McCay şiddetli kalori kısıtlaması ile yüz yaşına kadar 
yaşamayı öneriyor, buna inanıyormuş. Kendi üzerinde de 
uygulamış, 69 yaşında vefat etmiş. Programda son sözlerinin 
açlıktan ölüyorum olduğundan bahsediliyordu. (Not: Clive 
McCay kalori kısıtlaması çalışmaları ile bilime büyük katkılarda 
bulunmuş, aslında aşırılığın sakıncalarının güzel örneklerinden 
birisi de olmuş).  
 

https://youtu.be/nBsI_wdhodU
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Diyetisyen Michel Montignac’ın Montignac Diyeti bir dönem 
moda olmuş, kitabı 17 milyon satmış. Montignac 66 yaşında 
vefat etmiş.  
 
James Fixx, The Complete Book of Running (Koşmanın Eksiksiz 
Kitabı) isimli kitabın yazarı. 52 yaşında, koşarken kalbi durmuş, 
vefat etmiş. 
 
Türkiye’den de 2 örnek vermek istiyorum. Polemiğe girmek 
istemediğim için isim vermek istemiyorum. İlki diyet kitabı yazarı, 
63 yaşında öldü. İkincisi ise 47 yaşında öldü. Bu doktordan daha 
önce bahsetmiştim, tedavi kürleri olup Amerika Birleşik 
Devletleri’nde tedavi olmuştu. 
 
3.Nelly Korda dünya sıralamasında 2. olan bir golfçü, 2021 Tokyo 
olimpiyatlarında altın madalya kazanmış. Kitabımızla ilgisi Covid 
sonrası koltuk altı damarında pıhtı olması. Ama asıl ilgisi 
Türkiye’de bir aşı karşıtının bunu Covid aşısına bağlaması ve 
takipçileri ile paylaşması. Hem Nelly Korda’nın hem de 
Türkiye’deki aşı karşıtı akademik ünvanlı doktorun paylaşımını 
buldum, daha doğrusu aşı karşıtının paylaşımını görünce konuyu 
araştırdım. Nelly Korda 8 Nisan’da (2022) ameliyat sonrası 
durumunu paylaşmış ve Ocak ayının 2. haftasında Covid 
geçirdiğini belirtmiş. Ülkemizdeki aşı karşıtı ise Nelly Korda’nın 
paylaşımındaki resmi kullanmış ve tam aşılı olduğunu belirtmiş. 
AMA Covid geçirdiğini yazmamış (bilmemesi mümkün değil aksi 
takdirde okumadan paylaşım yapmış demek, bu da ayrı sorun), 
suçu aşıya atmış. Sonuç olarak takipçilerinden Nelly Korda’nın 
Covid geçirdiğini saklamış (şaşırmadım), eksik yazmış. Yani yalan 
söylemiş, eksik söylenen gerçek de yalandır. Yalan söylemek 
aslında takipçilerine hakarettir. Böyle bir konuda yalan 
söyleyenin diğer konularda söylediği ne kadar güvenilir olur. Size 
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daha önce yazdığım bir konuyu tekrarlamak istiyorum (lütfen 
yine tekrar demeyin çünkü bu çok önemli).  
 
Tıbbi şarlatanların yalan söylediklerini biliyoruz. 
Tıbbi şarlatanlar yalan söylediklerini biliyorlar. 
Tıbbi şarlatanlar yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. 
Tıbbi şarlatanların yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini 
biliyoruz. 
Ama hala yalan söylüyorlar ve insanlar ölüyor. 
 
