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Su içinde taşıdığı enerji ile insanlara,
canlılara mutluluk, arınma getirir,

düşünce gücüne destek vererek 
pozitif düşünmesini sağlar.
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MÜNACAT

Al›nan her nefes hayat› uzat›r ve bizi yaflat›r.

Verildi€i zaman da vücudu ferahlat›r, rahatlat›r.

Demek ki, her nefeste iki nimet mevcuttur.

Allah’›n verdi€i her nimet için ise, bir flükür etmek gerek.

SÂD‹  (Gülistan)
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Tevazu timsali, örnek hayırsever, 
eğitim gönüllüsü, değerli dostum 
Sayın Süleyman Çetinsaya’ya 

ithaf olunur.
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Önsöz

Arındık bir damla su ile

Ruha ve bedene en güzel hediye

Araştırınca mucizeyi, dünya gözüyle

Su var, öğrendik bütün iyi şeylerin özünde

Arzu Polat
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Dileğim,

Dileğim, ülkemde vatandaşlarımızın su ve

sağlık konusunda Japonları örnek alması ve

tanrının bize bahşettiği suyu sağlık ve şifa

vermesi için uygun şekilde kullanmasıdır.

Japon halkı suyun insan sağlığına olan 

etkisine tam olarak inanmış bir toplumdur.

Sağlık sudan gelir. Hastaların su ile

sağlıklarına kavuşacaklarına ve şifa 

bulabileceklerine inanmışlardır.

Bu nedenle Japonya’daki musluklardan 

sağlıklı su akmaktadır.

Ali Polat
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• Su doğanın yakıtıdır. (Leonardo da Vinci)

• Suyun da ruhu ve duyguları vardır.

• Suyu sevmek ruhsal yaşam enerjisini 
yükseltir.

• Ruh ve beden dengesini düzenler ve aynı 
zamanda biyoenerji kapasitesini çoğaltır.

• Su, vücudumuz için en mükemmel ve en 
doğal olan "iyileştirici ilaç"tır.

• İnsan ruhunu kısa zamanda pozitif etkileme
gücüne sahip yegâne içecektir.

• Su beden yorgunluğumuzu aldığı gibi ruhsal
olarak da rahatlamamızı sağlar.

• Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hiç 
durmayın, hemen su için.
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Ab-› Hayat

Modern dünyada uzun ve sa€l›kl› yaflam›n s›rr›n›n suda oldu€una dair bil-
giler, haberler her gün karfl›m›za ç›kmakta, suyun insan ömrünü uzatt›€›-
n› gösteren bilimsel kan›tlar giderek artmaktad›r. Bu tablo ilk bak›flta insa-
n›n suya dair bilgisinin ço€ald›€›n›, suyun s›rr›na daha çok vak›f oldu€unu
düflündürmektedir. Ancak çok basit bir araflt›rma bile bunun bir yan›lsa-
madan ibaret oldu€unu, suyun insan sa€l›€›na yapt›€› katk›n›n kadim za-
manlardan beri bilindi€ini göstermektedir. Günümüzde bilimin, labora-
tuarlar›n s›rr›n› formüllere dönüfltürmeye çal›flt›€› su, kadim zamanlarda
simyan›n, büyücülerin konusuydu.

Suyun hayat›n özü, ölümsüzlü€ün kayna€› oldu€una duyulan inanç insan-
lar›, çok eski zamanlardan beri ölümsüzlük, sonsuzluk ya da hayat suyu-
nun keflfi peflinde koflturmaya devam etmektedir. Irk, s›n›f ya da cins far-
k› tan›mayan bir aray›flt›r bu; beyaz ya da siyah, zengin ya da fakir, erkek
ya da kad›n, kendi hayat›n›n de€erli oldu€una inanan herkes bu ölümsüz-
lük suyundan içmeyi hayal etmifltir.

Su hakk›ndaki dördüncü kitab›m›z›n bafll›€› ad›n› bu aray›fltan almaktad›r:
Ab-› Hayat (Hayat Suyu). Ab-› hayat günümüzde kimya, fizik gibi bilim-
lerin, büyük araflt›rma laboratuarlar›n›n konusudur, ama geçmiflte bu da-
ha çok efsanelerin, mitolojinin ve büyük ölçüde inançlar›n konusuydu.
Arap, Fars ve Türk edebi eserlerinde hayat ve sonsuzluk kayna€› oldu€u-
na inan›lan sular çok farkl› isimlerle an›lm›fllard›r: Nehru’l-hayat: hayat ›r-
ma€›, mâ’u’l-hayat: hayat suyu, âb-› bekâ: sonsuzluk suyu, âb-› cevânî:
gençlik suyu, âb-› ‹skender: ‹skender suyu, hayat çeflmesi, bengisu, dirilik
suyu.

Ölümsüzlük ve sonsuzluk kayna€› oldu€una inan›lan ab-› hayat› bulmak
da son derece güçtür. Bu sudan içen ya da onunla y›kananlar sonsuza ka-
dar gençliklerini koruyabileceklerdir. Bir “dünya imparatorlu€u” fikrine
sahip olan ve Ege k›y›lar›ndan Pers imparatorlu€una kadar önüne ç›kan
bütün engelleri aflan Büyük ‹skender’in ölümsüzlük suyunun peflinde mi
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kofltu€u, yoksa bütün dünyan›n hâkimi olmay› hedefleyen birine bu efsa-
nenin yak›flt›r›lmas›n›n akla yatk›n bir benzetme mi oldu€u kesin de€ildir. 

Kesin olan hayat suyu efsanesinin ilk olarak Fenikeliler taraf›ndan Büyük
‹skender’e atfedilmesidir. Bu efsaneye göre askeri baflar›lar›ndan son de-
rece memnun olan ‹skender, ölümsüz olmak ve sürekli zaferler peflinde
koflmas›n› sa€layacak hayat suyunu bulmak için pek çok zorlu yolculu€a
ç›km›fl, ancak amac›na ulaflamam›flt›r. 

Bu efsane zamanla giderek çeflitlenmifl ve hangi co€rafyada üretilmeye de-
vam etmiflse onun kültürel özelliklerini de alarak zenginleflmifltir. Efsane-
nin özü, bilginlerden insana ölümsüzlük veren bir çeflmenin bulundu€u-
nu ö€renen ‹skender’in bu suyu aramas›na dayanmaktad›r. ‹skender ab-›
hayat› bulmak ve ondan içebilmek için uzun yolculuklar› ve büyük tehli-
keleri göze almas›na ra€men iste€ini gerçeklefltiremez. Buna karfl›l›k onun
aflç›s› olan ‹dris bu sudan içerek ölümsüzlü€e eriflmifltir. 

‹skender ve onun ab-› hayat› aray›fl› hakk›ndaki Yunan efsanesi MS 300
y›l›nda tamamlanm›fl görünmektedir. Yunanca ve Süryanice metinlerde,
askerlerinden ayr›lan ve sadece aflç›s›yla kalan ‹skender’in hikâyesi flu fle-
kildedir: Yemek haz›rlamak için bir çeflmeye giden aflç› orada elindeki tuz-
lanm›fl bal›klar› y›kamak ister, fakat bal›k suya de€er de€mez canlan›r. Bu
suyun hayat veren bir su oldu€unu anlayan aflç› sudan içer ve ölümsüz
olur. Daha sonra bafl›ndan geçeni ‹skender’e anlat›r ve birlikte bu hayat
suyunu ararlar. Ancak tüm çabalar› bofla gidince k›zan ‹skender aflç›s›n›
öldürmek ister. Bunu baflaramay›nca boynuna bir tafl ba€layarak onu de-
nize atar. Bir deniz cinine dönüflen aflç› sonsuz hayat›na orada devam
eder. 

‹skender ve ab-› hayat efsanesi Ortaça€ ‹slam dünyas›nda biraz daha fark-
l› bir biçim alm›flt›r. Arap kaynaklar›nda ‹skender’den “Zülkarneyn” (iki
boynuzlu) olarak söz edilir. Buna göre Zülkarneyn ve halas›n›n o€lu olan
H›z›r (Elyesa) karanl›klar ülkesindeki hayat suyunun pefline düflerler. Yol-
da bir f›rt›na ikisini askerlerden ayr› düflürür ve karanl›klar ülkesine ulaflt›-
r›r. Zülkarneyn sa€a, H›z›r ise sola gider ve günlerce yol al›r. Burada hayat

10

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 10



suyunu bulan ve içen H›z›r ölümsüzlü€e kavuflur ve bunu Zülkarneyn’le
paylaflmak ister ama ‹skender hayat suyunu bulamaz ve bir süre sonra
ölür.

Burada ab-› hayat efsanesinin felsefi bir yönü oldu€unu görüyoruz: ‹sken-
der hem maddi dünyan›n hem de manevi dünyan›n liderli€i peflindedir.
Hem siyasal otoriteyi elinde tutmak istemektedir hem de bunu sonsuza
dek sürdürmek istemektedir. Oysa H›z›r böylesine büyük bir tutkudan
ar›nm›fl ve bilgelik kazanm›flt›r. Bu ölümsüzlü€e ulaflman›n ilk aflamas›d›r
ve ab-› hayat kimi kaynaklarda “ab-› H›z›r” olarak da geçmektedir. Senâî-
yi ⁄aznevî dizeleriyle bu durumu flöyle dile getirir:

‹skender gitti, ancak nasibi

H›z›r ve ‹lyas ald› hayat suyundan.

… Dünyay› seven dindar olamaz, do€ru de€il çünkü

Hem ‹skender olmak hem dirilik suyu sahibi. 

Türk halk ve divan edebiyat›nda “bengisu” olarak nitelendirilen hayat su-
yuna dair pek çok unsur bulunmaktad›r. Bu suyu içen kifli ölümsüzlefl-
mekte, tekrar dirilmekte ya da gençleflmektedir. Ancak hayat suyunun
“ab-› H›z›r” olarak de€erlendirilmesi ona dinsel-tasavvufi bir nitelik de ka-
zand›rmaktad›r. Bu insan›n bütünselli€ine vurgu yapan bir yaklafl›md›r,
çünkü efsanede ‹skender akl›, H›z›r ise gönlü temsil etmektedir ve ölüm-
süzlük ancak ak›lla gönlün birli€ine ba€l›d›r. Fars edebiyat›nda buna dair
pek çok örnek bulunmaktad›r. Mevlâna Celâleddin’in dizeleri, ab-› H›z›r
ile ermifllik aras›ndaki ba€› göstermektedir:

H›z›r suyunu velilerin nutuk ›rma€›ndan,

‹çiyoruz ey susam›fl gafil gelsene.

Muhammed Huseyn-i fiehriyâr’›n dizeleri ise bu sudan içmeyenin mu-
hakkak solaca€›n› belirtir:

Hayat suyu içmeyen harabât ›rma€›ndan,

Görür elbet hazan›, olsa da cennet ba€›n›n gülü.

11
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‹skender’in arad›€› ölümsüzlük suyu, “ab-› hayat”, bir bak›ma insan akl›-
n›n ve arzusunun s›n›rlar›n› da göstermekteydi. Öte yandan bu aray›fl›n
kendisi yüzy›llar boyunca güçlenerek ve biçim de€ifltirerek sürmüfltür.
Dolay›s›yla geçmiflte mitolojinin, efsanelerin konusu olan ölümsüzlük su-
yu günümüzde giderek artan bir ölçüde bilimsel araflt›rmalar›n konusu
haline gelmektedir. Biz de kitab›m›z›, suyun bu özelliklerine ay›rd›k ve
yüksek nitelikli sulardan söz ettik. Ayr›ca suyun niteli€ini, insan sa€l›€›na
olumlu etkilerini yükselten araflt›rmalar› aktarmaya çal›flt›k.

Bu nedenle ilk bölümde, dünyan›n birçok bölgesinde içenlere sa€l›k da-
€›tt›€›na inan›lan do€al kaynak sular›na yer verdik. Bu sular›n iyilefltirici ve
flifal› niteliklerine duyulan inanç bir ölçüde dinsel inan›fllardan da beslen-
mifltir. Müslüman dünyas› aç›s›ndan bu özelliklere sahip oldu€u düflünü-
len Zemzem suyu gibi, di€er dinler için de benzer nitelikleri tafl›d›€›na
inan›lan sular bulunmaktad›r. Öte yandan bu sular giderek artan bir ölçü-
de bilimsel araflt›rmalara da konu olmaktad›r.

‹kinci bölüm yüksek enerjili Pi-suya ayr›lm›flt›r. Pi-su asl›nda flifal› bir do-
€al kaynak suyudur, ancak günümüzde bu suyun yüksek enerjisini taklit
eden teknolojik geliflmeler sayesinde, sözgelimi musluk suyunu bile Pi-su
kalitesine yükseltmek mümkün hale gelmifltir. Bu nedenle Pi-su flifal› su-
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lardan ayr› bir bölümde ele al›nm›flt›r. Pi-suya dair günümüzde halen sü-
ren araflt›rmalar, bu suyun sadece insanlar de€il bitki ve hayvanlar üzerin-
de de son derece olumlu etkiler yaratt›€›n› göstermifltir.

Üçüncü bölüm suyun haf›zas› konusundaki çal›flmalara ayr›lm›flt›r. Bu ko-
nuya daha önceki kitaplar›m›zda da yer vermifltik. Ancak burada suyun
haf›zas› konusundaki bilimsel araflt›rmalar›n geldi€i son noktaya de€in-
meyi ve bu konunun insan sa€l›€› aç›s›ndan ne gibi etkileri olabilece€ini
tart›flmay› uygun bulduk.

Dördüncü bölümde flifal› sular›n de€erini ve insan sa€l›€›na katk›lar›n› ar-
t›ran minerallere yer verilmifltir. fiifal› sular üzerinde süren araflt›rmalar
vücudumuzda çok az miktarda bulunmalar›na ra€men minerallerin
sa€l›€›m›z için elzem oldu€unu göstermektedir. Gümüfl, alt›n ve bak›r›n
sa€l›€›m›z bak›m›ndan ne kadar önemli oldu€unu gösteren araflt›rmalar
da bu bölümde bulunmaktad›r.

Beflinci bölümde flifal› sular›n kimi özellikleri üzerinde yürütülen araflt›r-
malar sonucunda üretilen bir yöntemden söz edilmektedir. Bu yöntemle
üretilen iyonizer cihazlar Japonya’da t›bbi cihazlar kategorisinde de€er-
lendirilmektedir. Bu yöntemle üretilen alkali iyonize sularla asidik iyoni-
ze sular›n faydalar›na da de€inilmektedir.

Alt›nc› bölüm iyonizer cihaz›n›n çal›flma prensibi temel al›narak gelifltiri-
len elektro-kimyasal aktivasyon yöntemini konu almaktad›r. Dezenfeksi-
yon amac›yla gelifltirilen bu yöntem tuzlu suyla dezenfeksiyona dayan-
maktad›r. Bu yöntemin en dikkat çekici özelli€i do€a dostu olmas›d›r. Su-
yun temizli€i kadar, bunu sa€lamak için kullan›lan yöntemlerin yol açt›€›
çevre kirlili€inin önüne geçilmesi de önemlidir. Elektro-kimyasal aktivas-
yon bu ilkeyi temel alan bir yöntem olarak dikkati çekmektedir.

Kitab›n yedinci ve son bölümü ise suyun flifa verici gücüne inanan ve bü-
tün ömrünü bu gerçe€in daha fazla insan taraf›ndan fark edilmesini sa€la-
maya adayan Dr. Feridun Batmank›l›ç’a ayr›lm›flt›r. Bu bölüm bir bak›ma,
su içmenin önemini kavramam›z için büyük emek sarfeden Dr. Batman-
k›l›ç’›n çabalar›na bir sayg› gösterisi olarak da görülebilir. 

13

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 13



Fonksiyonel Su
Yeryüzünde birçok flifa veren su kaynaklar› bulunmaktad›r. Bu su kaynak-
lar›n›n içerdikleri mineral çeflitleri ve oranlar, pH’lar›, ORP’leri, oksijen ve
hidrojen içerikleri, enerjileri, kümesel yap›lar› vb. özellikleri çeflitli oldu-
€undan fonksiyonlar› da farkl›d›r. 

Kitab›m›zda farkl› özelliklere sahip fonksiyonel sular› anlatmadan önce
Japonya’da 1 Nisan 1993 y›l›nda resmi olarak kurulmufl olan Fonksiyonel
Su Vakf›’n›n (Functional Water Foundation) çal›flmalar› hakk›nda bilgi
vermek istiyoruz (Vakf›n çal›flmalar› 1987 y›l›nda bafllam›fl ve 1993 y›l›n-
da resmi olarak kurulmufltur). 

Japon halk› su kalitesine önem veren, bu konuda ciddi araflt›rmalar yapan,
dernekler kuran ve destekleyen bir ülkedir. Bu nedenle Japonya’n›n su ka-
litesine en çok önem veren ülke oldu€unu söylersek yeridir.

Vakf›n Baflkan› Yoshinori Itokawa her y›l düzenli olarak yapt›klar› toplan-
t›larda fonksiyonel sular hakk›nda genifl bilgilere yer vermektedir. 20-21
Ekim 2012’de Japonya gerçekleflen onbirinci senelik Japon Toplumunun
Fonksiyonel Suyu Kongresi’nde (The 11th Annual Meeting of the Japa-
nese Society for Functional Water) fonksiyonel sular ile ilgili son geliflme-
ler görüflülmüfltür. 
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Bu toplant› 6 oturumdan oluflmufl ve konu bafll›klar› da flu flekildedir:

1. Tafl›nabilir Elektrolize Su
2. Ozonlu Su (Medikal&Hijyen&Ozon Kullan›m› ve Japon Toplumu)
3. Asidik Denkaisui 1: T›bbi Alanda Fonksiyonel Suyun Kullan›m›
4. Fonksiyonel Suyun Standardizasyonu (Fonksiyonel Su Vakf›n›n Ça-

l›flmas›)  
5. Asidik Denkaisui 2: Difl Hekimli€i Alan›nda Fonksiyonel Su Kullan›-

m›
6. ÇKJ (Çin-Kore-Japonya) 1: Kore’deki En Moda Fonksiyonel Su

Dünyas›
7. Tafl›nabilir Denkaisui 
8. Fonksiyonel Suyun Temel Çal›flmalar›
9. ÇKJ (Çin-Kore-Japonya) 2: Çin ve Kore’de G›da ve Tar›m Alanla-

r›nda Fonksiyonel Suyun Kullan›m› 

Vakf›n çal›flmalar› hakk›nda daha fazla bilgi için http://www.fwf.or.jp
sitesini ziyaret edebilirsiniz.     

Yine fonksionel su konusunda çal›flma yapan di€er dernekler hakk›nda
daha fazla bilgi almak için Kore Su Birli€i’nin web sitesini http://
www.ksfw.or.kr/index_eng.php ve EO Su Bilgi A€› http://www.eowater-
lab.-org ziyaret edebilirsiniz.
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Alkali ‹yonize Su Cihazlar› Birlili€i

Elektrolize su ya da ozonlu su fonksiyonel sulardan baz›lar›d›r. Bu sular
insan vücudunda ya da canl›lar› canland›rmak amac› ile kullan›ld›€› için
resmi onayl› ya da lisansl› olmalar› gerekmektedir. Bu nedenle, “Kalite”,
“Ulafl›labilirlik” ve “Güvenlik” bazl› bilimsel veriler görülebilir olmal›d›r.  

Fonksiyonel su araflt›rmalar› son y›llarda özellikle elektrolize su üzerine
yo€unlaflm›flt›r. ‹ki çeflit fonksiyonel su vard›r. 

Birincisi; düzenli olarak içildi€inde gastrointestinal (sindirim sistemi)
semptomlar› iyilefltirici etkisi olan alkali iyonize su. 

‹kincisi; antiseptik y›kamalar gibi hijyen sa€lamak için kullan›lan elek-
trolize asidik su. 

Yukar›da da belirtti€imiz üzere, fonksiyonel sular aras›nda alkali iyonize
suyun önemli bir yeri vard›r ve yine Japonya’da bulunan Alkali ‹yonize Su
Cihazlar› Birlili€i (Association of Alkaline Ionized Water Apparatus)
1992 y›l›nda kurulmufltur.

