
Memduh Bayraktaroğlu

D İ Y E T  M İ ?  
N İ Y E T  M İ ?

7PIT&





İÇ İN D E K İL E R

Ön Söyleşi ................................................................................. 9
Tek hedef SAĞLIK...................................................................19
Başarmayı istedim ve başardım..........................................25
Hasta olmadan tedbir almak ............................................ 27
Dünya nereye koşuyor?.........................................................32
Sağlıklı yaşamın yolu; doğru karardan g e ç e r .............. 37
Öfke ve stres insanı b itir ir ...................................................41
Kan tahlilleri önemli ama..................................................... 45
Sağlıklı yaşam s ö z ü .............................................................. 48
Kalp krizi ama neden?...........................................................51
Öfke bütün belâların anasıdır..............................................54
Sağlığımız tükenmeyen servetim izdir............................ 57
Doktor değilim ama bizzat y a şa d ım .............................. 60
Doğru tercih başarı getirir .................................................64
Ölçülü olmak, başarm aktır.................................................66
Ölçülü yiyen fareler, çok yiyen farelerden
fazla yaşadığına g ö re ............................................................ 70
Zenginlik başa belâ mı? ..................................................... 75
Durduk yerde mi irileşiyorlar?..........................................79
Yumurta kapıya gelmeden çözmeliyiz ..........................82
Hastalık pahalı ama ölüm u c u z ........................................85
Nereden, n erey e?................................................................... 90
Abartmayın ............................................................................ 94



6

Kendinize 6 hafta ayıramayacak m ısın ız?..................... 97
Ben hiç şişman olm adım ...................................................100
Kalleş ölüm ......................................................................... 101
Hayr-ul umur-i evsatuha ................................................ 105
27 yaşımda bile yoktum ...................................................110
Sigara, sağlıklı yaşamın katilidir ...................................117
Temel ve melekler .............................................................. 119
Sigara ve sağlığım ız............................................................124
İrade gücü zengin lik tir  ..................................... 126
Sigara içmeseydi 100 yıl yaşardı..................................... 130
Yüz verdik Ali'ye, geldi sıçtı h a lıy a .............................. 134
Diyet, tatlı bir m asald ır..................................................... 140
Midelerimiz ap ta ld ır..........................................................144
En büyük ikramiyeyi istiyorsanız .................................149
Neden yürüyecekm işiz?...................................................153
Nerede hareket, orada b e re k e t....................................... 156
Ne çok hızlı olun, ne çok yavaş........................................157
Zayıf değil, sağlıklı olunuz................................................ 163
Sağlam kafa, sağlam vücutta b u lu n u r..........................165
Sadece düşük kalorili yemek yeter mi?..........................170
Fazla kilo ham allıktır..........................................................175
Aç kalarak diyet yapılmaz .............................................. 177
Yine de önce doktor ve........................................................179
Yaşamak için yiyelim ..........................................................181
Etkilemek, yönlendirmekten iyidir .............................. 184
Yaşamın kalitesini yükseltmenin yaşı o lm az.............. 186
Ailenizin genleri çok önem li............................................192
SÜT isimli m u c iz e .............................................................. 196
Aşırı yakından tanıdığım(!) bir ö r n e k ..........................200



7

Yemekten korkmayın,
ölçüyü kaçırmaktan k o rk u n ............................................ 203
Yönetim sizde olmalı........................................................... 206
Nasıl y iy eceğ iz? ................................................................... 211
Kendinizi s ık m ay ın ............................................................ 214
Yaşlanmaktan değil ihtiyarlamaktan korkun ............ 218
İhtiyarlamamak için ne yapmalı?.....................................222
İhtiyarlamanın sonu çları................................................... 225
Sağlıklı ve uzun bir yaşam için öncelikleriniz ..........227
Biyo-potansiyel .......................................................  228
Stres düzeyinizi biliyor musunuz? .............................. 231
Strese karşı ne kadar esneksin iz?...................................234
Hipertansiyon isimli c e l lâ t ...............................................237
Kolalı içecekler sigaradan zararlı . . .  ..................... . .241
Yumurta yemekten vazgeçmeyin: .................................242
40'lı yaşlar i ç in ..................................................................... 245
Doğal afrodizyaklar............................................................ 249
Sakın geç kalma erken g e l.................................................250
Son s ö z ................................................................................... 252



'



ÖN SÖYLEŞİ

Özer Uçuran Çiller, Türkiye'de Alternatif Tıbbın en önemli ki
şilerinden biri ve 1 elki de birincisidir.

Alternatif tıp üzerinde sürekli araştırmalar yapmakta ve alter
natif tıptaki gelişmeleri her gün izlemektedir. Özer Uçuran Çiller'e 
göre "Her Şeyin başı Sağlık"tır..