4.Pandemi döneminde takip etmeye başladığım Peter J. 
Hotez’den bahsetmesem olmaz. Peter J. Hotez Amerikalı bir 
bilim insanı, çocuk doktoru ve aşılar üzerine çalışıyor (aşı 
karşıtlarının önemli hedeflerinden birisi). Otistik bir çocuğu var. 
Aşı karşıtlarının en önemli iddialarından birisi de aşıların otizme 
neden olması. Dr. Hotez bir kitap yazmış, kitabın adı bile aşı 
karşıtlarına meydan okuma: Vaccines did not cause Rachel’s 
autism (Rachel’in otizmine aşılar neden olmadı). Kitap 
pandemiden önce yazılmış. Kitaptan bir alıntı yapacağım. 
Hemofilus influenza tip B menenjite de yol açabilen bir bakteri 
(özellikle çocuklarda). Dr. Hotez’in asistanlığı dönemde 
Hemofilus influenza tip B menenjitli bir hasta ile yakın teması 
olan hekimlere koruyucu antibiyotik verilirdi. Amaç hem doktoru 
hem de toplumu korumak idi. Dr. Hotez hastalığı hem 
kapmaktan hem de çocuğuna bulaştırmaktan çok korkarmış. Her 
şüpheli hastadan sonra koruyucu antibiyotik kullanırmış. Zaman 
içinde Hemofilus influenza tip B menenjiti giderek azalmış çünkü 
aşı geliştirilmiş. Hasta görmeden, hasta takip etmeden aşı karşıtı 
olmak ne kadar kolay değil mi (bizim çalışmamızın yazarlarının da 
Covid aşısı olduğunu bir kez daha hatırlatırım). Bu kitapta Dr. 
Hotez’den bahsetmemin asıl nedeni ise başka. Dr. Hotez, Biyolog 
Maria Elena Botazzi ile birlikte yeni bir Covid aşısı geliştirdi 
(mRNA’dan farklı bir teknoloji). Kullandıkları teknoloji eski ve 
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birçok ülkede kullanıldığı için bu teknolojiye sahip ülkeler ihtiyaç 
duydukları aşılarını üretebilirlerdi. Hotez ve Botazzi patent parası 
almadan yöntemlerini açıkladılar. Hindistan aşıyı üreterek 
kullanmaya başladı. Bu davranışlarından dolayı Hotez ve Botazzi 
Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi. Umarım alırlar. Dr. Hotez’in 
2021 yılında yayınlanan yeni kitabının adı da ilginç: Preventing 
the next pandemic (Gelecek pandemiyi önleme). 
 
5.Gelecek pandemi deyince Bill Gates’ten bahsetmemek de 
olmaz. Netflix’te Explained isimli bir belgesel ve o belgeselin 
Gelecek pandemi diye bir bölümü var. Yapım yılı 2019 ama 
pandemiden önce. Konuşmacılardan birisi de Bill Gates, aşı ile 
bize çip yerleştirecek olan Bill Gates. Sanki çip o kadar bolmuş 
gibi (çip sıkıntısı nedeniyle geciken araba üretimleri, pasaport 
basımlarını da unutmamak lazım). Belgeseli izleyince pandemi 
zaten beklenen bir şeymiş. Gene şanslıymışız ki Covid 19 o kadar 
öldürücü bir virüs değil, 100 yıl önceki influenza (gençleri daha 
çok etkiliyor) veya 20 yıl önceki ilk Corona salgını çok daha 
öldürücü (ölüm oranı yaklaşık %10, Covid-19’un ise yaklaşık %1) . 
Bu pandeminin sonuna doğru gelsek de yeni pandemi 
kaçınılmaz. Neden kaçınılmaz sorusundan kısaca bahsedeyim, 
çevrenin kirliliği, küresel ısınma gibi nedenler bizim 
vücudumuzda nasıl gerginlik yaratıyorsa diğer canlılarda da 
gerginlik yaratıyor, yeni mutasyonlar oluyor. Hayvanlarla 
insanların fiziki yakınlaşması (hayvan çiftlikleri, yaşam alanları 
yok edilen hayvanların göçleri), insanlar arasında yoğun iletişim 
gibi nedenler gerginlik sonucu oluşabilecek virüs mutasyonlarının 
kısa sürede dünyaya yayılabileceğini gösteriyor (adil yaşam hakkı 
olan hayvanlar belki de intikamlarını böyle alıyor). Önemli olan 
bu pandemiden ders alarak gelecek pandemilere hazırlıklı olmak. 
Bunun yolu da aklımızı kullanmaktan, bilimden geçiyor. 
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6.Aşı karşıtlığı, bitkisel tedavilerle ilgili çok okudum, çok ilgimi 
çeken bir iddiadan bahsetmek istiyorum. İddia şu:  
Amerika Birleşik Devletlerinde Rus trolleri aşı karşıtı 
kampanyaları destekleyen sosyal medya paylaşımları yapıyor. 
Yani yeterince araştırmadan, sorgulamadan yapılan paylaşımlar 
hem istenmeyen sonuçlara yol açabilir hem de başkalarına alet 
olmuş olabilirsiniz. 
 