Birli€in fonksiyonel su tan›m› flu flekildedir:

"Elektrolitik olarak-oluflturulan fonksiyonel su" yeniden üretilebilir, elek-
troliz yöntemi sayesinde yararl› fonksiyonlar kazanan ve elektrolitik teda-
visi ve ortaya ç›kan sonuçlar› ile suyun ifllevlerine iliflkin güvenilir bilimsel
kan›tlar gösteren sulu bir çözeltidir. 

Geçmiflte fonksiyonel su olarak kabul edilen sular genellikle do€al kaynak
sular›yd›. Ancak günümüzde art›lar› daha fazla oldu€una inan›lan, do€al
kaynak suyuna eriflimin azalmas› nedeni ile farkl› yöntemlerle suyun kali-
tesini artt›ran ürünler fonksiyonel sular aras›nda yerini ald›. Esas olan can-
l› sa€l›€› için en kaliteli suyu  incelemek, faydalar›n› kan›tlamak ve topluma
s u nm a k t › r .

16

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 16



Alkali ‹yonize Suyun Günümüzdeki Durumu

Son y›llarda alkali iyonize su araflt›rmalar› çözünmüfl hidrojene odaklan-
m›flt›r. Alkali iyonize suyun canl›lar üzerindeki fizyolojik etkilerini içeren
araflt›rmalar insanlar›n ilgisini çekmektedir.

Asit elektrolize su (Dezenfeksiyon su): Asit elektrolize su, elektroliz yön-
temi ile suyun pH’›n›n asidik  olmas› yani pH 6,5 veya daha az, olarak ta-
n›mlanabilir. Asit elektrolize su, çeflitli mikroplar üzerinde etkilidir ve
kullan›m alanlar› genifltir. En önemli bakterisidal faktörü elektroliz tara-
f›ndan oluflturulan hipokloröz asittir. Asit elektrolize su, pH aral›€›na gö-
re kuvvetli ve zay›f asidik su olarak ayr›lm›flt›r. Bunlar g›da katk› maddesi
olarak dizayn edilmifltir. Ayr›ca "hipokloröz asit su" olarak adland›r›lmak-
t a d › r .

Dezenfeksiyon Suyunun Günümüzdeki Durumu

Önemi gün geçtikçe artan g›da güvenli€i dezenfeksiyon suyunun güve-
nirli€inin incenmesini de gerektirmifltir. Yüksek dezenfeksiyon yetene€i
nedeniyle kullan›c›lar›n ve çevrenin üzerinde olumsuz etkileri olabilece-
€i düflüncesi oluflabilmektedir. Ancak, yüksek güvenirli€i sayesinde kul-
lan›c›lar ve çevre için çok az zararlar› bulunmaktad›r. Fonksiyonel suyun
güvenirli€i ve etkin kullan›m› hakk›nda daha fazla bilgi için Bölüm 5’e ba-
k › n › z .
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Zemzem, Hunza, Lourdes,
Fatima, Baden Baden, 

Nordenau, Tlacote, 
Nadana, 

Naju, Sangju…

Fonksiyon-
laflt›r›lm›fl

Alkali
‹yonize 

Su

Fonksiyon-
laflt›r›lm›fl

Asidik
‹yonize 

Su

‹çilir 
(mide

ba€›rsak 
için 

faydal›d›r)

Harici (çamafl›r,
bulafl›k, y›kanma)

gelecekte s›v› sabun
bulafl›k deterjan›
yerine geçecektir.

Antibakteriyel 
(günlük ihtiyac›n

karfl›lanmas› faydal›d›r)

Koloidal
Gümüfl 

Suyu

Yüksek
Enerjili 
Pi-Su

Do€al
Kaynak
Sular›

Ozonlu 
Su

Fonksiyon-
laflt›r›lm›fl

‹yonize
Su

Fonksiyonel Sular

E l e k t r o
K i m y a s a l

A k t i v a s y o n
Suyu 

(Tuzlu Su)
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Alkali ‹yonize Su Cihazlar› Birlik Üyeleri

• Panasonic Electric Works Ltd. fiti.

• Mitsubishi Rayon Cleansui Ltd. fiti.

• Hitachi Living Supply Ltd. fiti.

• Yamaha Livingtec Ltd. fiti.

• Fuji T›bbi Bak›m Ekipmanlar› Ltd. fiti.

• Akai Denki Ltd. fiti.

• Enagic Ltd. fiti.

• Corona Endüstrileri Ltd.

• Nippon Intech Holding Ltd. fiti.

• Nihon Trim Ltd. fiti.

• Kyushu Hitachi Maxell Ltd. fiti.

• Techno Mercury Ltd. fiti.

• AQUA Process inc

• Altech Ltd. fiti.

• Nambu Kasei Ltd. fiti. 

• Living Technology Ltd. fiti.

• OSG fiti. 

Fonksiyonel suyun kullan›m alanlar› çok genifltir ve insani tüketim d›fl›n-
da tar›mc›l›kta, hayvanc›l›kta, hastanelerde, kamu alanlar›nda, deniz mah-
sullerinde vb. kullan›lmaktad›r.

Birli€in çal›flmalar› hakk›nda daha fazla bilgi için http://www.3aaa.gr.jp/
english/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.  
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1. Bölüm
Zemzem ve Diğer
Şifalı Sular
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Zemzem ve Di€er fiifal› Sular
Gençlik Çeflmesi Aray›fl›: Ülkemizde çocuklara, onlar isteyinceye kadar
su verilmemesi gibi yanl›fl bir inan›fl oldukça yayg›nd›r. Oysa bebekler ko-
nuflmay› ö€renmeden önce isteklerini ve s›k›nt›lar›n› a€layarak ya da fark-
l› flekillerde bize ifade etmeye çal›fl›rlar. Bu nedenle, su isteme yetene€ini
aç›kça kazan›ncaya kadarki süreçte bebe€e su verilmezse, zamanla bebe-
€in susama duygusu azalacakt›r. Oysa do€duklar› zaman bebeklerin vü-
cutlar›n›n yüzde 80-90’› sudan oluflmaktad›r. Bu nedenle onlar oran ola-
rak suya yetiflkinlerden daha fazla ihtiyaç duyarlar. 

Yafl ilerledikçe su yerine konulan ve asl›nda dehidrasyona neden olan fle-
kerli, kafeinli, alkollü ve gazl› içecekler zaten su içme al›flkanl›€› geliflme-
mifl kiflilerin susuzluklar›n› gidermeye çal›flt›klar› temel s›v›lar haline gel-
mektedir.

Varoluflla beraber bafllayan yafllanma süreci yavafllat›labilir ve terse çevri-
lebilir. Bunu baflarabilmifl toplumlar› ve içtikleri suyun kalitesini konu
alan bu bölüm, suyun hayat›m›zdaki yerinin sand›€›m›zdan daha önemli
oldu€unu göstermektedir.

Zemzem Suyu

Kendisine kutsall›k atfedilen zemzem suyunun tarihi Hz. ‹brahim döne-
mine kadar uzanmaktad›r. Hz. ‹brahim (a.s.), Allah’›n emri üzerine han›-
m› Hacer’i ve henüz süt emmekte olan o€lu Hz. ‹smail’i, bugünkü Zem-
zem kuyusunun bulundu€u yere b›rak›r. O tarihte Mekke'de henüz hiç
kimse yaflamamaktad›r ve içecek su da yoktur. Hz. ‹brahim, han›m› ve o€-
lu için biraz hurma ve bir miktar da su b›rakarak oradan ayr›l›r. Yiyecek ve
içece€in bulunmad›€› bu ›ss›z yerde kalmak Hz. Hacer’e çok zor gelir. An-
cak, kendilerini oraya b›rakmas›n› Hz. ‹brahim’e Allah emretti€ine göre
düflünmek yersizdi, çünkü r›zk› veren Allah elbette kendilerinin durumu-
nu da görmektedir. 
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Bir müddet sonra Hz. ‹brahim’in onlara b›rakt›€› su biter. Hz. ‹smail a€la-
maya, su istemeye bafllay›nca annesi ne yapaca€›n› flafl›r›r. Emzirmek için
süt, içirmek için su yoktur. Hz. ‹smail'in a€lamalar›na daha fazla dayana-
mayarak Safa Tepesi’ne ç›kar. Birini görebilmek ümidiyle sa€a sola bakar,
ama kimseyi göremeyince Safa ile Merve aras›nda koflmaya bafllar. Yedin-
ci defa Merve’ye ç›kt›€›nda bir ses iflitir ve Zemzem kuyusunun yan›nda
Hz. Cebrail’i görür. Cebrail (a.s.) kanad›yla (bir rivayete göre ise aya€›y-
la) yeri kazmaktad›r. Nihayet su görününce Hz. Hacer buna çok sevinir ve
suyun aral›ks›z akt›€›n› görünce, “Dur, dur” anlam›na gelen “Zem zem”
der ve suyun akmas›n› engellemek için önünü kesip havuz benzeri bir çu-
kur yapar. Bir taraftan da testisini doldurmas›na ra€men, o ald›kça su ye-
rinde kaynamaya devam eder. Testisi dolduktan sonra sudan içer ve Hz.
‹smail’i emzirmeye bafllar. Bu arada Cebrail (a.s.), Hacer’e hitaben:

“Sak›n, ‘Helak oluruz, zarara u€rar›z’ diye korkmay›n. ‹flte fluras› Beytul-
lah’›n (Kabe’nin) yeridir.  Muhakkak ki, Cenab-› Hak o iflin ehlini zayi et-
mez” der.

Zemzem kuyusunun ortaya ç›k›fl hikâyesi bu flekilde rivayet edilir. Hz.
Hacer suyun önünü kesmeseydi ve onu kendi halinde b›raksayd›, bu su
bir ›rmak fleklinde akacakt›. Peygamberimiz (a.s.m.) bir hadislerinde bu
hakikati flöyle beyan buyurur:

“Allah, ‹smail’in annesi Hacer’e rahmet etsin. O, Zemzem’i kendi haline
b›raksayd› veya avuçlamasayd›; muhakkak Zemzem akar, bir ›rmak
olurdu.” 
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Zemzem çok mübarek ve mineralli bir sudur. Hz. Hacer ve Hz. ‹smail,
uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ederler. Bir hadiste, Zem-
zem’in bu hususiyetine iflaret edilmifltir. Bir di€er hadiste ise, Zemzem’in
“ne niyetle içilirse ona flifa olaca€›” buyurulmufltur.

Zemzem ‹çmek

Çeflitli hadislerde Zemzem suyu içmenin yararlar› üzerinde durulmakta-
d›r:

“Zemzem, doyurucu ve hastaya flifa vericidir.” (Bezzar)

“Zemzemi, belalardan korunmak niyetiyle içeni Allahü Teâlâ korur.”
(Hakim)

Abdullah ‹bni Mübarek hazretleri, “Resulullah, ‘Zemzem, içildi€i niyete
göre faydal› olur’ buyurdu€u için, ben de k›yamette susuzluktan kurtul-
mak için zemzemi içiyorum” derdi. (‹bni Mace)

‹bni Abbas hazretleri de, zemzem içerken “Ya Rabbi senden faydal› ilim
ve bol r›z›k ve her türlü hastal›ktan flifa istiyorum” diye dua ederdi.

Zemzemle ‹lgili Sünnetler

Veda tavaf›n› yap›p tavaf namaz›n› k›ld›ktan sonra bol bol zemzem içmek
ve dökünmek.

Zemzemi Kâbe’ye karfl› ayakta ve Beytullah’a bakarak içmek.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:

“Zemzem her içiliflte kaburga kemikleri fliflinceye kadar içilmeli.

Zemzem yaln›zca içilmeli, yemeklerde dahi kullan›lmamal›.”

En Sa€l›kl› Su: Zemzem

Dünya Sa€l›k Örgütü’nün (WHO) raporlar›na göre dünyan›n en sa€l›kl›
sular›ndan olan zemzem suyunun s›rr›, günümüz teknolojisindeki tüm ge-
liflmelere ra€men henüz çözülememifltir.  
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Kayna€› bulunamayan bu suyun, denizle aras›nda 80 kilometre olmas›na
ve çevresinde baflka hiçbir kuyu bulunmamas›na ra€men y›llard›r kuru-
mamas› araflt›rmac›lar› flafl›rtmaktad›r. 

Hac mevsiminde milyonlarca hac›n›n tüm su ihtiyac›n› sadece 1.5 metre
derinli€indeki kuyudan karfl›lamalar›na ra€men, su seviyesinde hiçbir
azalma olmamaktad›r. ‹çenin açl›€›n› ve susuzlu€unu gideren suyun s›rr›-
n› çözebilmek amac›yla bilim insanlar› pek çok inceleme yapm›flt›r.

Avrupa’daki laboratuvarlarda yap›lan araflt›rmalarda, Zemzem suyunun
çok az kükürt içerdi€i tespit edilmifltir. Amerika’da yap›lan test sonuçlar›-
na göre ise Zemzem, içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan na-
dir bir  su olma özelli€ine sahiptir.  

Zemzem kuyusu hakk›nda bilimsel araflt›rmalar yapmas› için 35 y›l önce
kurulan ve bu süre zarf›nda kuyunun ve suyun özelliklerini araflt›ran ens-
titü, Müslüman olmayan bilim insanlar› taraf›ndan yönetilmifltir. Ancak
müslüman olmayanlar›n Mescid-i Harâm’a girmesi yasak oldu€u için, ya-
banc›lar görmedikleri kuyudan gelen su hakk›nda çeflitli polemikler üret-
mifllerdir. Bu enstitünün baflkan› son on y›ld›r, dünyan›n say›l› yeralt› su-
lar› uzmanlar›ndan birisi olan Prof. Dr. Zekai fien’dir. fien, 500 kiflilik bir
ekiple Zemzem kuyusu ile suyunun kalitesi ve özellikleri hakk›nda araflt›r-
malar yapmaktad›r. Enstitüdeki görevine Kur’an’a el basarak ve stratejik
bilgileri ve araflt›rmalar›n detaylar›n› anlatmamak üzerine yemin ederek
bafllayan fien, “‹manl› bir insand›m. Zemzem kuyusu hakk›nda araflt›rma-
lar yapt›kça iman›m daha da artt›. Zira bilimin aç›klayamad›€› çok fazla
fley var. Bilimin aç›klayamad›€› noktada iman devreye giriyor.” demifltir. 

Dünyan›n en kurak bölgelerinden birisi olan Arap Yar›madas›’n›n da en
kurak vadisinde bu kalitede ve bollukta bir suyun 1,5 metre çap›ndaki bir
kuyudan ç›kmas›n›n mucizevi bir olay oldu€unu dile getiren fien, zaman
zaman içindeki mineral oranlar› de€iflse ve debisi k›smen azalsa da Zem-
zem kuyusunun yüzy›llard›r su vermeye devam etti€ini söylüyor. Hac dö-
nemlerinde çok büyük motorlarla y›lda bir milyon metreküpten fazla su
çekilmesine ra€men, suyun bitmedi€ine ve çok fazla azalmad›€›na dikkat
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çeken fien, Zemzem kuyusunun kayna€› hakk›nda bilgi toplamaya çal›fl-
t›klar›n› belirtmektedir. Zemzem kuyusuna üç ana hattan su geldi€ini tah-
min ettiklerini, ancak kayna€›n tam olarak neresi oldu€unu bilemedikleri-
ni aç›klayan fien, bu konuda baz› tahminlerinin oldu€unu söylemektedir.
Bu amaçla yürüttükleri çal›flmalar s›ras›nda, yüksekli€i iki bin metreyi bu-
lan Taif’e kadar gitmifl ve bu da€›n her gün ya€mur ald›€›n› görmüfllerdir.
Dolay›s›yla kuyunun kaynaklar›ndan birisinin buras› olma ihtimalini ol-
dukça yüksek bulmaktad›r.  

Zemzem kuyusunu besleyen kaynaklar ilk önce dokuzuncu yüzy›lda göz-
lenebilmifltir. Tarihi bir rivayete göre, Zemzem kuyusunu besleyen üç
adet kaynak vard›r. Kayna€a üç temel yönden su giriflinin oldu€u bilin-
mektedir. 

1) Hacer-i Esved tafl›n›n bulundu€u Kâbe’nin kuzeydo€u köflesi hizas›n-
dan gelen sular: Bu di€er kaynaklar aras›nda en bol su verendir. 1980
y›l›nda yap›lan çal›flmalara göre, bu kayna€›n Zemzem kuyusu civa-
r›ndaki derinli€i yani Hacer-i Esved taraf›na do€ru uzant›s› 45 cm ci-
var›nda, yüksekli€i ise 30 cm’dir. Çatla€›n bu boyutlar›n›n insan eli ile
geniflletilmifl olmas› gerekir. Bu derinli€in arkas›nda daha uzaklara
uzanan do€al çatlaklar vard›r.

2) Ebu Kubeys da€› ve Safa tepesi hizas›na uzanan çatlaklar›n getirdi€i
sular: Bunun derinli€i 7 cm yüksekli€i ise 30 cm kadard›r.

3) Merve tepesi hizas›ndan gelen çatlaklar›n getirdi€i sulard›r.

Üç ayr› kaynaktan beslendi€i düflünülen Zemzem kuyusunun su kalitesi
bu nedenle etraf›nda bulanan di€er kuyulardaki su kalitesinden farkl›d›r.

Zemzem kuyusunun di€er önemli bir özelli€i de dünyadaki klasik kuyula-
ra benzememesidir. Kuyunun flekli her fleyden önce düfley bir silindir de-
€ildir. Yükseklikle çap de€iflti€inden daha çok koniktir. Bu durum da dün-
yada bugüne kadar geçerli olan klasik yeralt› suyu hesaplama yöntemleri-
nin Zemzem suyu ak›fl› için geçerli olmayaca€›n› aç›kça gösterir. 
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Ayr›ca Zemzem suyunun kuyuya giriflinin gerek eski y›llarda gerekse son
zamanlarda yap›lan gözlemlere göre kuyu civar›n›n her taraf›ndan olma-
d›€›, bunun 13 m derinlikte ve yaklafl›k 30 cm yükseklikteki bir kuyu civa-
r› bölgesinden geldi€i anlafl›lmaktad›r. Bu bak›mdan Zemzem kuyusu ve
yeralt› suyu ak›fl› için özel modellerin gelifltirilmesi gereklidir.

Bunun yan› s›ra Zemzem kuyusuna su tafl›yan kaynaklar›n de€iflik yönler-
de olmas›, su tafl›yan tabakan›n her yönde efltür (mütecanis, homojen) ol-
mad›€› anlam›n› verir. Bu durum da flimdiye kadar yap›lan klasik yeralt›
suyu çal›flmalar›na uymaz ve özel bir yaklafl›m gerektirir.

De€iflik yönlerdeki çatlak kayal›klardan gelen sular›n Zemzem kuyusunda
kar›flmalar› ile Zemzem suyu kalitesi ortaya ç›kar. 

Zemzem suyunun kalitesinin oldukça sistematik olarak ölçülmeye bafllan-
d›€› 1953 y›l›ndan günümüze kadar olan kimyasal analiz sonuçlar› esas

28
Zemzem kuyusu

21 m 1,56 m

12,80 m

17,20 m

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 28



al›nd›€›nda, bu suyun  kalitesinin zamanla de€iflti€i yap›lan araflt›rmalarla
netlik kazanm›flt›r. Zaten kurak bir bölgede yer alan Zemzem suyu ve ku-
yusu y›llar boyunca meydana gelen kurak ve sulak dönemlerden etkilen-
mifl ve kalitesinde de€ifliklikler olmufltur. Mant›k bak›m›ndan kurakl›€›n
uzun süre devam etmesi halinde Zemzem suyu tafl›yan jeolojik kayaçlarla
beslenme olmayaca€›ndan tuzlulu€unun artmas› beklenir. Buna karfl› ya-
€›fllar›n bol oldu€u y›llar bunun tersi beklenir. 

Yap›lan araflt›rmalar sonucu Zemzem suyunun özellikleri flu flekilde özet-
lenebilir:

1) Saft›r ve renksizdir.

2) Kokusuzdur.

3) Kendisine has bir tad› vard›r.

4) Az tuzludur.

5) ‹çindeki tüm kimyasal iyon konsantrasyonlar› Dünya Sa€l›k Teflkila-
t›’n›n öngördü€ü s›n›rlar›n alt›ndad›r.