Kitabımı okumaya geçmeden önce, Sayın Çiller ile yaptığım 
sağlık sohbetini okumanızı istedim..

Bu sohbet; kitabımın daha kolay anlaşılmasına yarayacaktır di
ye düşünüyorum..

Memduh Bayraktaroğlu
9 9 9

Özer Uçuran Çiller ile Memduh Bayraktaroğlu'nun 21. Ey
lül 2004 tarihinde bu kitapta yayımlanmak üzere özel yaptıkla
rı sohbet.

(ÖUÇ- Özer Uçuran Çiller. MB = Memduh Bayraktaroğlu)

MB -  Efendim. Siz insanlar için en önemli değerin sağlık ol
duğunu söyler ve konu açıldığında "Her şeyin başı sağlık" der
siniz. Peki sağlıklı yaşamak için neler yapmak lâzım?.. Ya da siz 
böylesine sağlıklı, dinç ve çok genç görünmeyi (Maşallah) nasıl 
başarıyorsunuz?"

ÖUÇ -  Teşekkür ederim. Benim için her şeyin başı sağlıktır. 
En önemli örnek de önümüzde: Sakıp Sabancı. En son yazdığı 
kitabın adı "Her Şeyin Başı Sağlık"tı. Nur içinde yatsın; biraz 
geç kaldı.

MB - Uygulamakta mı, yazmakta mı?
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ÖUÇ - Her ikisinde de geç kaldı. Çünkü "Her şeyin başı 
sağlık" demek yetmiyor. İnsan herhangi bir hastalığa tutulma
dan önce bazı şeyleri düşünmeli. "Her şeyin başı sağlık" lâfta 
kalmamalı. Sürekli aklımızda olmalı. Hatta hiç aklımızdan çık
mamalı.

MB - İnsanlar sağlıklı yaşamın gereklerini yapmıyorlar mı?
ÖUÇ -  Genellikle yapmıyorlar. Zamanında arabalarına ba

kıyorlar. Zamanında arabalarını yağ değiştirmeye götürüyorlar. 
Tamirini yaptırıyorlar. Evleriyle ilgili tamiratları zamanında 
yaptırıp sık sık boyasını değiştiriyorlar ama; sıra kendilerine 
geldi mi hiç... "Biraz da kendime bakım yaptırayım. Tamirci
ye (doktora) gidip bir muayeneden geçeyim" diye düşünmü
yorlar.. Ta ki; bir hastalık başlarına gelinceye kadar. Hastalan
dıktan sonra korkuyor ve başlıyorlar sağlıkla ilgili bazı önlem
ler almaya...

MB -  İş işten geçtikten sonra mı?
ÖUÇ - Bazıları için evet çünkü bazıları başarılı olurken ba

zıları başarılı olamıyor. Önemli olan sağlıklı yaşamın bilincine 
varabilmek. Bunun için de 3 çeşit jimnastik yapmak gerekir. Bu 
üç jimnastik birbirini tamamlayan jimnastikler olmalıdır.

MB -  O üç jimnastik nedir efendim?
ÖUÇ - Birincisi hepimizin bildiği gibi beden jimnastiğidir. 

İkincisi akıl jimnastiği, üçüncüsü de ruh jimnastiği. Uç jimnas
tiği birden yapmak lâzım. Eğer bu üç jimnastiği bir arada yap
mıyorsan; başarılı olamazsın. Sağlıklı yaşam konusunda başarı
lı olamazsın.

MB - Bunları üç ayaklı bir sehpaya benzetebilir miyiz?
ÖUÇ - Elbette... Çünkü; akıl sağlığı olmadan beden sağlığı 

olmaz, beden sağlığı ve akıl sağlığı olmadan ruh sağlığı olmaz.
MB - Bu üç ayak da eşit ağırlıklı mıdır yoksa biri diğerlerin

den daha mı etkindir?
ÖUÇ - Hepsi birbirine bağımlı ama akıl sağlığı diğer iki 

sağlıktan daha etkindir.
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MB - Nasıl yapacaksınız bu jimnastikleri?
ÖUÇ - Son günlerde medya da bu konuya büyük önem ve

riyor. Şehirleşme arttıkça, insanların sorunları da arttı, yaşam 
tarzları değişti ve haliyle sağlıklı yaşamaya çok önem vermeye 
başladılar. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada bu böyle. 
Öncelikle şunu hemen söylemeliyim ki denge, sağlıklı yaşamın 
en önemli unsurudur. Beden jimnastiğinde önemli unsur; den
geli beslenme ve egzersizdir.