7.Aşı karşıtlığı sadece Covid aşıları ile ilgili değil. Bugün 
Amerika’da çocuk felci vakaları görülmeye başlandı (nerdeyse 
dünyadan kökünü kazımak üzereydik). Çocuk felçli bir hastamın 
söylediklerini hiç unutmam: 
Çocuklarıma aşı yaptırana kadar çok tedirgindim, aşıyı 
yaptırınca huzur buldum. 
 
8.Bağışıklık sistemini güçlendirmek tıbbi şarlatanların çok sevdiği 
bir kavram. Sanırım kökeni geçmişteki bulaşıcı hastalıklara 
dayanıyor. Gerçekten de geçmişte beslenme bozukluğunun 
yaygın olduğu dönemlerde bağışıklık sistemi zayıflığı hem de ağır, 
şiddetli bağışıklık sistemi zayıflığı çok daha yaygındı. Günümüzde 
bağışıklık sistemimiz zayıf mı, zayıfsa bile bu zayıflık şiddetli mi 
pek emin değilim. Hatta günümüzde bir de bağışıklık sisteminin 
fazla çalışmasına bağlı hastalıklar var, otoimmun hastalıklar 
dediğimiz kendi vücudumuzu hedef aldığımız hastalıklar. Hatta 
allerji bile bir anlamda bağışıklık sisteminin fazla çalışmasıdır, 
aşırı duyarlı olmaktır. 
Corona’da da benzer bir durum, çelişki var: 
A.Bağışıklık sisteminiz zayıf olursa zatürre daha sık olur. 
B.Bağışıklık sisteminiz fazla çalışırsa pıhtı daha sık olabilir. 
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için aldığınız zerdeçal, zencefil 
ya pıhtılaşma riskinizi artırıyorsa, Zihni Sinir bir iddia değil mi. 
Öte yandan zencefil kanama riskini de arttırabilir. Karışık oldu 
değil mi. 
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Burada çözüm kanıt. Kanıta göre davranmak. 
Sonuç olarak her girişim, her ilaç, her takviye bir dengeyi bozar. 
Önemli olan bu denge bozukluğunun sizin lehinize olmasıdır, 
bunun anlamanın yolu da kanıt, kanıt, kanıt. 
 
9.Kanıt dediğimiz şey aslında risk, olasılık hesabıdır. Bir 
hatırlatma (yine tekrar):  
OLASILIK kavramı, daha kelimenin ortada olmadığı 1500’lü 
yıllarda yaşayan İtalyan hekim Girolamo Cardano tarafından, 
aşırı kumar merakı nedeniyle düşünülmüştü. 
 
Kanıta göre davrandığınız zaman riskinizi azaltmış olursunuz. 
Kanıta göre davranmadığınız zaman kendinizi riske atmış 
olursunuz, bir anlamda hayatınızla kumar oynamış olursunuz. 
 
10.Pisagor’dan daha önce bahsettim. Hatırlayalım. 
 
Pisagor’a göre 4 sayısı en mükemmel oranın temsilcisidir. 
Ortaçağ Tıbbının çıkış noktası 4’ün en mükemmel oranın 
temsilcisi olması varsayımı yani işin temeli 4’ün mükemmel 
olması.  
 