6) Tüm mikroplardan ar›d›r.

7) Tad›n›n de€iflmesi için do€al›n d›fl›nda özel bir sebep yoktur.

8) Bakteri ihtiva etmemektedir.

9) Sa€l›€a zararl› tüm unsurlardan ar›d›r.

10) Hiç bulan›kl›k içermez.

Zemzem Suyunun Hikmetleri

1) Zemzem suyu cennetteki kaynaklardan birisidir. 

2) Zemzem suyu Allah’›n (c.c.) sevgilisi ‹brahim Peygamber’e (a.s.)
verdi€i ilk meyvelerden (nimetlerden) birisidir. 

3) Zemzem suyu Mekke-i Mükerreme flehrinin ortaya ç›kmas› ve gelifl-
mesi için yegâne sebeptir.
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4) Zemzem suyu Allah’›n evi Kâbe’deki en aç›k iflaretlerinden bir tane-
sidir. En yak›nda bulunan Davudiye kuyusundaki (bugün için Ha-
rem-i fierif hudutlar› içinde) su kalitesinin Zemzem suyundan kötü
olmas› Zemzem suyunun ayr›cal›€›na önemli bir iflarettir.

5) Zemzem suyu Allah’›n (c.c.) evi Kâbe’deki en büyük nimet ve fayda-
lardan birisidir. 

6) Zemzem suyu yeryüzünde bulunan sular›n en hay›rl›s›d›r. Gerçekten
Arap Yar›madas›’n›n en kurak yerlerinden birinde ortaya ç›karak hiz-
met vermesi, o zaman bilinen dünyada bambaflka bir olayd›r.

7) Zemzem suyunun ortaya ç›kmas› Cebrail aleyhisselam taraf›ndan ol-
mufltur.

8) Zemzem Müslüman dünyas› için yeryüzünün en kutsal olan yerinde
bir kaynakt›r. 

9) Zemzem suyu peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) kalbinin birden fazla
y›kand›€› sudur.

10) Zemzem suyu Resulullah (s.a.s.) taraf›ndan mübarek k›l›nm›fl bir su-
dur ve y›ld›r›m gibi flereflidir.

11) Zemzem suyu tatlar›n tad›d›r.

12) Zemzem suyunda tüm dertler için flifa vard›r.

13) Zemzem suyunda humma (afl›r› hararetli hastal›k) için flifa vard›r.

14) Zemzem suyu bafla a€r›s›n› gidererek bak›fllar›n daha canl› ve kuvvet-
li (cilal›) olmas›n› sa€lar.

15) Zemzem suyu ne niyetle içilirse onun içindir.

16) Zemzem suyunu kana kana içebilmek iman iflaretlerinden birisidir ve
nifaktan da temizlenmenin belgesidir. 

17) Zemzem suyundan iyilikte büyük olanlar içer.

18) Zemzem suyuna bakmak bile ibadettir.
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19) Zemzem suyu en iyi hediye ve e€lencedir. 

20) Zemzem suyu fazla içilse de insan› fena yapmaz.

21) Zemzem suyu bedene yüksek bir kuvvet kazand›r›r.

22) Zemzem suyu âlimlere ve kitap ehli olanlara alt›ndan daha de€erlidir.

Zemzem suyu ile ilgili olarak bir di€er ilginç noktay› ise Peygamber Efen-
dimiz (s.a.s.) belirtmifltir. ‹bn-i Abbas (r.a.) Peygamber’in (s.a.s.),

“yeryüzündeki en iyi su Zemzem’dir, o aç olanlara yiyecek ve hasta olan-
lara ise iyilefltiricidir.” buyurdu€unu söylemifltir. Burada “en iyi” kelime-
siyle “en fazla ba€›fllamaya sebep olan” ve “en faydal› olan” kastedilmifltir. 
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Hunza Do€al Kaynak Suyu

Baz› antropologlar ve bilim insanlar› sa€l›kl› ve uzun yaflam konusunda
yapm›fl olduklar› araflt›rmalarda, dünyan›n befl de€iflik bölgesinde, 130 ya-
fl›na kadar sa€l›kl› olarak yaflayan, hatta 75-80 yafllar›nda çocuk sahibi olan
insanlar› incelemifllerdir. Sonuçta, bu bölgelerde yaflayan “genç ihtiyarla-
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Tüm yafllanma belirtileri, serbest radikallerin oksitleme yetene-
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r›n” sa€l›kl› ve uzun yaflam s›rlar›n›n buzullardan gelen, bol miktarda ok-
sijen (O2) ve iyonize mineraller içeren, molekül yap›s› küçük, alkali yap›-
da su içmeye dayand›€›n› ileri sürmüfllerdir.

Yap›lan ilk önemli araflt›rma, baz› kabilelerin uzun ömürlü olma modelini
ortaya koymufltur. Bunlardan baz›lar› Pakistan’›n Karakurum da€lar›nda
yaflayan Hunzal›lar, Güney Amerika’n›n bütün bat› k›y›s› boyunca uzanan
And s›rada€lar›nda yaflayan toplumlar, Peru Vilcabamba’da yaflayan kabi-
leler ve Kafkas da€lar›nda yaflayan Abhazya halk› olarak say›labilir. Bu
halklar›n uzun y›llar sa€l›kl› yaflad›klar› ve flehirleflmeden dolay› dejenere
olmufl birçok hastal›€a yakalanmad›klar› gözlemlenmifltir.

Dünya üzerinde insanlar›n 100 yafl›n›n üzerinde ve hastalanmadan yafla-
d›€› befl ayr› bölgede yap›lan incelemelerde ortak bir özellik göze çarpm›fl-
t›r. Bu ortak özellik, içilen suyun do€adan gelen ve do€al olarak aktive
edilmifl su olmas›d›r. Bu sular, bizim içti€imiz do€al sulardan biraz farkl›-
d›r. Hücrelere nüfuzu üç kat daha h›zl› olan bu sular›n kaynama ve donma
noktalar›, ak›flkanl›€› ve yüzey gerilim katsay›lar› normal sudan farkl›d›r.

Bilim insanlar› yapt›klar› çal›flmalarda, bu sular›n en önemli özelliklerin-
den birinin, yeralt›ndan geçerken bu bölgelere has minerallerle temas
ederek zenginleflmeleri oldu€unu fark etmifllerdir.

Hunza Do€al Kaynak Suyu Hakk›nda Araflt›rmalar Yapan Dr. Henri 
Coanda ve Dr. Patrick Flanagan’›n Çal›flmalar›

Dr. Henri Coanda (1886-1972) Romanya as›ll› bir mucit, aerodinamik
öncüsü ve dünyan›n ilk jet motorlu uça€› olan Coanda-1910’un mucidi-
dir. Kendisi “Ak›flkanlar Dinami€inin Babas›” olarak kabul edilmektedir.

Dr. Henri Coanda, Gençlik Çeflmesi’nin s›rr›n› çözmek için tam altm›fl y›l
boyunca araflt›rmalar yapm›flt›r.

Dr. Henri Coanda emekli olmaya karar verdi€inde altm›fl y›ll›k çal›flmala-
r›n› on yedi yafl›ndaki Dr. Patrick Flanagan’a devretmifltir. 

Dr. Patrick Flanagan (d. 1944) ise daha sekiz yafl›ndayken bir uyku maki-
nesi gelifltirmifltir. Bu makine asl›nda Ruslar›n Rusya’da astronot progra-
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m› için gelifltirdi€i bir teknolojidir. Bu makine sayesinde astronotlar sekiz
saatlik uykuya eflde€er yar›m saatlik bir uyku uyumaktayd›lar. Dr. Flana-
gan bütün gece uyan›k kalabilmek ve çal›flmalar›na devam edebilmek için
bu makineden kendisine bir adet yapm›fl ve kullanm›flt›r.

Dr. Flanagan 11 yafl›ndayken, dünyan›n herhangi bir yerinde bir füzenin
f›rlat›lmas›n› tespit edebilen bir cihaz icat ederek Pentagon’un dikkatini
çekmifltir. Daha sonra kendisi hükümet için çal›flabilmek ad›na okulu b›-
rakm›flt›r.

Dr. Flanagan 1958 y›l›nda, henüz 14 yafl›ndayken, nörofonu (elektronik
telepati makinesi) icat etmifltir. Bu ona zaman›n›n en parlak mucitlerin-
den biri unvan›n› kazand›rm›flt›r (nörofon, flimdiye kadar gelifltirilmifl en
güçlü beyin yönlendirme aletlerinden biri olarak de€erlendirilmektedir).

Tüm bu icatlar›n›n yan› s›ra günde yaklafl›k on veya on iki kitap okuyabi-
liyor ve 14 yafl›nda iken, foto€rafik bir belle€e sahip oldu€u için, bütün
okuduklar›n› hat›rlayabiliyordu. Bu sayede adeta yürüyen bir ansiklopedi
haline gelmiflti.

Dr. Flanagan daha sonra çal›flmalar›na Tuft’s Üniversitesi’nde devam et-
mifl ve nörofonun daha yüksek bir aflamaya ulaflt›r›lmas› için çaba sarfet-
mifltir.

Deniz Kuvvetleri için insanlar ile yunuslar›n konuflmas› üzerine yürüttü-
€ü araflt›rma, üç boyutlu (3-D) holografik ses sisteminin geliflmesine ola-
nak sa€lam›flt›r. Bu sistemin özü, bir sesin uzayda herhangi bir yere yerlefl-
tirilmesine ve bir dinleyicinin bu sesi fark edebilmesine dayanmaktad›r.

Dr. Flanagan’›n Dr. Coanda ve Gençlik Çeflmesi ile Tan›flmas›

Dr. Flanagan, Dr. Henri Coanda’yla ve çal›flmalar›yla tan›flmas›n› flöyle
anlatmaktad›r: “Dr. Henri Coanda ile Pentagon’da dan›flman olarak  gö-
rev  yapt›€›m  dönemde  birlikte çal›flt›k. Su ve s›v›lar konusunda uzman
olan Dr. Coanda’n›n 300’ün üzerinde patenti bulunmaktayd›. Bir gün, Dr.
Coanda beni ofisine ça€›rarak 60 y›l boyunca gençlik çeflmesini arad›€›n›
anlatt›. Bunun gerçekten var oldu€unu ve bir efsane olmad›€›n› belirtti.
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Yeryüzünde baz› insanlar›n izole bir flekilde yaflad›€›n› ve bu kiflilerin çok
sa€l›kl› ve uzun ömürlü olduklar›n›, bu toplumlar›n difl sorunlar› ya da
kanser gibi hastal›klar› olmad›€›n› anlatt›. Dünyada bu flekilde yaflayan
toplam befl kültür bulundu€unu, kendisinin befline de gitti€ini ve burada
insanlar›n nas›l bu kadar uzun, sa€l›kl› yaflad›klar›n› ve ileri yafllar›na
(100) ra€men çocuk sahibi olabildiklerini araflt›rd›€›n› belirtti. 

Konuflmam›z›n devam›nda ‘Su’ dedi ve flu sözlerle aç›klamaya devam et-
ti, ‘ne içersek oyuzdur. Su vücudumuza ald›€›m›z en önemli fleydir, ancak
her su ayn› de€ildir. Dünyan›n her yerinde suyun fiziksel özellikleri farkl›-
d›r ve biz buna anormal özellikler diyoruz.’ Bugüne kadar bizlere deniz
seviyesinde suyun belli bir yüzey gerilimi oldu€u, 0OC’de dondu€u ve
100OC’de kaynad›€› ö€retildi. Ama suyu gerçekten inceledi€imizde birçok
atomik izotopu oldu€unu görüyoruz. Ayr›ca suyun içindeki parçac›klar
suyun moleküler yap›s›n› ve fiziksel özelliklerini de etkiler.”

1961 y›l›ndan sonra Dr. Patrick Flanagan, insanlar›n 120-130 yafl›na ka-
dar sa€l›kl› olarak yaflad›klar› befl ayr› da€ bölgesini incelemifltir. Bu befl
bölgede yaflayan insanlar›n hepsi farkl› diyetlere sahiptir. Dolay›s›yla uzun
yaflamalar›ndaki tek ortak unsur, içtikleri su olabilirdi. Dr. Flanagan, bu-
zullardan eriyerek gelen suyun bizim içti€imiz sudan fiziksel olarak farkl›
oldu€unu görmüfltür. Sular›n yüzey geriliminin daha düflük ve birkaç yön-
den hücrelerimizi saran özelliklere sahip oldu€unu gözlemlemifltir. Bu su-
lar, “buzul sütü” olarak da bilinmektedir. Ayr›ca antioksidan özelli€e sahip
olan Hunza suyunun yafllanmay› nas›l etkiledi€ini flu sözlerle aç›klam›flt›r:
“Tüm yafllanma belirtileri, serbest radikallerin oksitleme yetene€i olan za-
rarl› maddelerle bir flekilde birleflerek hayati dokular› yavafl yavafl susuz b›-
rakmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

36
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Dr. Flanagan k›rk y›ll›k bir çal›flman›n sonunda, Hunza suyunun di€er su-
lardan fark›n› keflfetmifl ve bunlar› halka aç›klam›flt›r (Daha fazla bilgi için
lütfen bkz. http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=
20010224232617).

Dr. Flanagan 1981 y›l›ndan itibaren, su ve özel mineral yap›lar›na dayana-
rak sa€l›k alan›nda bir dizi yararl› cihaz ve ürün icat etmifltir. Bunlardan
baz›lar› piyasada da çok baflar›l› olmufltur.

Dr. Flanagan’›n “Silika Hidrit” hakk›nda yazd›€› bilimsel makalelerin bir
k›sm›, International Journal of Hydrogen Energy (Uluslararas› Hidrojen
Enerjisi Dergisi) ve Free Radical Biology and Medicine (Serbest Radikal
Biyolojisi ve T›p) gibi dergilerde yay›nlanm›flt›r.

Dr. Flanagan halen özellikle Hindistan ve M›s›r’›n geleneklerine dayal›,
gerçek bilim ve insan flifas› ad›na yeni yaklafl›mlar için aral›k vermeden ak-
tif olarak çal›flan bir bilim insan›, mucit ve hay›rsever olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Hunza Suyu Özelliklerini Tafl›yan Ürünler

Dr. Flanagan yapt›€› çal›flmalar sonucunda, Hunza suyunun ›s›nma, ener-
ji ve ak›flkanl›k gibi fiziksel özelliklerinin farkl› oldu€unu keflfetmifltir. Ka-
rakurum da€lar›ndaki Utlar buzulundan gelen sularla di€er sular aras›nda-
ki farklardan biri, içindeki a€›r su (D2O) oran›n›n düflük olmas›d›r. Nor-
mal yüzey sular›nda 150-158 ppm olan a€›r su (D2O) oran› Hunza vadi-
sinde 62-133 ppm’dir.

Dr. Flanagan on y›l bu konuda çal›flt›ktan sonra, ileride tüm insanlar› etki-
leyecek devrim niteli€inde bir keflif yapm›flt›r: Mineral koloidinin tama-
men yeni bir tipi olan besinsel elementleri küçülten mineral katalizörü ge-
lifltirmifltir. Bu flimdiye kadar ulafl›lm›fl en küçük boyuttur; sadece submik-
roskobik (›fl›k mikroskobunun göremeyece€i kadar küçük) boyutlarda ve
12 atom çap› geniflli€indedir. Buna “Nanokoloid” ad›n› vermifltir. Dolay›-
s›yla bu sayede Hunza suyunun tüm özelliklerini taklit etmeyi baflarm›flt›r.
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Hunza Suyunun Özellikleri:

• Fiziksel özellikleri farkl›d›r; donma noktas› ve yüzey gerilimi daha dü-
flüktür.

• Belli mineralleri içermektedir.

• Yüksek silika (SiO3) içeri€inin çap› 50 angström’dür.*

• Bolca negatif hidrojen iyonu içermektedir.

• ORP de€eri -800mV’dir.

Lourdes Do€al Kaynak Suyu (Güney Fransa)

Lourdes tap›na€› Fransa’n›n güneyindeki Toulouse flehrinde bulunan, fli-
fal› suyuyla ünlü ve her y›l yaklafl›k 5-6 milyon (ço€unlukla flifa arayan
hastalar) insan taraf›ndan ziyaret edilen bir yerdir. Bilim insanlar› her ay
yaklafl›k altm›fl alt› kiflinin çeflitli rahats›zl›klar›n›n bu flifal› su sayesinde
iyileflti€ini ve bunlardan en az elli kiflinin iyileflme sebebinin aç›klanama-
d›€›n› rapor etmifllerdir.

Milano Üniversitesi’nde biyolog olan Dr. Enza Maria Ciccolo, Lourdes ve
di€er önemli flifal› sular›n özelliklerini, etkilerini ve elektrik alanlar›n› in-
celemifltir. Kendisi Lourdes, H›rvatistan’daki Medjugorje, Portekiz’deki
Fatima, ‹talya’daki Montichiari ve San Damiano flifal› sular›ndan ald›€›
numuneleri karfl›laflt›rm›flt›r. Bu flifal› sular Meryem Ana’ya ithaf edildi€i
için “Marian suyu” olarak adland›r›lmaktad›r.

Dr. Ciccolo, az miktarda Marian suyunu normal musluk suyuna eklemifl-
tir. Musluk suyunun pH’›, iletkenli€i ve redoks potansiyeli (oksidasyon
indirgeme potansiyeli) h›zla de€iflmifl ve eklenen Marian suyuna dönmüfl-
tür. ‹talyan araflt›rmac› Dr. Alberto Ansaloni de normal musluk suyuna
1/400.000 oran›nda Lourdes suyu eklemifl ve hemen suyun pH’›n›n de-
€iflti€ini gözlemlemifltir.

38

* Angström (å): Bir metrenin on milyonda birine eflittir.
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Dr. Ciccolo, insanlar›n Lourdes suyunda banyo yapmalar›ndan sonra su-
yun bulan›klaflt›€›n› ve bu flekilde banyo yapanlar›n ar›nd›klar›n› belirt-
mifltir. Bir baflka çal›flmada da sudaki patojen kal›nt›lar›n nötrleflti€i gö-
rülmüfltür. Lourdes su numunesi fotoelektrik spektrumda incelendi€in-
de ›fl›€›n tüm frekanslar› görülmüfltür, ki bu neredeyse imkâns›z bir du-
r u m d u r .

39

Lourdes suyu

Fransa

‹talya

‹spanya

Lourdes

Almanya

‹sviçre

Lüksemburg

‹ngiltere
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Fatima Suyu (Portekiz)

Fátima Portekiz’in bat›s›nda, Ourém belediyesine ba€l› olan, 71.29 km2

yüzölçümüne sahip, 11.538 nüfuslu (2011 y›l› itibar›yla) bir bucakt›r. 

1917 y›l›nda Meryem Ana'n›n önce üç köylü çocu€a ve daha sonra bin-
lerce kifliye göründü€ü bu bölgede üç mesaj verdi€i, Papa II. Jean Paul
baflta olmak üzere baz› Katolik çevreleri taraf›ndan bunlar›n Fatima
mucizeleri oldu€una inan›lan bölgedir. 

Fatima flifal› suyu Meryem Ana’n›n Cova de Iria’da (Bar›fl Koyu) belirdi€i
yere yak›n bir bölgede ortaya ç›km›flt›r. Bu noktadan ç›kan su insanlara
flifa da€›tm›fl, hasta ve zay›f olan kiflilere iyi gelmifltir. Günümüzde hâlâ
binlerce kifli Fatima suyunu içerek flifa bulmaktad›r.

41

Fatima suyu, Portekiz
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Dünyadaki Di€er fiifal› Su Kaynaklar›

Baden Baden (Almanya)

Günümüzde bir kapl›ca merkezine dönüflmüfl olan Baden Baden, Alman-
ya’n›n bat›s›nda ve Karaormanlar’›n* s›rt›nda bulunan küçük bir köydür.
Bu bölgenin bir taraf› yukar› Ren Nehri ile s›n›rlanm›flt›r. Bu bölge uzun
y›llar önce Romal› askerlerin u€rak yeriydi. 10.000 y›la yak›n süre önce,
tafl devrine uzanan y›llarda ise buradaki kaynak sular› gençlik çeflmesi ola-
rak kabul görmekte idi. Tunç ça€› mezarlar› da burada bulunurdu. 