MB -  Yani az yemek mi?
ÖUÇ -  Öyle demeyelim de dengeli diyelim. Sadece beslen

me de değil; alınacak vitaminler de çok önemlidir. Vitamin tak
viyesi şarttır. Ne kadar beslenirseniz beslenin, yaptığınız diyet
te belirli yemekleri yiyor belirli yemekleri yemiyorsunuz. Oysa 
vücudunuzun vitamin ihtiyacını o yemeklerden karşılıyorsu
nuz. Haliyle yemeklerden alamadığınız vitaminleri; 30 yaşın
dan sonra mutlaka almalısınız.

MB -  Vitaminler rasgele alınabilir mi?.
ÖUÇ -  Rasgele olmaz. Bunu da cok bilinçli ve dengeli yap

mak zorundasınız. Bu nedenle alternatif tıpta vitaminlerle ilgili 
her tür bilgi var. Eczanelerde tüm vitaminler reçetesiz satılmak
tadır ama burada dikkat edilmesi gereken ön önemli husus; alı
nacak vitaminlerin, eğer varsa aldığınız ilâçlarla ters tepki yapa
bileceğidir. Öyle vitaminler vardır ki, alman ilâçların etkisini sı
fırlamakta ve haliyle kullanılan vitamin fayda yerine zarar ge
tirmektedir. Onun için vitamin kullanmadan önce mutlaka bir 
doktora danışmak şarttır. Hatta şimdi bu konu ile ilgili yeni tıb
bi cihazlar üretildi. Almanya'da yapılmış Amerika'da da yeni 
yeni üretiliyor.

MB - Nasıl bir cihaz?..
ÖUÇ - Bu cihazlar basit anlamda biyolojik frekans cihazla

rı. İnsan bünyesinin frekansını ölçüyor. Bilgisayarlarla program
lanmış dijital cihazlar. Meselâ sizin belirli noktalarınız var: Ya 
gözden, ya el içinden veya ayak altından. Avuç içinize konulan
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bir elektrotla cihaza dokunduğunuz zaman o elektrotlar; pank
reasınız, böbreğiniz, karaciğeriniz, sindirim sisteminizdeki sağ
lık frekanslarını ölçüyorlar ve ekrana yansıtıyorlar. Meselâ sağ
lıklı bir organ veya sistemin puanı 70-80 ise, ekranda da o puan 
aralığı çıkıyor. Eğer organlarınızdan veya sistemlerinizden biri
nin puanı 10-20 gibi puanlar olarak ekrana yansıyorsa; sağlık 
frekansınızda o organda bozukluk olduğu anlaşılıyor.

MB -  Peki vitaminler ile ilâçların birlikte kullanılmalarının 
fayda ya da zarar verdiğini nasıl anlıyorsunuz?

ÖUÇ -  O cihazın bir de çanağı var. Zayıf noktalarınızı gör
dükten sonra o çanağa; kullandığınız vitamin ve ilâçların draje
lerini atıyorsunuz. Cihaz, çanağa atılan vitaminlerle ilâçların ay
nı anda kullanılıp kullanılmayacağına dair "pozitif" ya da "ne
gatif" şeklinde sinyaller gönderiyor.

MB - Bu nasıl oluyor?
ÖUÇ - Diyelim ki sizin eliniz cihaza dokunuyor iken, çana

ğa kullandığınız ilâçlardan birini attınız. Cihaz o anda sağlıklı 
puan olan 70 veya 80'i gösteriyor. Sonra vitamini atıyorsunuz. 
Yine sağlıklı frekans oranını veriyor; ama ikisini birden attığı
nızda sağlık frekans oranı birden yirmiye veya otuza düşüyor. 
Demek ki o vitaminle ilâç aynı anda kullanılmamalı.

MB -  Peki; ilâç mı yoksa vitamin mi kullanmak gerektiğine 
nasıl karar veriliyor?

ÖUÇ - Cihaza sadece ilâç veya vitamin attığınızda, hangisi
nin sağlık frekansı daha yüksek çıkıyorsa elbette onu tercih edi
yorsunuz.

MB - Bu buluş mutlaka bir şeyden kaynaklanarak bulun
muş olmalı değil mi?

ÖUÇ - Tabii.. Bu Çin ve Hint kültüründen gelen bir şey. Bu 
kültürler incelenerek bulunmuş bir sistem. Tamamen bilimsel.

MB - Peki. Sizce insanların sağlığını tehdit eden en büyük 
tehlike ne?

ÖUÇ - Hiç şüphesiz aşırı kilolar...
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MB - O halde fazla kilolarından şikâyetçi olanların hemen 
bir diyetisyene koşmaları yeterli mi?