Bu arada matematik tarihinden anlatacağım bir olay/bir efsane 
tam sayıları, bu 4 sayısının önemini anlamamıza yardımcı 
olabilir. Yunan matematikçileri tam sayıların ve oranlarının 
önemi konusunda takıntılıymış. Pisagor’un sloganı, okulunun 
girişinin üzerine oyulmuş. “All is number. “yani “Her şey 
sayıdır”. Daha sonra, Galile belki de Pisagor’dan esinlenerek 
“evrenin kitabı rakamlarla yazılmıştır” demiş. İşte bu nedenle 
Pisagor’un korkunç bulduğu bir sayı varmış ve bu korkunç sayı 
efsaneye göre Hippasus’un hayatını kaybetmesine neden 
olmuş. Hippasus karekök 2 yani √2 bulmuş ve varlığını ispatlamış, 
bulunan √2 ne yazık ki bir tam sayı değil, yaklaşık olarak 
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1.4142. O dönemde bilimin dili olan matematik bilgisi ne kadar 
da sınırlı imiş. 
 
Bugün bize bu sayı (√2) garip gelmeyebilir ancak o dönemde 
durum farklıymış. Bu sayı iki tam sayının oranı olarak 
yazılamıyormuş. İşte bu nedenle irrasyonel (mantıksız) sayı 
olarak adlandırılmış, bu sayı akla, mantığa uygun bulunmamış. 
Bu sayıyı bulan Pisagor’un müritlerinden Hippasus yanındaki 
arkadaşlarına “düşünüyorum da, bu soruna (√2) çözüm 
bulamadım yani tam sayısı yapamadım” deyince kendisini 
denizde bulmuş. Şöyle düşünün dünyadaki her şeyin 
tamsayılardan ve bunların oranlarından oluştuğuna 
inanıyorsunuz ve biri çıkıyor size yanıldığınızı söylüyor, tüm 
paradigma/sistem çöküyor, ne yapardınız? En kolay çözüm yok 
saymak, inkar etmek. Efsane ya da değil kesin bilemeyiz ama bu 
olayın gerçeklik payı olabilir. Belki de, bilim adına hayatını 
kaybeden ilk insan Hippasus olmuştur.  
 
Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk söyleme başarısını gösteren 
Pisagor’un karekök ikiyi inkar etmesi aslında büyük bir çelişki 
ama aynı zamanda bize önyargının zararlarını da gösteren çok 
güzel bir örnek. 
 
Daha sonra başka mantığa uygun bulunmayan sayılar da 
keşfedilmiş: pi [π],fi [φ] gibi. 
 
11.Sigarayı bırakmak iyidir ama sigarayı bırakınca kilo almamaya 
özellikle dikkat etmek gerekir. 
 
Bir kilo şeker üretimi için yaklaşık 1500 litre su gerekir.  
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ÖNERİLERİM 
 
Bu kitaptaki hedeflerimden birisi de biraz kendi kararınızı 
kendiniz vermeniz, seçiminizi kendiniz yapmanız. ‘Hekim değil 
çeken bilir’ çok sevdiğim bir sözdür, beslenme alışkanlıkları, kilo 
konularında kendi doktorunuz olmanızın önemi daha da artar. 
Kendi planınızı yaparken dikkat etmeniz gereken konuları yazmak 
istiyorum: 
 