Bölgede bulunan 12 kapl›ca yukar› Ren Nehrinin kayalar›n alt›ndaki yer
alt› fay hatlar› sayesinde do€al olarak oluflmufllard›r. Bu do€al kaynaklar›n
yan› s›ra kuyu ve tüneller flehrin spa merkezlerinde kullan›lmak üzere in-
fla edilmifltir. fiehrin güzelli€i ve flifa miras› yüzy›llar boyu ziyaretçilerin
buraya ak›n etmesine neden olmufltur.

Baden Baden flifal› sular›n›n mineral içeri€i bahardan bahara de€ifliklik
göstermekle birlikte, önemli düzeyde sodyum, potasyum, lityum, kalsi-
yum, klorür, magnezyum, bromür ve tedavi edici özellik katan sülfatlar
ihtiva etmektedir. 

* Karaormanlar (Schwarzwald) Almanya'n›n güneybat›s›nda bulunan Baden-Würt -
temberg eyaletindeki a€açl›k da€ bölgesidir. Orman›n do€u ve güney k›s›mlar› Ren
Nehri taraf›ndan s›n›rland›r›lm›flt›r. Civardaki en büyük yükseklik 1493 m ile Feld -
berg'dir. Bölge neredeyse bir dikdörtgen fleklindedir (200 km'ye 60 km) ve yaklafl›k
12.000 km2 alana sahiptir.
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Baden Baden Suyunun T›bbi Yararlar› / fiifa Gücü

Termal suyu afla€›daki durumlar›n tedavisinde özellikle etkilidir:

• Omurga ve eklem rahats›zl›klar›

• Kronik iltihabi romatizmal durumlar - romatoid artrit

• ‹lerleyen dejeneratif eklem ve omurga hastal›klar› – artroz

• Ameliyat sonras› tedavi ve yaralanmalar

• Dolafl›m bozukluklar›

• Sinir sistemi bozukluklar›

• Kad›n hastal›klar›

• Solunum yolu hastal›klar›

Karaormanlar, Almanya
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Almanlar›n Lourdes’i Nordenau

Düsseldorf’a 100 km uzakl›kta keflfedilen flifal› su kayna€› Almanlar›n ün-
lü kayak merkezlerine yak›n olan ve kullan›lmayan bir maden oca€›nda
bulunmaktad›r. Bu suyun son derece temiz oldu€u anlafl›lm›flt›r. 1992 y›-
l›nda keflfedilen flifal› suyu ziyaret etmek için otobüsler dolusu hasta, sakat
ve yafll› yüzlerce kifli Almanya’n›n Lourdes’i olarak kabul edilen ma€aray›
ziyaret etmektedir. 

Nordenau flifal› suyu bilimsel aç›dan da incelenmifltir. Frankfurt’ta doktor
olan Dr. Hans Jurgen Steinbrück taraf›ndan yap›lan istatistiklere göre, bu-
ray› ziyaret edenlerin % 30’u “tamamen iyileflmifl”,  % 28’i ise “aç›k bir fle-
kilde iyileflme” kaydetmifltir.  

Dr. Steinbrück 1992 y›l› Eylül ve Aral›k aylar›nda ço€unlu€u kronik has-
tal›klar› (yar›s› romatizma, bir k›sm› da psikiyatrik veya nörolojik rahats›z-
l›klar) olan 42 gönüllü üzerinde çal›flma yapm›flt›r. Klinikte yap›lan son
derece ciddi çal›flmalar sonucu bu üç hastal›€›n iyileflmesi üzerinde Nor-
denau suyunun % 100 olumlu etkisi bulunmufltur.  

Nordenau suyu, Almanya
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Meksika’da Bulunan fiifal› Sular (Tlacote)

Tlacote, Meksika’n›n kuzeyinde 300 km. uzakl›ktaki 85.000 nüfuslu kü-
çük bir kasabad›r.

Tozlu bir yolda 1,5 kilometreyi aflan bir kuyrukta bekleyen insanlar muci-
zevi sudan birkaç litre alabilmek için saatlerce beklemektedir. Meksika’da
küçük bir kasaba olan Tlacote’yi günde neredeyse 10.000’i aflk›n insan zi-
yaret etmektedir.  Bu suyun AIDS de dahil tüm hastal›klara flifa oldu€u
söylenmektedir.

Analiz sonuçlar›na göre suyun normal de€erleri oldu€u ve içmek için gü-
venilir oldu€u belirtmifltir. Ancak suyun flifa kayna€›n›n a€›r suyun (dö-
teryum) az olmas›ndan kaynakland›€› aç›klanm›flt›r. 

Suyun flifa gücüne inanan insanlar düzenli olarak buray› ziyaret ederek bi-
limsel aç›klama beklemeden bu sudan içmektedirler.

1991 y›l›ndan itibaren milyonlarca insan Tlacote’ye giderek flifa aram›flt›r.
Diyabet, kalp hastal›klar›, kanser, AIDS gibi hastal›klar›na flifa aram›fllar-
d›r. Dünyan›n dört bir yan›ndan gelen insanlar›n oluflturdu€u s›ralarda
bazen 5.000 ila 10.000 aras›nda insan bulunmaktad›r.

Tüm bu ziyaretlerin bafllang›c›na neden olan ise hasta bir köpe€in bu su-
dan içerek k›sa sürede iyileflmesi olay›d›r. Bunu duyup gelenlerin iyilefl-
mesi ile de suyun flifa gücü dilden dile yay›lm›flt›r.

Nadana fiifal› Sular› (Hindistan)

Delhi’den 150 km uzakl›kta bulunan Nadana ilçesindeki flifal› su 1992 y›-
l›n›n Eylül ay›nda keflfedilmifltir. Bu su ile y›kanan ilçe sakinler, suyun de-
ri hastal›klar› için mucizevi ve t›bbi faydalar› oldu€unu belirtmifltir. Bu yo-
rumlar h›zl› bir flekilde yay›lm›fl ve çevreden gelen insanlar flifa bulmak
amac›yla bu flifal› sularda y›kanmaya bafllam›flt›r. 

Hida ‹yilefltirici Suyu: Japonya’n›n Hida bölgesinde bulunan ve flifal› su
olarak bilinen Hida suyu, asl›nda y›lan bal›€› yetifltirmek üzere kullan›lan
bir su olarak bilinmekteydi. Bal›klar›n hiç hastalanmadan büyümeleri in-
sanlar› bu suyu içmeye yöneltmifltir.
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Naju’nun Bakire Meryem Ana Heykeli ve “Mucize Suyu”: Kore’nin t›pk›
Lourdes gibi, Meryem Ana ile ba€lant›s› olan mucizevi bir suyu bulun-
maktad›r. 1992 y›l›nda “Meryem Ana Evi”ne çok yak›n bir bölgede, “Mer-
yem Ana Da€›”nda bir kaynak suyu bulunmufltur. Ola€anüstü iyilefltirici
etkilerinden dolay› Katolikler taraf›ndan “Mucize Su” olarak adland›r›l-
maktad›r. Yap›lan araflt›rmalarda pH’› 7,9 olan bu suyun özel bir element
içermedi€i ortaya ç›km›flt›r.

Yaklafl›k 148 m derinden gelen suyun analizi yap›ld›€›nda pH’›n›n 8,3 ol-
du€u ve germanyum (0,5 ppb) içerdi€i görülmüfltür. Ayr›ca reaktif oksi-
jen türlerini de yok edebilmektedir.

Sangju’nun Mucizevi Suyu: Kore’de bulunan baflka bir flifal› su ise Songni
Da€›’n›n eteklerinde keflfedilmifltir. Su germanyum içeren ve reaktif oksi-
jen türlerini yok etme yetene€ine sahip olan flifal› bir sudur. Su 300 m ve
600 m derinlikteki iki kaynaktan ç›kmaktad›r.

Denizin Derinliklerinden Ç›kar›lan Okgye Suyu: Denizin dibinden ç›ka-
r›lan bu su hem mineral aç›s›ndan zengindir hem de kirlenmemifl bir flifa
kayna€›d›r. Kalsiyum oran› magnezyumdan çok daha yüksektir. Stronsi-
yum, manganez, bak›r, kobalt, çinko ve vanadyum gibi az bulunan mine-
rallerin oran› da yüksektir. Bunun d›fl›nda kansere karfl› etkili oldu€u bili-
nen germanyum (Ge) ve selenyum (Se) minerallerini de içermektedir.
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Yap›land›r›lm›fl Sular›n Elektrofotonik Teknik ‹le Analizi

Prof. Konstantin Korotkov’un fizik ve biyoloji konusunda yay›mlam›fl
200’den fazla makalesi ve biyofizik konusunda 17 adet icad› bulunmakta-
d›r. Prof. Korotkov tüm yaflam› boyunca ruh ve ruhani konular hakk›nda
derin bir sayg› ve doyumsuz merak› ile titiz bilimsel yöntemi birlefltirerek,
30 y›l› aflk›n bir süredir araflt›rma kariyerini sürdürmektedir. Ayr›ca felse-
fe ö€rencisi ve 25 y›ll›k ciddi bir t›rman›c›d›r. 43 ülkede konferanslar, se-
minerler vermifl ve 100’den fazla ulusal ve uluslararas› konferansta maka-
le ve uygulama sunmufltur.   

Dokuz kitap yazm›flt›r. Bu kitaplar en çok ‹ngilizceye, Frans›zcaya, Al-
mancaya, ‹talyancaya ve ‹spanyolcaya çevrilmektedir. Kitaplar›n›n
baz›lar› flunlard›r: 

Light After Life: Experiments and Ideas on After - Death Changes of Kir -
lian Pictures (Ifl›ktan Sonra Hayat: Kirlian Resimleri ile Ölümden Sonra
Deneyimlerin ve Fikirlerin De€iflimi), 1998. Aura and Consciousness -
New Stage of Scientific Understanding (Aura ve Bilinç - Bilimsel Anlay›-
fl›n Yeni Evresi) Rusya Kültür Bakanl›€›, 1998. Human Energy Fields:
Study with GDV Bioelectrography (‹nsan Enerji Alanlar›n›n GDV Biyo-
elektrografi ile ‹ncelenmesi), 2002. Spiral Traverse (Sarmal Hareket),
2006. Editörü oldu€u kitaplar: Enerji Alanlar›n› Ölçmek: Sanat›n Duru-
mu. GDV Biyoelektrografi serisi, ABD 2004.     
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Prof. Dr. Konstantin Korotkov

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 48



2001 y›l›nda Curitiba’da, (Brezilya) beflincisi düzenlenen T›bbi ve Uygu-
lamal› Biyoelektrografi (IUMAB) Uluslararas› Birli€i Kongresi’nde, Dr.
Korotkov dünyan›n en önde gelen araflt›rmac›lar› taraf›ndan IUMAB Bafl-
kan› olarak seçilmifltir. 2005 ve 2010 y›llar›nda tekrar seçilerek baflkanl›€a
devam etmifltir. Kendisi, yeni t›bbi teknolojiler Federal Üniversitesi Bi-
limsel Kurulu, Öngörülü T›p Avrupa Toplulu€u Bilimsel Kurulu ve Alter-
natif ve Tamamlay›c› T›p Dergisi yay›n kurulu üyesidir. 

Dr. Korotkov’un bilimsel çizgisi, Elektrofotonikler olarak bilinen, Gaz
Deflarj Görüntüleme (Gas Discharge Visualization - GDV) tekni€ine da-
yal›d›r. Bu teknik Kirlian foto€rafç›l›€›n›n ötesinde, insan›n enerji alanla-
r›n› do€rudan ve direkt olarak görüntüler. Bu yeni teknoloji sayesinde, bir
kamera yard›m›yla bireylerin, bitkilerin, cans›z nesnelerin fiziksel, duygu-
sal, zihinsel ve ruhsal enerjilerini yakalamak mümkündür. Bu durum arafl-
t›rmac›lar›n ve müflterilerin, kiflilerin sa€l›€›n› etkileyen dengesizlikleri
görmelerine yard›mc› olur. Bu sayede tan› konulmas› ve tedavi süreci da-
ha etkili ve h›zl› gerçekleflmektedir. “Gerçek zamanl›” ölçümlerin bugüne
kadar en büyük yarar›, kanser gibi rahats›zl›klar›n tedavisinde hasta için en
uygun yöntemi belirleyebilmektir.   

EPC / GDV tekni€i t›bbi teknoloji olarak Rus Sa€l›k Bakanl›€› taraf›ndan
kabul edilmifl ve Avrupa'da da onaylanm›flt›r. 1000'den fazla doktor, uy-
gulay›c›lar ve araflt›rmac›lar dünyada bu teknolojiyi kullanarak faydalan-
maktad›rlar. 

fiifal› Sular›n Enerjisini Görüntülemek

fiifal› sular› görüntüleme konusunda uzun süredir çal›flma yapan Rus bi-
lim insan› Prof. Dr. Konstantin Korotkov, bu konudaki son çal›flmalar›n›
bize göndermifltir. 

Prof. Dr. Konstantin Korotkov bu çal›flmas›nda suyun yap›sal özellikleri-
ne ve sudaki olas› bilgi transferini incelemeye yo€unlaflm›flt›r. Suyun haf›-
zas› ile ilgili olarak bir damla su II kitab›nda konuya genifl olarak yer ver-
mifltik. Bu kitab›m›zda da Dr. Korotkov’un son çal›flmalar›ndan birine yer
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vererek suyun yap›s›n›n ve haf›zas›n›n suyun flifa verme özelli€ini nas›l et-
kiledi€ini inceleyece€iz.

Bunun için Dr. Korotkov’un gelifltirdi€i Gaz Deflarj Görüntüleme (Gas
Discharge Visualisation, GDV/EPI) yöntemi kullan›lm›flt›r. Bu teknik,
yüksek yo€unluklu elektromanyetik alanlarda farkl› nesnelerin ›fl›lt›s›n›
(parlakl›€›n›) yakalayan eflsiz bir yöntemdir. Tekni€in özü, bir objenin
yüzeyindeki foton ve elektron emisyonlar›n›n elektriksel uyar›lar taraf›n-
dan uyar›lmas›na dayanmaktad›r. Bu durum elektronik heyelana neden
olur ve etkisi ‘de€iflken gaz deflarj›n›’ yarat›r. Bu görsel deflarj resmedile-
bilmekte (son teknoloji GDV kameralar›yla) ve uygun bilgisayar progra-
m› kullan›larak analiz edilebilmektedir (bu yöntem ayn› zamanda Uyar›l-
m›fl Foton Yakalama – Evoked Photon Capture (EPC) yöntemi olarak da
bilinmektedir).
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fiekil 1: S›v›lar›n elektrofotonik yans›malar›n› analiz etme prensibi

‹mpuls 
jeneratörü

Optik
sistem

Transparan kuarz
elektrot

Metal elektrot

Likit damla
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Yöntem

S›v›lar›n EPI parametreleri ölçüldü€ünde, bir damla s›v› optik camdan 2-
3 mm yukar›da kalacak flekilde ask›da tutulur (fiekil 1). Is›, nem gibi etken
durumlar ayarland›ktan sonra bu damla elektro-iyon emisyon patlamas›
ve elektromanyetik spektrum bölgesinde ultraviyole ›fl›n› ve optik radyas-
yon ›fl›k görseli üretir. 

Farkl› EPI örnekleri fiekil 2’de gösterilmifltir. Bu yöntem suyun veya s›v›-
lar›n durumu aç›s›ndan oldukça duyarl›d›r, bu nedenle k›sa sürede – 30 sa-
niye – yaklafl›k 900 görüntü sa€lan›r ve bu istatistiksel analiz için yeterlidir. 

Su çal›flmalar› çok büyük bir özenle yap›lmal›d›r: Örne€in su fliflesi aç›ld›-
€›nda hava ile temas etmesi durumunda bile suyun özellikleri de€iflmek-
tedir. Afla€›daki Grafik 1’de iki su fliflesinin aç›l›r aç›lmaz ve 4 saat sonraki
elektrofotonik parametrelerinin zaman içindeki de€iflimleri gösterilmek-
tedir. 
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fiekil 2. Farkl› su numunelerinin EPI yans›ma görüntüleri

Distile su Musluk suyu Yap›land›r›lm›fl su
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Grafik 1: Su damlalar›n›n zamana ba€l› EPI yans›ma alanlar›

Su fliflesi aç›l›r aç›lmaz
al›nan su numuneleri

Distile su

Dikey çizgiler 10 ba€›ms›z 
test suyu örne€inin 
varyasyonlar›n› temsil 
etmektedir. 

Su fliflesi aç›ld›ktan 4 saat
sonra al›nan su numuneleri

Grafik 2: Su numunelerinin bafllang›çta ve manyetize olduktan sonraki EPI alanlar›
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Veriler flifle aç›ld›ktan hemen sonra büyük bir de€ifliklik gözlendi€ini, an-
cak iki dakika sonra sabit duruma geçti€ini göstermektedir. Dört saat son-
ra al›nan numuneler için ilk 30 saniyede bir art›fl gözlemlenebilir; ondan
sonra parametreler sabit kal›r. Distel suyun yans›ma genli€i oldukça dü-
flüktür ve zaman içinde de€iflme olmaz. 

‹lk saniyede yap›lan ölçümlerdeki elektro-pozitif deflarj›n birikmesi tek-
düze ölçüm alan›n› art›r›r. Bilgisayar modelleme ile gösterildi€i gibi, pozi-
tif iyonlar taraf›ndan bir elektrik alan› oluflturulur. 

Suyun elektrofotonik analizinin duyarl›l›€›, farkl› etkiler alt›ndaki suyun
de€iflik özelliklerini inceleme olana€› verir. Buna örnek olarak afla€›daki
grafikte gösterilen ve manyetik alan etkisinde kalm›fl musluk ve filtrelen-
mifl suyun EPI sinyalleri gösterilmektedir.

Farkl› bir çal›flma da suya turmalin kristali gibi tafllar›n eklenmesi ile olu-
flacak de€ifliklikler için yap›lm›flt›r. EPI tipik zaman dinamikleri afla€›daki
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Grafik 3: Suya turmalin minerali eklendikten sonraki EPI sinyallerinin zaman 
dinamikleri
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flekilde (Grafik 3) verilmifltir. Mineralli suyun bafllang›ç sinyallerinin baz›
dinamik karakterleri bulunmaktad›r, bunun anlam› suyun elektrik alan›na
tepkisidir. 

Aktif do€al sular için tipik bir durumdur. Bu tip dinamikler tekrar olufltu-
rulabilir ve birkaç saniye sonra EPI sinyali yar›-kararl› düzeye ulafl›r. Tur-
malin kristali suya yerlefltirildikten sonra sinyal artar ve bir saate yak›n du-
rumunu korur, ondan sonra yar›-sabit seviyesine gelir. Bu durum da bafl-
lang›ç sinyalinden (e€ri 4 ve 5) kesinlikle daha yüksektir. 

Tüm yap›lan araflt›rmalar s›v›lar›n, özellikle suyun, de€iflikliklere yüksek
oranda hassas oldu€unu göstermifltir. Elde edilen bilgiler suyun kimyasal
ve yap›sal özelliklerine ba€l›d›r. 

Konstantin G. Korotkov’un gelmifl oldu€u pozisyonlar: 

• Saint-Petersburg Federal Araflt›rma Enstitüsü, Fiziksel Kültür Müdür
Yard›mc›s›.

• Saint-Petersburg Federal Üniversitesi, Bilgisayar Bilimi ve Biyofizik,
Biliflim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Profesörü. 

• Saint Petersburg Akademisi, Fiziksel Kültür Profesörü. 

• T›bbi ve Uygulamal› Biyoelektrografi için Uluslararas› Birlik B a fl k a n › .

• Aveda ‹flbirli€i Dan›flman› (ABD).