ÖUÇ - O diyetler boşa atılacak şeyler değil ama önemli olan 
bilinçli ve ölçülü yemek. Meselâ ben. Son 5 ayda ölçülü kilo ver
dim.

MB - Bunu nasıl başardınız?
ÖUÇ - Bir tabağa yiyeceğim kadar yemek koyarak ve her 

öğün ya protein ya karbonhidrat besinleri yiyerek. 
MB - Nasıl yani?

ÖUÇ - Meselâ, öğlen yemeğimde bir tabak karbonhidratlı 
yemek yemişsem akşam yemeğinde protein ağırlıklı yemek ye
dim. Aynı tabağın içine proteinli ve karbonhidratlı yiyeceği asla 
koymadım.Tabi her türlü sebze yiyebiliyorsanız. Ama yine ölçü
yü kaçırmayarak.

MB - Sadece bu kadar mı?
ÖUÇ - Sadece bu kadar değil.. Yemeğe başlarken masada 

karşıma bir kum saati koydum. Kum saatinin zaman dilimi 15 
dakika. Ben, kum saatinin üst gözündeki kum alt göze tamamen 
boşalmadan yemeğimi bitirmedim.

MB - Bunun anlamı?
ÖUÇ - Bunun anlamı şu. Ağzıma attığım yemeği mümkün 

olduğunca çok çiğnedim. Yavaş yedim yani. Meselâ barbunya 
fasulyesi yiyorsam kaşık kullanmadım. Ya da çatalımı fasulye 
ile doldurmadım. Tek tek aldım; tek tek çiğnedim. Hem damak 
tadı. Hem daha çok lezzetini alıyorsun, hem de daha uzun sür
düğü için midenin beyne "doyuyorum" mesajı göndermesi için 
vakti kalıyor. Beyin ile mide senkronize oluyor

MB - Evet ben de kitabımda; beyin ile midenin senkronizas
yonundan söz ediyorum.

ÖUÇ - Yine yemekle ilgili en önemli konulardan biri şu: ye
mekten hemen sonra tatlı yemeyeceksin. Yatmadan önce ister
sen nefsini köreltmek için çok küçük bir parça çikolata, bir kü
çük bisküvi alabilirsin. Çünkü düşün, bir sütlaç veya ne bileyim
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bir Türk tatlısı yiyorsun. İki dakika bile sürmüyor. Bir insan iki da
kikalık bir zevk için tüm geleceğini ve sağlığını riske etmemeli..

MB - Dikkat ediyorum sürekli denge ve ölçü kelimelerini 
kullanıyorsunuz.

ÖUÇ - Tabii ama bir de bunun püf noktası, yavaş yemek ve 
çok çiğnemek. Her gün tartılmak. Her günkü kiloyu bir yere not 
etmek. Eğer normal kilolar aşılmaz üzereyse hemen tedbir alıp, 
ideal kiloya geri dönmek. Eğer kilon bir günden diğerine artı
yorsa, bu artıştan önceki gün yediklerini sorumlu tutacak ve o 
yediklerin konusunda daha dikkatli ve ölçülü olacaksın. Buraya 
kadar anlattıklarım beden jimnastiği. Bu şart. Sadece kilo ver
mek için değil; sağlıklı olmak için de şart ama bu yetmiyor.

MB - Herhalde şimdi diğer sacayaklarından birini açıklaya
caksınız.

ÖUÇ - Evet.. Eğer akli bir sorunun varsa.. Yani akli sorunun 
derken delilikten söz etmiyorum. Şunu söylemek istiyorum: 
Akıllı insan fazla kilo almaz. Demek istiyorum ki, sağlıklı yaşa
mak için akıl jimnastiği yapmak şart.

MB - Nasıl yapacağız o jimnastiği?
ÖUÇ - Bu gün modern tıp; insan sağlığı için en büyük teh

likenin aşırı fazla kilolar ve sağlıksız beslenme olduğunu kesin
likle keşfetmiştir.. İşte bunu keşfeden şey akıldır. O halde akıl 
jimnastiğinden kasıt; insamn kendi bedeni ile ilgili sağlık sorun
larını tespit konusunda erken davranmak, sürekli aklı kullana
rak sağlıklı yaşamayı hedef almaktır. Bu hedefe varmak için ise 
aklın emrettiği dengelerden asla vazgeçmemeliyiz. Dengeli dü
şünebilmek için ise akla ihtiyacımız vardır.

MB - Dengeli düşünmek nedir?
ÖUÇ - Şudur. Diyelim ki bir sorun çıktı. O sorunumuza sa

dece kendi penceremizden bakmamalıyız. Sorunu yaşadığımız 
kişinin ve kurumun penceresinden de bakmalıyız.

MB - Empati yaparak yani.