Şekeri azaltın 
Dengeli beslenin 
Tuzu azaltın 
Sebzeden, meyveden zengin beslenin 
Sebze, meyveyi mevsiminde tüketin 
Hamur işinden uzak durun 
Hazır gıda alıyorsanız içindekilere mutlaka bakın (yorumlamak 
için matematik ihtiyacınız olabilir) 
Hazır gıdada yeşil-kırmızı-sarı gibi renklendirme talep edin   
Az yeyin 
Abur cuburdan uzak durun 
Hayvansal protein, yağdan uzak durun 
Allerjiniz yoksa herşeyden yiyebilirsiniz, tabi ki ölçülü 
Ölçüyü kaçırmayın 
Kırmızı eti azaltın 
Susuz kalmayın 
Akşam yemeğini hafif yeyin 
Yürüyün 
Dünya sağlığını düşünün 
Boş durabilmeyi öğrenin 
Kilonun, sağlıksız beslenmenin nedeni çoğu kez siz değilsiniz ama 
çözümü sizsiniz 
Zayıf noktalarınızın, kısır döngülerinizin farkına varın 
Fast food değil Slow eat yani hızlı gıda değil yavaş ye 
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Yöneticilerden yaşam alanlarınıza yakın yürüyüş yolları talep edin 
Yöneticilerden bisiklet yolları talep edin 
‘Aklındaysa kapında’ uzak durun, aklınıza gelirse düşünün hızlı 
karar vermeyin 
Hızlı karar vermeniz gereken durumlarda daha önce verdiğiniz 
hatalı hızlı kararı düşünün  
Kararınızın hızlı olduğunun farkına varın  
Yerleşim yerinize yakın bölgelerden gelen tarımsal ürünleri tercih 
edin 
Mucize besin, diyet aramayın 
Katı olmayın 
Sigarayı bırakın 
Alkol içmiyorsanız başlamayın, içiyorsanız azaltın 
Tek besinden ziyade besin gruplarına dikkat edin 
Yemek pişirmeyi öğrenin 
Yemek tarifinden daha önemlisi yemek pişirmektir 
Sosyal yaşantınız sağlıklı beslenmeye engelse gözden geçirin 
Kendiniz için bir şey yapmayın, çok şey yapın 
Kendinize özel çözümler üretin 
 
Aynı yanlışı tekrarlayarak (hızlı kilo vererek) doğru çözüme 
(kalıcı kilo kontrolü) ulaşamazsınız.  
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SON SÖZLERİM 
 
Kitabın sonuna geldim. Yazdıklarımı gözden geçiriyorum. Sağlıklı 
yaşam, kilo verme, matematik, bilim karşıtlığı ağırlıklı bir kitap 
oldu. Bu bölümü yazdığım günlerde kanser risk faktörleri ile ilgili 
bir çalışma yayınlandı. Sigara, alkol ve şişmanlık kanser için en 
önemli 3 risk faktörü. Şişmanlıktan epey bahsettim, alkolle ilgili 
kısa bir bölüm var ama sigaradan çok az bahsetmişim (aklıma 
gelenler ilgi çeken çalışmalar arasında sigara çalışmasının 
olmaması ve beyne şekerin tadının sigara dumanından daha hızlı 
ulaşması). Bir anlamda sigaraya gereken önemi vermemiş oldum. 
Bu sadece benim hatam mı. Sanmıyorum çünkü sizlere sigara ile 
ilgili 10-20 sayfa yazsam muhtemelen sıkılır kitabı bırakırdınız, 
ilginizi çekmezdi. İşte tam da bu nedenle medyada, çevrede ilgi 
çekebilecek, aykırı konular gündem oluyor yani zıt uçlar ortaya, 
makule daha baskın oluyor. Medyada baskın olan konuların 
başka özellikleri de var. 
 