• Yay›n Kurulu Üyesi: Journal of Alternative and Complementary Me -
dicine, Journal of  Science of Healing Outcomes.
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2. Bölüm
Yüksek Enerjili 

Pi-Su  
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Yüksek Enerjili Pi-Su

Pi-Su

Pi-su esas olarak botanik fizyoloji alan›nda yap›lan çal›flmalar sonucun-
da keflfedilmifltir. 1960’l› y›llarda, Japonya’da Nagoya Üniversitesi Ta-
r›m Bölümü’nün genç profesörü Yoshiaki Goto ve Dr. Shoji Yamashita
yürüttükleri çal›flmalar s›ras›nda, bitkilerin içerdi€i yaflam suyunun çiçek
tomurcu€u ay›r›m›nda çok önemli bir faktör oldu€unu fark etmifllerdir.
Pi-suyun keflfedilmesine öncülük eden Prof. Dr. Yoshiaki Goto’nun ça-
l›flmalar›n› gelifltiren Dr. Yamashita bu suya, “yaflam enerjisi” anlam›na
gelen “Pi-su” ad›n› vermifltir. Daha sonra araflt›rmalar devam etti€inde,
Pi-su’yun sadece çiçek tomurcuklar›n›n ayr›m›nda rol oynamad›€›, ayn›
zamanda bitki ve hayvan yetifltirmecili€inde de önemli bir rol oynad›€›
anlafl›lm›flt›r. Pi-su özelli€ini, içerdi€i çok az miktardaki yüksek enerji
durumundaki ferrik demir (Fe+ 3) iyonlar› sayesinde kazanm›flt›r.

Bilim insanlar› di€er canl›lar üzerindeki etkisinden dolay› bu suya “yafla-
yan su” ad›n›n verilmesini uygun bulmufllard›r. Pi-su vücudun (hücre içi
ve d›fl› s›v›lar›) içindeki suyla hemen hemen ayn› özellikleri tafl›maktad›r.
Dolay›s›yla dünyadaki belki en basit, ama ayn› zamanda en yeni keflfedil-
mifl sudur. “Pi” eski Yunancada “yaflam” anlam›na gelmektedir. Pi-su vü-
cudun kendi kendine yenilenme ve iyilefltirme enerjisini ve dengesini ar-
t›r›r.

Pi-su ferrik demirli (Fe+3) tuzun yüksek enerjiyle seramik bir filtreden ge-
çirilmesi sonucunda oluflmaktad›r. Pi parças› bir kuantum parçac›€›d›r ve
elektron, nötron ve protondan daha küçüktür. Pi mesonu (atom çekirde-
€inde bulunan ve tedavide kullan›lan çok küçük parçac›klar) protonlar›n
ve nötronlar›n birbirleriyle enerji al›flveriflinde bulunmalar›n› sa€lar, bu
durum da enerji ve elektrik yükünün ortaya ç›kmas›na neden olur. Ferrik
demirin (Fe+3) miktar› (çift de€erli ve üç de€erli ferrik) çok azd›r.
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Pi Ad› Nereden Gelmektedir: Pi sözcü€üne, medeniyetin temel tafllar›n›
oluflturdu€u kabul edilen Sümerliler taraf›ndan yaz›lan yaz›larda rastlan-
maktad›r. Bilindi€i gibi Sümerliler, M.Ö. 3500 - 2000 y›llar› aras›nda Gü-
ney Irak’ta (Mezopotamya) yerleflik olan ve medeniyetin befli€i olarak bi-
linen co€rafi bölgede yaflam›fl bir medeniyettir. Yaz› ve astronomi de ilk
kez Mezopotamya'da Sümerlilerde ortaya ç›km›flt›r.

Sümer dilinde Pi (∍1) (baz› kaynaklarda bu “Ti” olarak geçmektedir, an-
cak pi-su konusunda uzun y›llar araflt›rma yapm›fl olan Dr. Fülöp Laszlo
Pi olarak kabul edilmesinin daha do€ru oldu€unu savunmaktad›r) sözcü-
€ünün iki farkl› anlam› vard›r. Bunlardan biri “kaburga”, di€eri de “ya-
flam”d›r (Dr. Laszlo’ya göre Pi: “Yaflam” anlam›na gelmektedir). 

Asurbanipal'in* kurdu€u ilk sistematik kütüphanede bulunan ve orijinali
flu anda ‹ngiltere’de British Museum’da sergilenen “Yarat›l›fl Destan›”nda
flöyle bir ifade geçmektedir: 

“Tanr› Adem’den** Pi (∍1) alm›fl ve di€er cinsi-kaliteyi yaratm›fl.” 

Bu sat›r iki farkl› flekilde tercüme edilebilir: ‹lki flu flekildedir; Tanr›
Adem’den (bir erkek ad›, insanlar›n atas›) bir kaburga ald› ve kad›n› yarat-
t›. ‹kincisi ise flöyle anlafl›labilir; Tanr› yarat›lan varl›ktan yaflam (enerjisi)
ald› ve di€er cinsi yaratt›. 

Farkl› kaynaklarda farkl› flekillerde anlat›lan yarad›l›fl efsanelerinde, ço-
€unlukla ilk kad›n›n ilk erke€in kaburgas›ndan yarat›ld›€› anlat›lmaktad›r.
Dolay›s›yla Pi sözcü€ünün ilk anlam› (kaburga) kabul görmektedir. An-
cak Dr. Fülöp Laszlo, bu sat›rlarda belirtilen Pi’nin yaflam enerjisi oldu€u-
na inand›€›n› belirtmektedir. Tanr›n›n bir kemikten baflka bir cinsiyet ya-
ratmayaca€›na ve Pi yaflam enerjisiyle h›zl› bir flekilde yeni bir kalite yarat-
t›€›na inanmaktad›r.

* Asurbanipal: M.Ö. 669-631 y›llar› aras›nda hüküm sürmüfltür.

** Adem: A, Sümer dilinde Yaratan Tanr› anlam›na gelir. DEM enkarnasyondur.
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Ninova * , Kuzey Irak

Asurbanipal’›n kütüphanesinden bir parça.

* Dicle Nehri'nin bat› k›y›s›nda bulunan ve bir dönem Asur Devleti'nin baflkenti olan
bir eskiça€ kentidir. Modern Musul flehrinin hemen yan›nda bulunmaktad›r.

British Museum, Yeni Asur, MÖ 7. yüzy›l 
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Pi-su nedir?

Araflt›rmac›lar Pi-su ile temiz kabul edilen içme suyu aras›ndaki dört
önemli farka dikkat çekmektedirler. 

1- Temizlik: Avrupa Birli€i’nin resmi bir makam›, bir suyu insan tüketimi-
ne uygun kabul etti€inde, bunu genellikle on iki farkl› parametreye daya-
nan ölçümlere göre yapar. Amerikan ordusu ise ayn› sonuca, bildi€imiz
kadar›yla, elli bir parametreyi inceleyerek ulaflmaktad›r. Bundan dolay›,
Macaristan’da görev yapan Amerikan askerlerinin (Taszar) ihtiyaçlar›n-
dan sorumlu olan makam, Karpat Havzas› bölgesinde tüketim izni olan
temiz sular› incelemifl, ancak ABD askeri standartlar›na göre, tüketime
uygun içme suyu bulamam›flt›r.

Bu durum ABD askeri standartlar›n›n çok daha s›k› olmas›yla ba€lant›l›-
d›r. Bu yüzden Amerikan ordusu, askerlerinin içme suyunu y›llar boyun-
ca Almanya’dan tafl›m›flt›r.

Buna karfl›n Amerikan ordusunun Taszar’daki birimlerinde görev yapan
baz› subaylar, içme suyu almak için Dr. Fülöp Laszlo’nun Pi-su satt›€›, Ka-
posvar’da bulunan Reform Dükkân›’n› tercih etmektedirler. Subaylar›n
bu suyu tercih etmelerinin ana nedeni, Pi-suyun onlar›n standartlar›na
uygun olarak yap›lan s›k› analizlere göre, içinde zararl› maddeler bulun-
mayan tek su olmas›d›r. Burada ar›tma ifllemi s›ras›nda az bulunan, sapta-
ma s›n›r›nda görünen, kabul edilen s›n›r de€erlerin çok alt›ndaki (mesela
hormon türevleri, pestisit kal›nt›lar›, haflarat ilac› kal›nt›lar›, temizlik mal-
zemelerinin kal›nt›lar›, vb.) molekül gruplar›na da dikkat edilmektedir.
Bu moleküler düzeydeki kirleticiler, o suyu içen insanlarda uzun süre tü-
ketimden dolay› ço€alabilir ve y›llar, hatta on y›llar sonra bile insan sa€l›-
€›n› tehlikeye atabilirler. 

2- Kalite: Pi-su üreticileri onlarca y›ld›r kaliteli içme suyu üretme kapasi-
tesine sahip teknolojilerle çal›flmaktad›r. Bu yüzden temizleme s›ras›nda
zararl› maddeleri, renkleri, kokular› ar›nd›rman›n yan› s›ra, içme suyunun
kaynak suyu kalitesine yükseltilmesi konusunda da deneyimlidirler. Yük-
sek kalitedeki içme suyu, ancak kalsiyum, sodyum, potasyum tuzlar›n›n,
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makro veya mikro elementlerin suda hangi miktarda, nas›l kalitede ve bir-
birine göre hangi oranda bulunduklar›n› bilmekle mümkündür. Makro
veya mikro elementlerin herhangi biri içme suyunda yeterli miktarda de-
€ilse, o su tüketicilerde zafiyet oluflturabilir. 

Pi-su cihazlar›nda do€al iyon dengesinin ve istenilen içeri€in ayarlanabil-
mesi için mercan kullan›lmaktad›r.

3- Fiziksel form: Ola€anüstü fiziksel formuyla su, dünyadaki yaflam›n te-
melini oluflturmaktad›r. Dünya d›fl›ndaki gezegenler üzerindeki yaflam
araflt›rmalar›n›n ilk ve en önemli noktas›, söz konusu gezegende suyun
bulunup bulunmad›€›d›r. Su var oldu€u zaman, yaflam olma ihtimali de
yükselmektedir. Yaflad›€›m›z dünya canl› bir gezegen ve üzerinde birden
çok say›da farkl› fiziksel flekillerde su bulunmaktad›r. Yaflayan suyun bü-
tün önemli fiziki özellikleri do€al sular›n, ölü sular›n, sanayi sular›n›n vb.
sular›n fiziki özelliklerinden farkl›d›r.

Pi suyun ve do€al sular›n fiziki parametreleri

Tablodaki veriler, yeryüzündeki yaflam›n anlafl›lmas› bak›m›ndan hayati
önem tafl›yan bilgiler içermektedir. Bunlar›n birkaç›n› k›saca de€erlendi-
relim.

1. Viskozite
Musluk suyu: 1,45*10-2

Örnek: 1,02*10-2

2. Yüzey gerilimi
Musluk suyu: 7,45*10-2 Nm-1

Örnek: 7,70*10-2 Nm-1

3. ‹letkenlik
Musluk suyu: 5,9*10-1 mS

Örnek: 8,4*10-1 mS

4. Dielektrik sabiti 
Musluk suyu: 410

Örnek: 465
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Pi-suyun viskozitesi, tabloda göründü€ü gibi, musluk suyunun viskozite-
sinden çok daha iyidir. Veriler aç›kça, Pi-suyun çözücü etkisinin, musluk
suyunun bu özelli€inden çok daha iyi oldu€unu göstermektedir. Pi-su,
gerçekten hayat›n suyu ise bu durum do€al kabul edilmelidir. Zira yaflam
süreçlerinin ço€u, sulu çözeltilerin biyokimyasal reaksiyonlar› fleklinde
gerçekleflir. 

Pi-suyun yüzey gerilimi, tabloda da görüldü€ü gibi, musluk suyunun yü-
zey geriliminden önemli ölçüde daha büyüktür. Pi-su, çevresinden amorf
(düzenli olmayan) ortamlarda da ayr›labilir. Onun bu fiziki özelli€i canl›
maddenin oluflumunu, sa€laml›€›n› mümkün k›lm›flt›r. Bu bulgu ekono-
mik aç›dan büyük önem tafl›maktad›r. 

Pi-suyun elektrik iletkenli€i, tabloda görüldü€ü gibi, musluk suyundan
çok daha iyidir. Bunu bir zorunluluk olarak görebiliriz, çünkü hücresel re-
aksiyonlar Pi-suyun üzerinden yani hücrelerin Pi-su çeperinin üstünden
gerçekleflir. Canl› organizmalar bu uyar›lara gecikmeli cevap verdikleri za-
man (örne€in, musluk suyu), kendilerini tehlikeye atarlar. Mesela bir vi-
rüs durumunda reaksiyon, yani virüsün yok edilme eylemi gecikirse, virüs
canl› organizman›n ona ulaflamad›€› yere, hücrenin içine girer, bundan
dolay› enfeksiyon oluflur ve ana organizma hastalan›r.

4- Aura: Dünyada yaflayan her canl›n›n ortak bir özelli€i de yaflad›€› süre-
ce auras›n›n, yani enerji bedeninin olmas›d›r. Enerji bedenlerinin de fonk-
siyonlara ayr›lm›fl bölümleri, yani enerji organlar› vard›r. Bunlar›n bir bö-
lümünü Bir Damla Su dizisinin daha önceki kitaplar›nda ele ald›€›m›z için
burada ayr›nt›lara girmeyece€iz. Enerji bedeni organlar›n›n görevleri, bi-
yolojik bedenimizde ›fl›k h›z› ile biyokimyasal ve fiziksel süreçleri organi-
ze etmek ve birbirine uygun hale getirmektir. Herhangi bir sebepten do-
lay›, örne€in ruhsal kriz, uzun süren stres durumu, hayattaki zorluklar vb.
durumlarda enerji bedeninde enerji seviyesi, yani Pi-enerji seviyesi düfler-
se, bu durum organizasyon ve yönetim sürecini sekteye u€rat›r veya dur-
durur. Böylece canl›larda fizyolojik bozukluklar meydana gelir. Enerji be-
deninin bozukluklar› her zaman canl›lar›n bozukluklar›ndan önce gerçek-
leflir, yani hastal›klar› önlemek enerji bedeninin korunmas›yla mümkün-

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 64



dür. Günümüzde yaflanan stresin boyutu ruhsal aç›dan y›k›c› bir etki ya-
ratmaktad›r. Dr. Fülöp Laszlo taraf›ndan tasarlanan ve sat›fl› yap›lan ci-
hazlar, tüketiciler için insani Pi biyoenerji sa€lamaktad›r. Böylece birçok
fizyolojik sorun çözülmekte, insanlar sa€l›klar›na kavuflmaktad›r. Son dö-
nemlerde Macaristan’daki grip salg›nlar›nda, Pi-su tüketenlerin, tüketme-
yenlere göre çok daha az hastaland›klar›, hastalananlar›n da bunu k›sa sü-
rede ve hafif olarak geçirdikleri tespit edilmifltir. 

65
‹nsan parmaklar›n›n biyoenerji alan›

Birkaç damla Pi-suyun biyoenerji alan›

Pi-suyun fiziksel özellikleri canl› organizmalar›n yaflam süreçlerinin des-
teklenmesi aç›s›ndan en uygunudur. 
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Pi-Su ve Do€al Sular›n Titreme Aral›€›

Bilindi€i gibi, her titreflim, evrendeki bütün titreflimler gibi, Hertz* cin-
sinden ölçülebilir. Buna do€al sular›n ve Pi-sular›n titreflme alan›n›n he-
saplanmas› da dahildir.

Fülöp’ün Göreli Yaflam Süresi Tezi

Dr. Fülöp Lazslo uzun y›llar Pi-su ve etkileri üzerinde araflt›rmalar yap-
m›flt›r. Bu çal›flmalar›n sonucunda ulaflt›€› teze göre, Pi-su içmek insan ya-
flam›n› önemli ölçüde uzatmaktad›r. Tezini grafik olarak da ifade eden Dr.
Lazslo, Pi-suyun do€umdan hemen sonra, hatta anne karn›nda iken al›n-
maya bafllamas›n›n önemine dikkat çekmektedir.

Bu grafik, eskiden beri bilinen iki bilgiyi içermektedir. ‹lki fludur; do€du-
€umuz zaman vücudumuzun Pi-su oran› yüzde 96’d›r. Zaten do€um an›n-
da yabanc› veya amorf su vücudumuzda olamaz. T›p dünyas›n›n çok eski-

* Hertz: Frekans (s›kl›k) birimidir. Saniye bafl›na düflen devir say›s›n› ifade eder.

Fülöp’ün Göreli Yaflam Süresinin Oluflmas› Tezi

(1996-1997)
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den beri bildi€i bir gerçek ise fludur; öldü€ümüzde vücudumuzun Pi-su
oran› ancak yaklafl›k yüzde 58 düzeyindedir. 

Dr. Laszlo 1992 y›l›nda, hayat› boyunca hiç insani Pi-suyu içmemifl yüz
insan›n vücudundaki Pi-su içeri€ini incelemifltir. Yüz kiflilik grupta bulu-
nan, 40-60 yafl aras›ndaki bu yetiflkin insanlar›n ortalama yaflam süresi el-
li y›ld›r.

Dr. Fülöp bu noktada deney grubunu ikiye bölmüfltür. ‹lk grubun üyele-
rinden insani Pi-suyu içmemeleri rica edilmifl, di€erlerine ise devaml› kul-
lanmak üzere içmek, yemek piflirmek, banyo yapmak için Pi-su temin
edilmifl ve kullanmalar› istenmifltir. Bir y›l sonra iki gruptaki insanlar›n vü-
cutlar›ndaki Pi-su içeri€i ölçülmüfltür. Bulgulara göre, Fülöp’ün tezi olan
beklenen göreli yaflam süresi, Pi-suyu içmeyenler için, daha önceden he-
saplanan e€ride yer alm›flt›r. Bir y›l boyunca insani Pi- suyu içenlerin gö-
reli yaflam süresi ise 18,3 y›l artm›flt›r. 

Japon imparatoru, çal›flmalar›ndan dolay› Dr. Fülöp Laszlo’yu onurlan-
d›rm›flt›r. 

Dr. Fülöp Lazslo’nun Japon ‹mparatoru taraf›ndan kabul edilmesi
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Canl› organizma

Türlerin farkl›l›€› ve uyumlulu€u bireyin ve türün hayatta kalmas›n›n gü-
vencesidir. Bu aç›dan çevresel etkileflimleri h›zl› fark etmek ve buna uygun
tepkiler gelifltirmek son derece önemlidir.  

Yaflam süreçlerinin dengesi nispeten küçük s›n›rlar dahilinde de€iflmekte-
dir. ‹nsan›n iç yaflam alan›n›n s›cakl›k dengesi 6OC de€iflime dayan›r. Baz›
durumlarda s›cakl›€›n de€iflmesine, h›zl› ›s›nmaya çabuk tepki vermek ge-
rekir. Pi-su bu h›zl› tepkiyi sa€lar. Pi-suyun 0OC’de donmamas› da bunu
ispatlar, çünkü ›s› iletkenli€i daha iyidir ve k›fl›n bu özelli€i çok daha fazla
önem kazanmaktad›r.  

Enerji hatlar›n›n zarar görmesi

Hücre DNA’s› ve mitokondri DNA’s› aras›nda ciddi ve düzenli bir infor-
matik sistemin iflledi€i bilinmektedir. Biyolojik süreçlerle enerji süreçleri
aras›ndaki sinyal verme ve geri bildirimin sa€l›kl› olarak ifllemesi gerek-
mektedir.

Sözgelimi, piflmifl, k›zart›lm›fl hayvansal ya€› tüketti€imizde veya çok kez
kullan›lm›fl bitkisel ya€› kulland›€›m›zda, hatal› yedek parçalardan hücre
içinde, yanl›fl bilgi tafl›y›c› molekül oluflur. Hatal› bilgi tafl›y›c› molekül
hücrenin ço€almas›n› bildiren bilgiyi iletemedi€i için hücrenin mitokon-
dri DNA’s›nda oluflan aktivite, suyun yap›s›n› düzelten biyoenerji için mi-
tokondrilerin duvar›n› açamaz. Bu durumda da su, Pi durumuna ulafla-
maz. Hücrelerin aras›ndaki iletiflim düzelmez ve hücre bölünmeye devam
eder. Hücre kendi rezervlerini de kulland›€› zaman, hayatta kalma emri en
eski komut oldu€u için, çevresinden di€er hücrelerin zarar›na olsa da
hammadde almaya çal›fl›r, yani h›rs›zl›k yapar. Kanserli hücreler, gerçek
soyguncular gibi birbirlerinden de çalarlar.

Pi-su içenler, normal su içenlere oranla yaklafl›k olarak 18,3 y›l
daha uzun yaflamaktad›r.
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Hücreler aras›nda bulunan alandaki suyun düzensizli€i, yani hücrenin su
kabu€unun amorf durumu kanserin oluflmas›nda etkilidir. Biyolojik kon-
trolün eksikli€i durumunda, hücrenin su kabu€unun her türlü yap›sal de-
€iflimi, yani hücrenin izole olmas› çok tehlikeli bir süreci bafllat›r. Suyun
yap›s›n› biyoenerjiyle düzeltti€imiz zaman, do€ru bilgiler yerlerine ulafl-
maya bafllar. Komflu hücreler kanserli hücrelerin içindeki de€iflimi, bo-
zuklu€u alg›layabilirler ve bu sayede iyilefltirici ve onar›c› mekanizma h›z-
l›ca çal›flmaya bafllayabilir. 

Bu iyilefltirici mekanizman›n bafllayabilmesi için vücudun güçsüzleflme
durumunun sona erdirilmesi gerekir. Vücudun ba€›fl›kl›k sistemi zay›fla-
d›€›nda gerçek anlamda iyileflme sa€lanamaz. Daha önce keflfedilen
semptomlar›n saklanmas› iyileflmeyi engeller. 

Gelifltirdi€imiz modern teknolojiler de bu niteliklere sahip olmal›d›r, yani
ihtiyaçlar›m›z› karfl›laman›n yan› s›ra d›fl ve iç çevremizi de korumal›d›r.
Bu tür teknolojiler mevcuttur ve elimizdekilerden daha pahal› da de€ildir.
Ancak daha çok bilgi, daha kompleks düflünme ve gerçek araflt›rmaya ih-
tiyaç duyarlar.  

Pi-su kanserle mücadele etmek için gelifltirilen yeni teknolojilerin önemli
unsurlar›ndan biri olabilecek özelliklere sahiptir. Kanserli hücre veya hüc-
re grubunun yak›n çevresine biyoenerjiyi ulaflt›rmak hastal›€›n tedavisin-
de temel amaçlardan biridir. Böylece esas olarak sorunlu olan alana dü-
zenli yap›s› olan, kümelenmifl su ulaflt›rmak mümkün olur.

Pi-su baz›n›n enerji içeri€i 1500 gama düzeyindedir. Vücudumuza, flim-
diye kadar ö€rendi€imize göre, Pi-su ile beraber birkaç ayl›€›na seçici
olarak 5500 gamadan fazla enerji ünitesi verdi€imizde, vücudu zay›flatan
unsurlar›n yol açt›€› düzensizli€in kendili€inden düzene girmesini sa€la-
yabiliriz. 

Kanserin tedavisine yönelik araflt›rma çal›flmalar› sonucu gerçekleflen Pi
konsantresinin kullan›m› ile ilgili bir deneyden bahsedece€iz. Pi konsan-
tresi damla bafl›na 50.000 gama enerji içerir. Bu tedavi için uygun bir dü-
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zeydir. Pi konsantresi bunun yan› s›ra hücre DNA’s› ve mitokondri
DNA’s› aras›ndaki bozulan iliflkinin düzeltilmesi için de kullan›l›r. 

Bütün bu bilgiler özetlendi€inde ortaya flöyle bir tablo ç›kmaktad›r: Pi-su
üreten cihazlar, Dr. Lazslo’ya göre, uzman protokolüne uymak kofluluyla
onkoloji hastalar›n›n tedavisinde kullan›labilir. ‹lgili uzmanlar›n dahil
edilmesi ve ürünün daha fazla incelenmesi önerilir. Canl› madde aç›s›n-
dan suyun kümesel yap›s› temel önemdedir. Bu kümesel yap›y› vücut ken-
di biyoenerjisiyle ile ilgili hasarlardan dolay› (stres, psikolojik bozukluk-
lar, psikolojik çat›flmalar, farkl› çevresel nedenler) düzeltemedi€i zaman,
ona destek olmak gerekmektedir.

Düzenli yap›s› olan haz›r suyun, yani Pi-suyun yan›nda az miktarda biyo-
enerji verilmesi de yard›mc› olabilir. fiu anda genellikle önerilen yard›m
flekli, özellikle hastal›€› önleme amaçl›d›r, ancak bunun yan› s›ra iyilefltir-
me amac›yla daha büyük dozlarda biyoenerji de verilebilir.

Vücudun ba€›fl›kl›k sistemini veya biyoenerji sistemini daha fazla zay›fla-
tan hiçbir tedavi flekli önerilmemektedir. Bu tür müdahaleler baz› durum-
larda geçici olarak yan›lt›c› bir sonuç verse de, esas olarak vücuda ölüme
götürecek ölçüde zarar vermektedir.

Taze sebze ve meyvelerde bulunan do€al Pi-suyun yap›s› bazen çeflitli ifl-
lemler nedeniyle bozulabilir. Bu nedenle bunlar›n h›zl›ca piyasaya ulaflt›-
r›lmas›, tazeli€ini korumas› ve çi€ tüketimi gerekir.  Ayr›ca suyun yap›s›n›
bozan iflleme flekillerinden de uzak durmak gerekir (örne€in, mikrodalga-
da piflirme).

Pi teknolojileri 

Dr. Laszlo, yirmi y›l› aflk›n bir süredir Macaristan’da, insan sa€l›€›n› koru-
yan yeni teknolojiler ve ürünler gelifltirmek için genifl ve çok kapsaml›
araflt›rmalar yapmaktad›r. Bugüne kadar bu türden 200’den fazla teknolo-
ji baflar›yla hayata geçirilmifltir. Bunlar›n her biri, insan ve çevre bak›m›n-
dan y›k›c› etkileri olan geleneksel teknolojilerden çok daha iyi ve ekono-

73

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 73



74

miktir. Bilinçli yönetilen bir ülkenin h›zl› ekonomik geliflimini sa€lamak
amac›yla da uyumludur.

Pi teknolojisiyle haz›rlanan ürünlerin ortak özellikleri flunlard›r: 

1. Üretimleri çok ekonomik oldu€undan daha bu aflamada ekstra kazanç
sa€lam›fl olurlar.

2. Zararl› kimyasal maddeler içermeyen her bir ürün insan sa€l›€›n› ko-
rur ve Fülöp’ün tezi olan göreli beklenen yaflam süresini uzat›r.

3. Dayan›kl›d›rlar, bozulmaz veya çok az derecede bozulurlar ve bu saye-
de uzun süre piyasada kalabilirler.

4. Kimyasallar ve geleneksel koruyucular (tuzlama, tütsüleme veya ku-
rutma vb.) olmaks›z›n uzun süre orijinal durumlar›nda saklanabilirler.

5. ‹çerikleri, kontrol ürünlerine göre çok daha iyi, ayn› zamanda doku
yap›s› önemli ölçüde daha güzel ve çok lezzetlidir.

6. Çevremizin yaflanabilirlik düzeyini sürekli olarak iyilefltirirler.

7. Piyasada ayn› kalitede ürünler olmad›€›ndan rekabet söz konusu de-
€ildir.

Pi-su nas›l üretilir: Pi-su yapman›n iki yolu vard›r. ‹lki suda az miktarda
ferrik/ferruz çözündürmek, ikincisi ise “Pi-su yap›c›” kullanmakt›r. 

Pi-su yap›c› olarak genellikle, Pi-serami€i (etkisi damlaya oranla daha za-
y›ft›r) veya Pi-damlas› (etkisi yüksektir, hastal›klar ile mücadele de kulla-
n›lan Pi-su bu yöntemle üretilmifltir) kullan›lmaktad›r. Su sistemle tema-
sa geçti€inde Pi (aura) enerjisini al›r ve Pi-su haline dönüflür. Pi-suyun te-
mel bileflenleri ferrik/ferruz tuzudur.

Bize göre Pi-suyun etkinli€ini gösteren en do€ru yöntem, biyo-deneme
veya canl›lar› gözlemleme yöntemleridir. Bu yöntemde fiziksel de€erler
ölçülmemekte, fakat canl›lar gözlemlenerek Pi-suyun somut ve gerçek et-
kisi tespit edilmektedir.
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Örne€in, 

1. Yeflil fasulyenin tohumu 30 dakika Pi-suda bekletilir. Daha sonra su-
dan ç›kar›l›r ve suyla durulan›r.

2. Fasulyedeki fazla su boflalt›ld›ktan sonra fasulyeler nemli vermikulit*
içine yerlefltirilir. 

3. Fasulyeler plastik bir kap içine yerlefltirilir, karanl›k ve 25-30OC  s›cak-
l›kta muhafaza edilir. Karfl›laflt›rma yapabilmek amac›yla, ayn› deney
Pi-su kullanmadan yap›lmal›d›r.

4. Befl-yedi gün içerisinde fideler 10-15 cm. uzunlu€a ulaflt›€›nda fasul-
yeler vermikulitten ç›kar›l›r ve kök adetleri say›l›r. Pi-suyla muamele
gören fidenin kök say›s›n›n, görmeyene oranla çok aç›k bir flekilde da-
ha fazla oldu€u ortaya ç›kacakt›r.

Bu deney fasulye tohumunun d›fl›nda baflka tohumlarla da yap›labilir ve
sonucun her denemede ayn› ç›kt›€› görülebilir.

Pi-suyu tan›mlamak için kullan›lan di€er yöntemler aras›nda bak›r-nitrik
asit reaksiyonu, çubuk ile su arama ve o-ring testleri bulunmaktad›r. An-
cak bu yöntemler Pi-suyun tek bir yönünü kan›tlamaya yarad›klar› ve tek-
rar edilememe gibi problemleri oldu€u için çok do€ru ve kullan›fll› de€il-
lerdir. Bunun nedeni, Pi-suyun özünün bir çeflit elektromanyetik dalga
olan aura enerjisi olmas›d›r. Bu durumda ayn› anda hem dalga boyunu
hem de fliddetini ölçemiyorsan›z, ölçümler tam do€ru say›lmaz. 

Bak›r – nitrik asit reaksiyon metodu: Suda çözündürülmüfl bak›r tozuna
nitrik asit eklendi€inde çözelti bak›r nitrat›n oluflumu ile maviye döner.
Ancak, Pi-su kullan›ld›€›nda renk de€iflimi olmaz çünkü oksidasyon reak-
siyonu gerçekleflmez.

Çubuk ile su arama: 15 cm uzunlu€undaki bir çubu€a varsa Pi-su serami-
€i veya m›knat›s, e€er bunlar yoksa herhangi bir kat› cismi ba€lay›n›z. Bu

* Vermikulitin ham maddesi, volkanik bir aktivite sonucu oluflan do€al mineraldir. Fi -
de saks›s›nda perlit altta, vermikulit ise tek tabaka halinde üstte olursa tohum ç›k›fl› -
n›n ve fide kalitesinin iki kat artt›€› belirlenmifltir.
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çubu€u Pi-suyun üzerinde parmaklar›n›z›n aras›nda s›k›ca tutun ve sabit
durmas›n› sa€lay›n. Bir süre sonra dönme hareketi bafllar. Bu dönüfl ya sa-
at yönünde ya da saat yönünün tersinde olur. Bu dönüfl iyi fleylerde saat
yönünün tersine gerçekleflir.    

O-Ring testi: Bir kifli sol elinde Pi-su tutarak sa€ elinin bafl parma€› ve ifla-
ret parma€›n› birlefltirerek O flekline getiriyor. Di€er bir kifli ise bu O’nun
içine iflaret parma€›n› koyuyor ve sa€a sola çekiyor. Bu teste kifli ne kadar
uzun süre parmaklar›n› ay›rmadan dayanabilirse o kadar iyidir. Örne€in
bu testi sigara gibi zararl› bir fleyle yapt›€›n›zda dayanma gücü daha azd›r.

Pi-Suyun Ana Özellikleri

Ferrik/ferruz tuzuna kozmik enerji dalgalar› ulaflt›€›nda, demir atomunun
çekirdek ve elektron spininde bir de€ifliklik oluflur ve atom yüksek enerji-
li bir duruma geçer. Bu yüksek enerjili demir atomu elektromanyetik dal-
galar veya auralar yayar. Elektromanyetik dalgalar veya aura ise Pi-suyun
temelini oluflturur.

Çekirdek ve elektron spinindeki de€ifliklikler sayesinde bilgi maddeler
aras›nda transfer olabilme özelli€i kazan›r. Bu de€ifliklikler ayn› zamanda
maddenin haf›za olay›n› ve dolay›s›yla canl› varl›€›n genetik maddesini de
etkiler. Bu prensipten yola ç›karak, Pi-suyun kolayl›kla elektromanyetik
alandan etkilenebilece€ini söylemek mümkündür.

Ferrik/ferruz tuzunun dalgalar›n› alan kozmik enerji nedir? Bu sorunun
yan›t›, ne yaz›k ki, henüz bulunamam›flt›r. Bilinmeyen enerji dalgalar› ge-
nifl evreni doldurmufl durumdad›r. Geçmifl ça€larda yaflayan birçok kifli
bunun varl›€›n› iflaret etmifltir.

1991 y›l›n›n A€ustos’unda, Boston’da düzenlenen 26. Enerji Dönüflümü
Mühendisli€i Kongresi’nde Yenilikçi Enerji Bölümü kurulmufl ve kozmik
enerji, kozmik enerji jeneratörleri gibi konular› içeren otuz sunum gerçek-
lefltirilmifltir.
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Pi-Suyun Karakteristik Özellikleri

Pi-su hayat suyu ile ayn› özelliktedir; çok az miktarda demir (Fe+2) iyonu
eklendi€inde, yaflayan organizmalarda bulunan yaflam s›v›s›na çok benze-
mektedir. Pi teknolojisi su ar›tmaya uyguland›€›nda, normal su Pi-suya
dönüflebilmektedir.

Yüksek Enerjilidir: Pi-su çok az miktarda demir (Fe+2) iyonu içermekte-
dir.

E€er demir (Fe+2) iyonlar› çok enerji kazand›r›lm›fl duruma ulafl›rsa, fer-
rik-ferröz (Fe2Fe3) iyonu meydana gelir. Bu flekilde enerji kazand›r›lm›fl
durumda olan demir (Fe+2) iyonlar› belli bir dalga yayarlar (aura).

Yaflam Bilgisini Haf›zas›nda Tutma ve Transfer Etme Yetene€i: Biyolojik
aktivite bilgisini kaydeder ve bunun uygulanmas›n› sa€lar. Canl› su vücu-
dumuzu hayatta tutar ve bu durum suyun özel yap›s› sayesinde gerçekle-
flir (örne€in, tohum büyüyerek bitki olur, sonra çiçek açar ve yemifl olur).
Tüm bunlar bitkinin DNA’s›nda kodlanm›fl flifreler sayesinde gerçeklefle-
bilmektedir. Organik su haf›zay› ve bilgiyi kontrol etti€i için, bu DNA su-
daki bilgiye göre de€iflmektedir.

Yüksek Kapasitede Antioksidand›r: Pi-su serbest radikalleri yok etme ye-
tene€i ile yüksek anti-oksidan özelliklerine sahiptir. Biyoenerji sa€lar; ör-
ne€in, yap›lan bir deneyde Japon bal›€› sadece suyla beslenebilece€i bir
kapta kapal› tutulmufl ve sudan ald›€› enerjiyle 30-40 gün yaflam›flt›r. Nor-

Farkl› kaynaklardan al›nm›fl su damlas› auralar›

Pi-seramik suyu Pi-suMusluk suyu 
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mal koflullarda ve normal suda ise bir Japon bal›€› ancak 3-5 gün dayana-
bilmektedir.

Pi-su oldukça düflük deoksidan elektrik potansiyeli göstermektedir ve bu
yüzden de çok güçlü bir deoksidasyon kapasitesine sahiptir. Reaktif oksi-
jen türleri sa€l›€›m›z için büyük bir tehdittir ve Pi-su bunu önleyebilmek-
tedir. 

Pi-su antioksidan özelli€iyle, reaktif oksijen türlerinin verebilece€i zarar-
lar› ortadan kald›rarak yafllanmay› yavafllatmakta ve biyolojik olarak genç-
lefltirici etki yapmaktad›r.

Küçük Su Kümesi: Pi-suyla karfl›laflt›r›ld›€›nda musluk suyunda su küme-
leri daha büyüktür ve hücre taraf›ndan rahatça emilemezler. Bu  berabe-
rinde tafl›d›klar› besinlerin de hücreye yeterli miktarda tafl›namad›klar›
anlam›na gelmektedir. Oysa Pi-su küçük su kümeciklerinden olufltu€u
için emilimi ve özümsenmesi çok daha kolayd›r. Hücreye çok daha rahat
besin temin edebilmekte ve at›klar›n at›lmas›n› daha rahat gerçeklefltir-
mektedir. 

NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) metodunda en küçük de€er, en kü-
çük su kümesini göstermektedir.

Anti-virüs ve Anti-bakteri: Pi-su, ferrik-ferröz (Fe2Fe3) iyon içerdi€inden
kloru kolayca parçalar ve serbest radikallerin ço€almas›n› önler. Bakteri ve
virüslerin üremelerini engeller, hücreleri kalkan gibi korur.

Güçlü Kan Sirkülasyonu: Pi-su kan sirkülasyonunu düzenler, kan hücre-
lerini iyilefltirir, kan› temiz ve taze k›lar. Bu durum da beyindeki kan ak›fl›-
n›n yükselmesini ve kalbin sa€l›kl› atmas›n› sa€lar.

Güçlü Bir Ba€›fl›kl›k: Ba€›fl›kl›k sistemini son derece güçlü k›lar, dayan›k-
l›l›€› da art›r›r. 

Güçlü Bozulma Karfl›t›: Bozulmay›, iltihaplanmay› önler. Dokular›n, hüc-
relerin, organlar›n, k›saca tüm vücudun tazeli€ini (gençli€ini) korur. Ba-
€›rsaklardaki anormal bozulmalar›, bakterilerin yay›lmas›n› önler. Zararl›
bakterileri önler, yararl› bakterilerin ise tekrar üretilmesini sa€lar.
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Zengin Oksijen ‹çeri€i: Pi-su, normal sudan farkl› olarak, sadece oksijen
(O2) de€il ayn› zamanda antioksidasyon etkisine de sahiptir. Normal su-
da ise bu iki özellik ayn› anda bulunmamaktad›r.

Pi-Su Deneyleri

Ayn› cins çiçekler, hem normal suya hem de Pi-suya yerlefltirilip bekleti-
lir. Dokuz gün sonra normal sudaki çiçe€in soldu€u ve art›k çürümeye
bafllad›€› görülür. Ancak Pi-sudaki çiçek son derece taze ve canl› görün-
mektedir, ayr›ca suyu da kötü kokmamaktad›r. 

Normal suya ve Pi-suya so€an yerlefltirerek yap›lan deneyde ise bir ay
sonra görülmüfltür ki, Pi-sudaki so€anlar di€er sudaki so€anlara oranla
çok daha fazla kök vermifl ve fideleri ç›km›flt›r.

‹ki adet yeflil biber kullan›larak yap›lan deneyde de dokuz gün geçtikten
sonra normal sudaki biber çürürken Pi-sudaki biber hâlâ tazedir. 

Geleneksel Pi-su Teknolojisinin Faydalar›: Suyu kirlilikten ar›nd›r›r ve
bunu yaparken vücudun ihtiyac› olan do€al minerallerin korunmas›n›
sa€lar. Öte yandan suyun içinde daha önceden bulunan zararl› maddele-
rin b›rakt›€› “haf›za” etkisini siler. Hücrelerde bulunan protoplazma (hüc-
renin ana ö€esi) ile ayn› kimyasal yap›ya sahiptir ve suyun moleküllerini
hücrelerimizden daha rahat geçebilecek küçük parçac›klara ay›r›r. Nor-
mal sudan daha fazla oksijene (O2) sahiptir ve vücudun sa€l›€› için gerek-
li olan ideal pH derecesini (7,4) sa€lar.

Pi-su hücre kimyam›zla tamamen uyumlu oldu€u ve suyun haf›za etkisini
tamamen sildi€i için, vücut an›nda suyu emer ve hücresel seviyede tama-
men kullanmaya bafllar. Ayr›ca Pi-su hücrelerimizde biriken tehlikeli
maddeleri atmak için normal sudan daha etkilidir. Filtreleme özelli€i de
hücrelerimizin zehirli maddelerden korunmas›n› sa€lar.