Panik etkisi, yatıştırıcı etkiye baskındır: Covid aşısına bağlı pıhtı, 
kalp iltihabı riski Covide bağlı pıhtı, kalp iltihabı riskinden çok 
daha düşük olmasına rağmen panik etkisi yaratabilir, daha çok 
ilgi çeker. 
Suçlama tehlikeye baskındır: Para kazanmak için ilaç satıyorlar 
diye ilaç firmalarını suçlamak kontrolsüz tansiyonun vücuda 
verebileceği zararlardan daha baskın olabilir, hastaları 
kanıtlanmış tedavilerden mahrum bırakabilir. 
Görüşler, kanaatler verilere, kanıtlara baskındır: En tehlikelisi 
de bence budur. Güven uyandırmış, tanınmış, meşhur bir 
kimsenin söylediği pek sorgulanmaz. Size 10 kez şeker zararlıdır 
diyerek güven uyandıran bir kişi kaya tuzu zararsızdır (hatta 
faydalı) dediği zaman inanabilirsiniz. Hele bir de söyleyen 
akademik ünvanı olan bir doktorsa. Burada hakem aslında 
bellidir: yaşasın matematik. 
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Umarım eğlenceli ve öğretici bir akşam geçirdiniz, sağlıklı yaşam, 
beslenme ve kilo hakkında biraz bilgi sahibi oldunuz. Bu kitap bir 
tedavi önermez çünkü tedavi hem bireye göre değişir hem de 
tedavi düzenlemek doktorun işidir, lütfen doktorunuza 
danışmadan tedavinizde bir değişiklik yapmayınız. Aslında bu 
kitap yalanla gerçeği, anormalle normali ayırabilmenize 
yarayabilecek bir araç. Yeni ve ilginç ararken yanılabileceğinizi 
öğrendiniz. Bu kitapta yazılanların hepsi doğru olmayabilir 
(bilerek yanlış bir şey yazmadım) ama sorgulamanın önemi 
tartışılmaz. Şimdi özet zamanı: 
 
Bu kitabı özetlemem gerekirse toplam 9 kelime ve 1 sembol. 
 
Öğren, sorgulamayı öğren, sorgula + Az ye, çok hareket et. 
 
Bunları zaten biliyoruz, bunları söylemek için kitap mı yazılır, 
kitap mı okunur diye düşünebilirsiniz. 
Evet, hem yazılır, hem de okunur, çünkü: 
1.Sağlıkla ilgili gündemi çoğu kez aykırı, etkisi az ve önemsiz 
haberler oluşturur. Bunların da önemli kısmı günlük pratiğinizi 
çok az etkiler ve kanıtlara dayanmaz ama dikkat etmezseniz bir 
süre sonra olağan dışı olan olağanlaşabilir, sıradışı 
sıradanlaşabilir, yalan gerçeğin, önemsiz önemlinin yerini almaya 
başlayabilir.  
2.Çoğumuzun kolay çözüm peşinde olması, bu nedenle kolay, 
mucize çözümlerin, gerçek dışı bir dünyanın tercih edilme 
eğilimi.  
3.Bunu fırsat bilen şarlatanların bilerek yalan söylemesi, bilim 
karşıtlığı yapması. Bilim karşıtlığının yaygınlaşması ve yalancı 
bilimin artması günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
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4.Şaşırtmacanın hem yalancı bilim yapanların hem aşı 
karşıtlarının hem de tıbbi şarlatanların en çok kullandığı 
yöntemlerden birisi olması. 
5.Aklımızı kendimiz kullanmazsak, sorgulamazsak, 
okuduklarımıza, duyduklarımıza, seyrettiklerimize körü körüne 
inanırsak kolayca tuzağa düşebileceğimizi hatırlamamız gerekir, 
hem de sık sık. Lütfen benim yazdıklarımı da sorgulayın (kaçıncı 
tekrar oldu değil mi, unutmayalım hem tekrarlar kalıcı olmaya 
yardımcı olur hem de yalancılar sürekli tekrarlıyor yalancı 
olmayanlar niye tekrarlamasın). 
6.Kandırılmış bir insana gerçeği anlatmak çok daha zordur, bu 
nedenle baştan kanmamaya dikkat. 
7.Etrafımızda çeldiricilerin, bizi yoldan çıkaracak nedenlerin çok 
fazla olması. 
8.Belki de en önemlisi ağaca bakarken ormanı görememek. 
Unutmayalım hayat basittir. Kilo vermek, sağlıklı yaşam da 
basittir, tropikal meyve olmasa da olur. 
 
Öğren, sorgulamayı öğren, sorgula + Az ye, çok hareket et. 
 
Bu kitabın da sonuna geldik. 38. Sabah Kahvaltısı (tatil, reçel, 
şeker, çay, kahve, çikolata, tuz, zeytinyağı, kahvaltının önemi…) 
kitabında buluşmak üzere. 
 
İyi uykular. 
 
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT 
2022 
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