Vücudumuza daha fazla oksijen (O2) tafl›yarak bol oksijenli (O2) bir or-
tam oluflturur. Bu anaerobik organizmalar›n yok edilmesi aç›s›ndan çok
önemlidir. Hücrelerin fonksiyonlar›n› gelifltiren ve suyun zehirli madde-
lerden ar›nma etkisini art›ran çok küçük su parçac›klar› oluflturur. Hücre-
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lerin strese ve stresli ortamlara karfl› direncini artt›r›r. Vücudun içinde bil-
gi ak›fl›n› zenginlefltirir.

Pi-su tar›m alan›nda, özellikle sebzelerin kimyasal katk›ya gerek kalmadan
daha büyük olarak yetiflmeleri için kullan›lmaktad›r. Örne€in, tekrar ye-
tifltirilmesi zor olan ›spanak üzerinde baz› deneyler yap›lm›fl ve Pi-su ile 25
kez tekrar üretim baflar›lm›flt›r. ‹ki ayn› fide/so€an aras›nda yap›lan karfl›-
laflt›rmada, Pi-suyla yetifltirilen bitkilerin normal suyla yetifltirilene göre
daha sa€l›kl› oldu€u, daha az hastal›€a yakaland›€› ve daha yüksek büyü-
me h›z›na ulaflt›€› görülmüfltür.

Çiftlik hayvanlar› ve di€er hayvanlara içirildi€inde ise et kalitelerinde art›-
fla, anaerobik mayalanmada azalmaya, yumurta üretiminde ve lezzetinde
art›fla neden olmaktad›r.  

Pi-su t›bbi alandaki kullan›mlar›n›n d›fl›nda çok farkl› kullan›m alanlar›na
da sahiptir.

Yemek Piflirme: Pi-suyla y›kanan etlerin daha yumuflak olduklar› görül-
müfltür. G›dalar›n lezzeti artt›€› için daha az baharata gereksinim duyul-
maktad›r. Sebze ve meyveleri Pi-suyla y›kamak zehirli maddelerin at›lma-
s›na, tazeliklerinin daha uzun süre korunmas›na yard›mc› olmaktad›r (bir-
çok Japon restoran› Pi-su filtre sistemi kullanmaktad›r). Olgunlaflmam›fl
muzlar›n, otuz dakika Pi-suda bekletildiklerinde tatl› hale geldikleri tespit
edilmifltir.

Çiçek Yetifltirme: Pi-suyla sulanan bitkilerin renklerinin canland›€›, kök-
lerinin ve yapraklar›n›n kuvvetlendi€i kolayl›kla fark edilmektedir.

Evcil Hayvanlar: Pi-su içen hayvanlar daha yüksek enerji seviyesine sahip
olurlar. Üzerlerine bir sprey yard›m›yla Pi-su s›k›l›rsa ya da içirilirse, bu-
nun koku önleyici olarak da ifle yarad›€› görülür. Ayr›ca kürkleri de daha
canl› ve temiz olur.

Koku Giderici Sprey: Pi-su çeflitli bölgelere s›k›ld›€›nda, di€er kimyasal
temizleyicilere gerek kalmaks›z›n kokunun giderildi€i görülür.
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Temizlik: Saçlar›n ve ayn› zamanda cildin temizli€ini sa€lar (Pi-su filtre
sistemi Japonya’da birçok güzellik salonunda kullan›lmaktad›r). 

Pi-Suyun Di€er Sulardan Fark›

Pi-su çevre ve zaman gibi faktörlerden etkilenmeden devaml›l›€›n› sürdü-
rebilmektedir. Di€er su kaynaklar›yla karfl›laflt›r›ld›€›nda, Pi-suyun etkin-
li€ini bu aç›dan çok daha uzun bir süre koruyabildi€i görülmektedir.

1. Dayan›kl›l›k etkisi: Pi-su, çok uzun süreler geçse bile moleküler yap›-
s›n› koruyabilmektedir.

2. Pi-su zararl› maddelerle karfl›laflsa bile, yaflayan organizmalar› koruma
gücünden bir fley kaybetmemektedir.

(Daha fazla bilgi için bkz. http://www.wonyong.co.kr/public_html/in-
dex.html ve Ph. D. Shinji Makino, The Miracle of Pi-Water ve Pi-Water:
The Water of Life adl› kitaplar.)

Pi-suyu tedavilerinde kullanarak oldukça baflar›l› sonuçlar elde eden Dr.
Takafumi Tsurumi, Japonya’da bulunan Tsurumi klini€inde hastalar›na
yard›mc› olmaktad›r.

Dr. Takafumi Tsurumi, Pi-suyun sa€l›k amaçl› ve evde kullan›mlar›nda
tespit edilen sonuçlar› toparlam›fl ve flafl›rt›c› sonuçlar elde etmifltir. 

Tsurumi’nin Pi-suyun kullan›m›na dair elde etti€i sonuçlar flöyle s›ralana-
bilir:

• Mide kanserinin yok edilmesi, beyin tümörünün küçülmesi, lösemi-
de iyileflme,

• Ciltte iyileflme, kellikte iyileflme,

• Diyabette iyileflme,

• Hepatitten sonra karaci€er fonksiyonlar›nda geliflme,

• Düflük tansiyon ve kalp rahats›zl›klar›nda geliflme,

• Felç durumunda daha çabuk iyileflme,

82

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 82



83

• Bafl a€r›s›n›n geçmesi, eklem yerlerindeki sertli€in giderilmesi ve ka-
b›zl›€›n geçmesi,

• Genel sa€l›kta iyileflme,

• Ba€›fl›kl›k sisteminin kuvvetlenmesi (so€uk alg›nl›€› ve gribin ilk afla-
malar›nda Pi-su içimi art›r›lmal›d›r).

(Dr. Takafumi Tsurumi ve klini€i hakk›nda daha fazla bilgi için lütfen
bkz. http://www.tsurumiclinic.com/index.html)

Pi-Su ‹nsanlar›n ‹yileflmesine Nas›l Yard›mc› Olmaktad›r?

Pi-su özellikle s›kça karfl›lafl›lan hastal›klara karfl› etkindir. Bu nedenle kul-
lan›m alan› son derece genifltir ve gün geçtikçe daha fazla doktor taraf›n-
dan tedavi amaçl› olarak kullan›lmaktad›r.

Günümüz bilimi, Pi-suyun insan sa€l›€›na katk›lar›n› kan›tlayabilmek için
mant›kl› ve “bilimsel” bir aç›klamaya ihtiyaç duymaktad›r. Bu nedenle, Bi-
yoenerji Sistemlerinin Araflt›r›lmas› ve Yay›lmas› Derne€i (derne€in bafl-
kan›, Japonya St. Marianna Üniversitesi T›p Fakültesi Fahri Profesörü Dr.
Noboru Iijima’d›r) kurulmufltur. Bu dernek, Pi-suyla ilgili yap›lan araflt›r-
malar› tüm dünyaya aç›klamay› amaçlamaktad›r.

Bu grup taraf›ndan yürütülen araflt›rmalarda Pi-suyla ilgili çok önemli bil-
giler ortaya ç›km›flt›r. Bu durumu aç›klayabilmek için öncelikle Pi-suyun
ola€anüstü kalsiyum antigonizmini* aç›klamak gerekmektedir.

Vücutta bulunan kalsiyumun büyük bir k›sm› kemiklerde ve difllerdedir.
Ancak, kalsiyum bunun d›fl›nda insan vücudunun fiziksel fonksiyonuyla
ilgili çok önemli bir rolü de üstlenmifltir.

Örne€in, kan›n içinde mikroskobik miktarda da€›l›r ve p›ht›laflt›r›c› olarak
görev yapar. E€er vücutta kalsiyum yoksa kan p›ht›laflamaz. Kandaki kal-
siyum miktar›, tüm vücuttaki miktar›n on binde biri kadard›r. Ayr›ca kal-

* Antigonist: (fizyoloji) Bir maddenin, fenomenin ya da sistemin etkisine karfl› koyan,
karfl› etki gösteren, engelleyen ya da tersi yönde etki yapan etken (madde, ilaç,
fenomen, kas vb.).
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siyum hücrenin aktivitesini de destekler. E€er kalsiyum olmazsa hücrenin
içsel bilgi aktar›m›nda önemli kopmalar olabilir.

Ancak, kalsiyumun eksikli€i gibi fazlal›€› da önemli baz› sak›ncalara yol
açmaktad›r. Örne€in kanserli hücrelerde çok miktarda kalsiyum bulundu-
€u bilinir. Kanser ayn› zamanda “carcinoma” (karsinom) olarak da bilinir
ve hücrede “kontrolsüz kalsiyum” anlam›na gelir.

Hücrede fazla kalsiyum olmas› sadece kansere neden olmaz, ayn› zaman-
da hücrenin strese girmesine ve hatta ölmesine neden olur. Pi-su burada
devreye girer ve hücrenin fazla kalsiyum almas›n› engelleyerek bir antigo-
nist olarak davran›r. Böylece kalsiyum normal seviyede kal›r. Ayr›ca daha
önce de belirtildi€i gibi, Pi-su aktif oksijeni yok etme ve ba€›fl›kl›k sistemi-
ni güçlendirme ifllevlerine de sahiptir.

Pi-suyun yukar›da anlat›lan baz› özellikleri, onun insanlar›n iyileflmeleri-
ne nas›l yard›mc› oldu€unu aç›klamaktad›r. 

Pi-su deri ve saça canl›l›k verir: Yafllanman›n elbette birçok sebebi vard›r,
ama bunlar›n en önemlisi derimizin en üst tabakas›nda bulunan hücrele-
rin enerji kaybetmesinden kaynaklanmaktad›r. Pi-su hücrelerin enerjisini
yükseltece€i için aktive olan hücreler tekrar gençlik kazand›racakt›r. 

Ayr›ca, Pi-suyu kozmetikte, ilaç yap›m›nda vb. kullanmak ürünün etkinli-
€ini art›racakt›r. Örne€in, beyaz saça Pi-suyu sprey olarak s›kmak beyazl›-
€›n giderilmesini sa€lar.    

Pi-suyun küme boyutu: Farkl› sular›n küme boyut karfl›laflt›rmas›ndan ç›-
kan sonuçlar flu flekildedir (17O-NMR yöntemiyle):

Musluk suyu : 127 Hz

Pi-su ar›t›c›s› : 53 Hz

‹yonizer : 64 Hz
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Pi-Suyun Endüstriyel Kullan›m› 

• At›k su ar›t›m›: Pi-bilgisiyle filtrelenen sular suyu ar›tmaktad›r.

• Metal borular paslanmaz: Pi-su uygulanan demir borularda paslanma
olmaz.

• Betonun dayan›kl›l›€› artar: Beton yap›m›nda Pi-su kullan›ld›€›nda
betonun hem dayan›kl›l›€›n›n artt›€› hem de çatlamad›€› görülür. 

• Pi-su ile okyanus suyu donmaz: Okyanus suyu yaklafl›k -20OC’de do-
nar. Ancak Pi-suyun moleküler yap›s› farkl› oldu€u için donmaz ve
yaklafl›k -20OC’de bazen sulu kara dönüflmektedir.

• Dizel at›k önemli ölçüde azal›r: Pi-su kullan›larak gelifltirilen bir sis-
temde egzoz miktar›nda önemli ölçüde azalma sa€lanm›flt›r.

• Çöp yakma f›r›n›ndan gelen toksin at›k gazlar azal›r: F›r›nda Pi-suyla
yap›lacak kombinasyon sonucunda toksin olmayan gazlar›n ç›kmas›
sa€lan›r.

Pi-Suyun Tar›msal Uygulamalar›: Kimyasal maddeler kullan›larak üreti-
len tar›m ürünleri sa€l›k için son derece tehlikeli hale gelmektdir. Bunun
etkileri günümüzde kendisini,  artan k›s›rl›k, dejeneratif hastal›klar, kanser
vb. olarak göstermektedir. Pi-suyun bu alandaki kullan›m›n›n çok etkili
oldu€u görülmüfltür: 

Pi-su bitkiler üzerinde yap›lan bir çal›flma esnas›nda keflfedildi€i için, bit-
ki ve sebzelerin büyümesindeki pozitif etkileri iyi bilinmektedir. Örne€in,
tohumlar› Pi-suyla ifllemden geçirdikten sonra dikti€imizde daha h›zl› bü-
yüdüklerini görürüz. Bu gözlenmesi ve uygulamas› çok pratik bir yöntem-
dir ve Pi-su enerjisinin bitki auras›n› nas›l aktive etti€i çok aç›k görülmek-
tedir.

Pi-Suyun Hayvanc›l›k Sektöründeki Kullan›m›

Pi-su hayvanlar›n büyümesinde oldukça etkilidir. Çiftçilerin hayvanlar›n›
antibiyotik veya ilaç kullanmadan, sa€l›kl› bir flekilde yetifltirmelerine yar-
d›mc› olur.

85
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Alerjik reaksiyona neden olmayan yumurtalar: Tavuklara üreme döne-
minde Pi-su içirilirse daha h›zl› büyümeleri sa€lanm›fl olur. Japonya’da ta-
vuk çiftliklerinde Pi-su kullananlar çok baflar›l› sonuçlar almaktad›r. Kü-
mes tavuklar› sa€l›kl› bir flekilde büyümektedir. 

Toyohashi flehrindeki Inachi tavuk çiftli€inde Pi-su kullan›lmaktad›r. Pi-
su kullan›lmaya bafllad›ktan sonra yumurtalar›n lezzetinin artt›€›, koku-
nun oldukça azald›€› ve tavuklar›n daha sa€l›kl› oldu€u gözlemlenmifltir.
Çiftlik sahibinin tüketicilerden ald›€› mektuplarda, insanlar›n kafl›nt›ya
sebep olan yumurta alerjileri olmas›na ra€men bu yumurtalar› hiçbir sa€-
l›kl› sorunuyla karfl›laflmadan tükettikleri belirtilmekte ve bundan dolay›
kendisine teflekkür edilmektedir. 

Pi-Suyun Bal›k Endüstrisindeki Uygulamalar›: Pi-su y›lanbal›€›n›n artma-
s›n› sa€lam›fl ve Japonya’da “en iyi y›lanbal›€› ödülünü” alm›flt›r. Y›lanba-
l›€› yavrusunun büyümesiyle ilgili olarak Japonya’da Hamamatsu y›lanba-
l›€› çiftli€inde bir deneme yap›lm›flt›r. 200 litrelik tanklardan birine 150 lt.
Pi-su ve di€erine de ayn› miktarda kuyu suyu doldurulmufltur. Her bir
tanka 30 adet y›lan bal›€› yavrusu (toplam a€›rl›€› 6,3 gram) yerlefltiril-
mifltir.

‹ki ay sonra, Pi-suda bulunan yavrular›n a€›rl›€›n›n kuyu suyunda bulunan
yavrular›n a€›rl›€›n›n iki kat› oldu€u görülmüfltür. Üç ay sonra ise a€›rl›k
fark› üç kat›na ç›km›flt›r. 

Bal›klar›n kal›nl›klar› da çok belirgindir. Kuyu suyunda bulunan yavrula-
r›n kal›nl›klar› Çin yeme€i çubu€u kadar olmas›na karfl›n, Pi-suda bulu-
nan yavrular›n kal›nl›€› yetiflkin bir kiflinin serçe parma€› kadard›r. 

Bu testin benzeri baflka bir y›lanbal›€› çiftli€inde yap›lm›flt›r. Burada ise
Pi-su kullan›larak yetifltirilen y›lanbal›klar›n›n lezzetleri de€erlendirilmifl
ve Pi-suyla yetifltirilenler bu alanda Japonya’n›n “en iyi y›lanbal›€›” ödülü-
nü alm›flt›r. 

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:39 PM  Page 87



88

Sonuç

Pi-su biyo-enerji içerir. Buradaki biyo-enerji aurad›r ve maalesef herkesin
göremedi€i bu enerjiyi ancak çok duyarl› kifliler görebilmektedir.

Yüksek enerjili pi-suyun genel isimleri PINESS (en geliflmifl pi-su damla-
s›) ve PAISEIREI’dir (pi-su damlas›). 

P I N E S S i ç e r i € i: Su, tuz, magnezyum klorür, sitrik asit, demir, kalsiyum,
C vitamini.

PAISEIREI’n›n içeri€i: Su, tuz, magnezyum klorür, sitrik asit, demir, fle-
ker kam›fl›, i€de ekstresi, portakal özü, meyan kökü ekstresi, Kore havucu
özü, krizantem ekstresi.

E€er bir kez belli bir psikolojik ve fiziksel seviyeye ulafl›labilirse, insanlar
kozmik enerjiyi emebilir ve biyo-enerjiye çevirebilir.

Hastal›klar›n kökeninde biyo-enerjinin azalmas› yatmaktad›r.

Hastal›klar ve aktif oksijen aras›ndaki aç›k iliflki: Hücrelerimizin içinde
mitokondri ad› verilen bir organel* vard›r. Oksijen soludu€umuzda mito-
kondriye tafl›n›r ve enerjinin burada üretildi€i düflünülmektedir.

Besinlerin oksijenle yanmas›ndan ATP üretilir. ‹nsanlardaki enerjiyi bu
oluflturur. Ancak burada flöyle bir sorunla karfl›lafl›lmaktad›r; miktar› ne
olursa olsun, böyle bir enerji üretti€imizde “aktif oksijen” ad› verilen za-
rarl› bir madde de üretilir. Bu aktif oksijen son derece reaksiyoner bir ok-
sijen molekülüdür ve vücutta yüksek oranda bulunmas› durumunda çeflit-
li önemli hastal›klara neden olabilir.

Enerji üretebilmek için atmosferden oksijeni al›r›z. Ancak bu oksijenler
zararl› olan aktif oksijene dönüflür. Elbette tüm aktif oksijenler zararl› de-
€ildir, çünkü vücuttaki farkl› türlerdeki bakterilere sald›r›rlar. Fakat sade-
ce zararl› maddelere sald›rma e€iliminde olsayd›, her fley yolunda olacak-

* Organel: Hücre içerisinde bulunan, kendi içinde özelleflmifl yap›lard›r. Vücut için or -
gan ne ise hücre için de organelin o oldu€u düflüncesiyle, organ sözcü€üne Frans›z -
ca küçültme eki olan -el eklenerek oluflturulmufltur.
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t›. Oysa yap›lan araflt›rmalara göre, aktif oksijen belirli türlerin genlerine
zarar vererek kanser olmalar›na neden olabilmekte, kanseri harekete geçi-
rebilmektedir.

Neden oksijen bizim için hem bu kadar gerekli hem de bu kadar zararl›-
d›r. Bilimsel çal›flmalar bu konuda çeflitli deney sonuçlar›n› paylaflmakta-
d›r: Örne€in, bir hayvan› yüzde 100 oksijen içeren bir atmosferde tutarsa-
n›z, yaklafl›k bir hafta içinde ölür. Ayr›ca egzersizi art›rmak oksijen al›m›-
n› da art›raca€› için yafllanma sürecine öncülük etmektedir. Baflka bir de-
yiflle, ne kadar çok oksijen al›rsak o kadar k›sa yaflar›z.

Profesyonel sporcular›n –s›radan insanlara oranla vücutlar›n› çal›flt›rm›fl
insanlar– neden kayda de€er bir flekilde daha uzun yaflamad›klar› sorusu-
nun cevab› da burada yatmaktad›r. Bunun nedeni, egzersiz s›ras›nda oksi-
jen tüketiminin de artmas›d›r. Bunun tam tersi bir süreç hayvanlar üzerin-
de yap›lan araflt›rmalarda ortaya ç›kmaktad›r: Fazla enerji harcamayan
hayvanlar (kaplumba€a, fil vs.) uzun yaflar. 

Egzersiz miktar› artt›€›nda ona eflde€er oksijen ihtiyac› da artmaktad›r.
Mitokondrinin ifli artt›kça aktif oksijen üretimi de ayn› zamanda arta-
cakt›r. 

Ayr›ca çok yemek yedi€imizde de yüksek oranda ATP üretebiliriz. 

K›saca toparlamak gerekirse, hem az hem de çok aktif oksijen üretimi za-
rarl›d›r. Yeterli miktarda aktive oksijen olmamas› durumunda etin topak-
laflarak kronik sertleflmesiyle karfl›lafl›l›r. Cilt yüzeyinde süngersi tümör
oluflur ve bunun giderilmesi çok zordur. 

Azl›€› ve fazlal›€› zararl› olan aktif oksijenin zararlar›n› önlemek için Pi-su
içilmesi önerilmektedir. Pi-su aktif oksijeni gidermekte ve bu özelli€i sa-
yesinde pek çok hastal›€a iyi gelmektedir.  
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3. Bölüm
Suyun Hafızası ve
İnsanlara Etkisi
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Suyun Haf›zas› ve ‹nsanlara Etkisi

Suyun haf›zas› daha önce haz›rlad›€›m›z kitaplarda (Bir Damla Su I-II-
I I I ) ayr›nt›l› olarak ele al›nm›flt›r. Bilim dünyas› taraf›ndan kabul edil-
mesi bir hayli zor olan bu gerçe€i Frans›z as›ll› Dr. Jacques Benveniste
ispatlamay› baflarm›flt›r. Ondan sonra bilimsel aç›dan suyun haf›zas›
gerçe€ini kullanarak insanlara yard›mc› olmaya çal›flan en önemli bilim
i n s a n l a r› Japon araflt›rmac› Masaru Emoto ve Kore as›ll› Prof. Dr. Won
H. Kim’dir. 

Suyun Haf›za Kronolojisi:

Suyun bir haf›zas› oldu€u konus u nda yap›lan çal›flmalar› Bir Damla Su
kitaplar›nda ayr›nt›l› bir flekilde inceledik. Burada hem suyun haf›zas›
k o n u s u n d a hem de suyun enerjisi ve haf›zas›n› görüntüleme konusunda
yap›lan çal›flmalar› inceleyece€iz.

Suyun enerjisi ve haf›zas› konusunda yap›lan çal›flmalar›n kronolojisini
burada derlemek istedik. Bunun sadece 20. yy’la birlikte geliflen yeni bir
olgu olmad›€›n› ve bu konunun 17. yy’›n sonlar›ndak i önemli çal›flma-
larla kan›tlanmaya baflland›€›n› görmekteyiz. 

Suyun Enerjisi ve Görüntülenmesi, Suyun Haf›zas› ve Görüntülenmesi: 

Samuel Hahnemann (1791 - 1843): Alman as›ll› hekim homeopati’yi
ortaya at›p tan›mlam›flt›r. Homeopati ise, bir damla su II’den de hat›rla-
naca€› üzere, suyun yaflamsal de€erini en h›zl› kavram›fl aland›r. Kökeni
ise t›bb›n babas› olarak kabul edilen Hipokrat’a kadar dayanmaktad›r. 

Benzerlikler t›bb› olarak da bilinen home opatinin bu öncüleri, “benzeri
benzer ile tedavi et, zehri zehirle alt et” düsturunu benimsemifllerdir.

Örne€in, kurflun zehirlenmesi, bedenin kendini iyilefltirme gücünü ha-
rekete geçirmek için suya minimum dozda (bir zerre) kurflun kat›larak
tedavi edilir. Homeopatide maddeler ondal›k ya da yüzdelik birimler
olarak suland›r›l›r ve miktar bir birimde 10 üzeri 12 ila (bir trilyon) bir
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birimde 10 üzeri 400 aras›nda de€iflebilir; bir solüsyonun sonsuza kadar
suland›r›lma olana€› vard›r. 

Bu kadar seyreltik bir solüsyonda maddenin kendisi pratik aç›dan yok
denecek kadar azd›r fakat nitelikleri suyun içinde mevcuttur ve kurflun
zehirlenmesini tedavi eden de budur.

Homeopati, bir madde ne kadar çok seyreltilirse o kadar etkili olur.
Dolay›s›yla, bedendeki zehir ne kadar yo€unsa, bu zehri iyilefltirebilecek
maddenin suyla seyreltilme oran› da o kadar yüksek olacakt›r. Home-
opatinin bu temel anlay›fl›n› bir baflka flekilde de ifade etmek mümkün:
hastal›k belirtilerini ortadan kald›rmak için maddenin etkisini kullan-
mak yerine, zehirden gelen hastal›€›n bilgisini silmek için suya kopyala-
nan bilgi kullan›l›r.  

Elie Joseph Cartan (1869 - 1951): Viktor Schauberger’den sonra,
1922’de Frans›z matematikçi Elie Joseph Cartan girdap alan› taraf›ndan
dönmenin, elektromanyetik alan veya yerçekimi alan› taraf›ndan olu-
flandan çok farkl› oldu€unu keflfetmifltir. Fiziksel olarak karfl›laflt›r›ld›-
€›nda elekromanyetik alan elektrik yükünden, yerçekimi alan› kütleden
ve girdap alan› dönme eyleminden gerçekleflmektedir.

Viktor Schauberger (1885 -  1958): Viktor Schauberger suyun enerjisi,
girdap hareketi, ›s›s›, canl›l›€› gibi konular üzerinde yapt›€› çal›flmalarla
dikkatleri üzerine çeken ve bu konular›n fikir babas› olan do€aya âfl›k bir
araflt›rmac›, mucit ve bilim insan›d›r. 

Schauberger suyun do€al ak›fl›n› gözlemlerken meydana gelen girdapla-
r›n dönüfltürücü özelli€ini fark etmifltir. Girdaplar›n suyu yap›land›rd›-
€›n› ve enerjisini yükseltti€ini ifade eden Schauberger bu yaklafl›m›yla
su konusuna yeni bir boyut kazand›rm›flt›r.  

Theodor Schwenk (1910 - 1986): Canl› ve cans›z su konusunu incele-
yen ve aralar›ndaki farklar› görüntüleyerek kan›tlayan ilk kifli Theodor
Schwenk’tir. 
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Ak›fl Bilimleri Enstitüsü (Institute of Flow Sciences) kurucusu, ak›flkan-
lar mekani€i mühendisi Theodor Schwenk 1960 y›l›nda, suyun kalitesi-
ni gösterebilmek ad›na damla resmi yöntemini gelifltirmifltir.

Günümüzde de uygulanmakta olan bu yöntem, enstitüde k›rk y›l› aflk›n
bir süredir ö€retilmekte ve gelifltirilmektedir. 

Prof. Dr. Jacques Benveniste (1935 - 2004): K i t a b › m › z d a Prof. Dr. Jac-
ques Benveniste’nin yapm›fl oldu€u çal›flmalar› ayr›nt›l› olarak anlataca-
€›z. Ancak burada Prof. Dr. Benveniste’nin suyun bir haf›zas› oldu€unu
kan›tlamak u € r u n a karfl›laflt›€› zorluklardan k›saca bahsetmek istiyoruz. 

Dr. Jacques Benveniste, 1988 y›l›nda yay›nlanan “Human Basophil
Degranulation Triggered by Very Dilute Antiserum against IgE” (“‹yi
Seyreltilmifl IgE’ye (Immunoglobulin E)* Karfl› Anti-serum ile ‹nsan
Bazofil Degranülasyonunu Tetiklemek”) bafll›kl› makalesiyle büyük
yank› uyand›rm›fl ve bilim dünyas›n› altüst etmifltir. Suyun bir haf›zas›
oldu€unu ileri süren bu makale, bilim insanlar› taraf›ndan fizik kanunla-
r›yla tam olarak aç›klanamamaktad›r. Dr. Benveniste’nin araflt›rmalar›
büyük tart›flmalara neden olmufl ve araflt›rma sonuçlar› elinden al›narak
1993 y›l›nda ayn› araflt›rmay› tekrar yapmas› istenmifltir.

Ayn› dönemde Londra Üniversitesi taraf›ndan yap›lan araflt›rmalarda ve
Dr. Roberfroid taraf›ndan 2001 y›l›n›n Mart ay›nda yönetilen ba€›ms›z
bir araflt›rma grubunun çal›flmalar›nda Dr. Benveniste ile ayn› sonuçlara
ulafl›lm›flt›r.

Dr. Jacques Benveniste’nin suyun haf›zas› oldu€unu kan›tlamak için yap-
t›€› deney k›saca flöyle özetlenebilir: Dr. Benveniste, araflt›rmalar›nda
DNA hücrelerinin belli bir frekansta ›fl›k yayd›€›n›, farkl› hücrelerin farkl›

* Parazit enfeksiyonlar› ve alerjik reaksiyonlar s›ras›nda mast hücreleri ve bazofil
hücrelerinin yüzeyine yap›flarak bu hücrelerin baflta histamin olmak üzere çeflitli
kimyasal maddeler salg›lamalar›n› uyaran antikorlar.
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titreflme frekanslar›n›n oldu€unu görmüfltür. Farkl› titreflimdeki iki hücre-
nin yan yana getirildiklerinde yeni bir frekans oluflturup bu frekansta bir-
likte titreflmeye bafllad›klar›n› ve elektromanyetik dalgalarla bir ça€layan
yarat›p ›fl›k h›z›nda yolculuk ettiklerini keflfetmifltir. 1980'lerde bafllatt›€›
çal›flmalar›n›n sonuçlar› ona, suyun haf›zas› oldu€unu göstermifltir. Suya
bir madde ekleyen Dr. Benveniste, onu bir milyon kez suland›r›p özel bir
aletle afl›r› h›zda kar›flt›rd›€›nda bu maddenin yok olaca€›n› düflünmüfltür.
Sonucun bekledi€i gibi olmad›€›n›, o maddenin hâlâ suda mevcut oldu€u-
nu görünce, ekledi€i maddeyi milyonlarca kez daha suland›rarak araflt›r-
maya devam etmifltir. Ancak ne kadar suland›r›rsa suland›rs›n, suyun içi-
ne en baflta eklenmifl olan maddenin yok edilemedi€ini görmüfltür. Bu du-
rumda suyun, yüklenen maddeyi bir flekilde haf›zas›na kaydetti€i sonucu-
na varm›flt›r. Bir baflka deneyde ise suya bir zehir yerine sadece o zehrin
frekans›n› yükleyen Benveniste, suyun sanki zehrin kendisi eklenmifl gibi
içine konan sinekleri öldürdü€ünü tespit etmifltir.

‹nsan bedeninin yaklafl›k yüzde 70’inin sudan olufltu€u unutulmamal›d›r.
Düflüncelerimiz ve konufltuklar›m›z bedenimizdeki suya kaydedilir ve o
kalitede yaflar›z. Bu durum bir bak›ma sa€l›€›m›z› ve hayat›m›z› kendimi-
zin oluflturdu€u anlam›na gelir. Yaflam frekanslar›n uyumu, birleflmesi, ça-
t›flmas›, iç içe geçmesi, afla€›-yukar›, sa€a-sola, z›t yönlere dalgalanmas›yla
flekillenen bir enerji dans›d›r.

Masaru Emoto (1943 - ): Suyun haf›zas›n› görüntülemeyi ilerleyen tek-
noloji sayesinde ve kendisinden önce yap›lm›fl çal›flmalardan faydalana-
rak baflarm›flt›r. Biliflimin ilerlemesi ile suyun haf›zas› konusunda ismini
oldukça duyurabilmifltir. Su moleküllerinin öncesi ve sonras› görüntüle-
ri ile olumlu duygu, düflüncel e r d e n nas›l etkilendi€ini etkileyici bir fle-
kilde kan›tlam›flt›r. 

96
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Dr. Won H. Kim ve Suya Bilgi Yüklemek

Benveniste’den sonra suyun haf›zas› konusunda büyük geliflmeler kayde-
den Dr. Kim, bu konudaki çal›flmalar›na kendi k›z›n›n rahats›zl›€›n› teda-
vi etmek amac›yla bafllam›flt›r. Biz burada suyun haf›zas› konusundaki ye-
ni çal›flmalara de€inece€iz.

Bilgi Nedir?

Bilgi, Latince “informatin” sözcü€ünden gelmekte ve “form verme” ya da
“bir hizaya sokma” anlam›n› tafl›maktad›r. Atomdan küçük parçac›klar,
bilgiyi oluflturan enerjinin organize olmufl nicelikleridir. Kristalin düzen-
lenmifl yap›s› bilgidir. Yaflayan en karmafl›k yap›lar da dahil, tüm varl›klar
bilgidir. Bizim hayatta olmam›z› ve ifllem görmemizi sa€layan da, vücudu-
muzdaki genler, hormonlar, nörotransmitterler* ve ba€›fl›kl›k sistemi ara-
s›ndaki bilgi al›flveriflidir. Kendimizi bütünün bir parças› hissetti€imiz
oranda bilgiyi kolayca al›r›z ve dünya da bize o ölçüde anlaml› gelir. 

Dr. Won H. Kim’in Suya Bilgi Yüklemesi

MineQ mineral kartuflunu (suyu mineralce zengin, alkali suya dönüfltü-
ren kartufl) gelifltiren Dr. Won H. Kim’in araflt›rmalar›n›n temelinde  son
derece kiflisel bir gerekçe bulunmaktad›r.

Dr. Won Kim’in k›z›, yedi yafl›ndayken hipofiz** bezinde bir tümör oldu-
€u için ameliyat olmufltur. Bu ameliyatta k›z›n hipofizi de al›nm›flt›r. Bu
nedenle vücudun üretemedi€i büyüme, östrojen, tiroid, steroid*** ve va-
zopresin hormonlar›n› d›flar›dan almak zorunda kalm›flt›r.

* Nörotransmitterler: Nöronlar aras›nda ya da bir nöron ile baflka bir tür hücre aras›n -
da iletiflimi sa€layan kimyasallar.

** Vücudun uzun dönemli büyüme, günlük fonksiyonlar ve üretkenlik yetenekleriyle
iliflkili olarak bir kontrol merkezi gibi çal›fl›r.

*** En önemli steroid bileflikleri aras›nda safra asitlerini, erkek ve difli seks hormonlar›n›,
adrenal bezi korteks hormonlar›n› sayabiliriz.
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Dr. Won Kim, k›z›n›n bu durumundan etkilenerek vazopresin hormon
bilgilerini içme suyuna kopyalam›fl ve k›z›n›n vücudunun üretemedi€i
hormonlar› do€al yollarla yerine koymaya yard›mc› olmufltur. Ergenlik
ça€›na gelen k›z›n›n boyunun uzamamas› üzerine de büyüme hormonla-
r›n› suya kopyalam›fl ve onun uzamas›na yard›mc› olmufltur.

Water of Life, A Cure for Our Body adl› kitab›n da yazar› olan Koreli su
uzman› Prof. Won H. Kim, Yonsei Üniversitesi Wonju T›p Fakültesi Bi-
yokimya Bölümü’nde çal›flmaktad›r. Suyun hayat›n kayna€› oldu€u inan-
c›ndan yola ç›kan Dr. Kim, “mineQ” ad›n› verdi€i do€al mineral kar›fl›m›-
n› gelifltirmifltir. K›z›n› iyilefltirebilmek için do€al hormon gibi ifllev göre-
bilecek hormonlar› içeren suyun oluflturulmas› için araflt›rmalara baflla-
m›flt›r. MineQ, ad›n› “Do€al Mineral Kar›fl›m›”ndan alm›flt›r. Dr. Kim,
araflt›rmalar› sonucunda, alkali su üreten ve do€al mineral sayesinde iyi-
leflme enerjisi kazand›ran mineQ ürününü gelifltirmifltir. MineQ do€al
minerallerin bileflimini içeren bir kartufltur. Dr. Kim’in araflt›rmalar›, suya
protein yap›s›, gen düzenleme ve üstün-bilimsel enerji katma konular›n›
kapsamakta ve çal›flmalar› devam etmektedir. 

Dr. Kim, biyo-bilgi analiz yöntemini kullanarak Dr. Benveniste’nin yapt›-
€› deneylerin benzerlerini yapm›flt›r. Önce C vitaminini seyreltmifl ve bu-
nun suyun biyo-bilgi de€erini azaltmad›€›n› görmüfltür.

Biyo-bilgi metoduyla yap›lan baflka bir deneyde, insülin bilgisi tafl›yan su-
yu farelere içiren Dr. Kim, bu farelerin kan flekerlerinin düfltü€ünü göz-
lemlemifltir. Bu araflt›rmalar› sonucunda, hormon bilgisi içeren sular›n,
t›bbi ilaçlar gibi yan etkileri olmad›€› için, gelece€in alternatif tedavi yön-
temlerinde çok etkili olaca€›n› kan›tlam›flt›r. 

‹yi Enerjiye Sahip Su S›rad›fl›d›r

K›z› için hormonlu su üretirken önce elektroliz yöntemini kullanan Dr.
Kim, k›sa bir süre içinde bu yöntemin iyi enerji iletmedi€ini ve sürecin
yanl›fl oldu€unu fark etmifltir. Elektroliz yönteminin oluflturdu€u bu iki
sorunu çözmek için öncelikle girdap yöntemini kullanm›fl ve özel mineral
bileflimini (mineQ) gelifltirmifltir. Bu özel mineral bileflimi mineQ saye-
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sinde hidrojen (H) suda erimekte, dolay›s›yla suyun yap›s› s›k›laflmakta,
süreç h›zlanmakta ve bu sayede ROT’a (reaktif oksijen türleri) karfl› ona-
r›m gücü artmaktad›r.

MineQ ile Yap›lan Çal›flmalar

Anti-Kanser (Kanser S›çramas›n› Önleme) Etkisi: MineQ’nun bu konu-
daki etkisini test etmek için önce deri kanseri hücreleri laboratuvar farele-
rine enjekte edilmifltir. Daha sonra bu farelere mineQ ve normal musluk
suyu verilmifltir. Ancak farelerin mineralli alkali su tüketiminin normal su
tüketimine oranla daha fazla oldu€u gözlemlenmifltir. Yirmi gün sonra fa-
reler aras›nda yap›lan karfl›laflt›rmada, mineQ suyu içen farelerin tümörle-
rinin normal su içen farelerinkine oranla, daha yavafl geliflti€i tespit edil-
mifltir.

Normal su içen fareler ortalama 36 gün yaflarken mineQ suyu içen farele-
rin ortalama 45 gün yaflad›klar› görülmüfltür. Bu oran anti-kanser ilaçlar›-
n›n sa€lad›€› etkiden daha az de€ildir.

Antioksidan Etki Reaktif Oksijen Türlerini (ROT) Azalt›r: MineQ düflük
ORP’li oldu€u için vücuttaki reaktif oksijen türlerini giderici bir etki ya-
par. Dr. Kim deri kanseri enjekte etti€i farelerin mineQ içtikten sonraki
reaktif oksijen türleri miktar›n› ölçmüfltür. Deri kanseri enjekte edilmifl fa-
relerin bir grubuna yirmi gün boyunca mineQ suyu, di€erine ise normal
musluk suyu verilmifl ve vücutlar›ndaki reaktif oksijen türlerinin miktar›-
na bak›lm›flt›r.

MineQ içen farelerin akci€er, karaci€er ve böbreklerindeki ROT miktar›,
normal su içen farelere oranla önemli ölçüde azalm›flt›r.

Ba€›fl›kl›€› Art›rma: Dr. Kim, mineQ suyunu içen kanserli farelerin ba€›-
fl›kl›k sistemlerini de gözlemlemifl ve alkali su içen farelerde ba€›fl›kl›€›
güçlendiren maddeleri tespit etmifltir.

Diyabete ve Obeziteye Etkisi: Yap›lan araflt›rmalarda diyabetli fareler de
gözlemlenmifltir. Araflt›rmalarda normal su içenlere nazaran, mineQ suyu
içen farelerin glikoz konsantrasyonlar›ndaki ve trigliserid (vücut hücrele-
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rimizde ya€lar›n depo edildikleri format), kolesterol gibi de€erlerindeki
düflüfller görünmektedir.

Dört ay boyunca mine Q suyu içirilen farelerin kilolar› sabit kalm›fl, nor-
mal musluk suyu içenler ise kilo kaybetmifltir. Ayr›ca kan flekerinin yük-
selmesine neden olan trigliseridin de azald›€› gözlemlenmifltir.

Besinlerin Tad›n› Güzellefltirir: MineQ ile haz›rlanan g›dalar›n ve alkolle-
rin tad› daha güzel olmaktad›r. Örne€in, Kore’nin özel içkisi “soju”nun ta-
d› mineQ ile daha da zenginleflmekte, ayr›ca ertesi gün oluflan bafl a€r›s›
gibi semptomlar da ortadan kalkmaktad›r.

MineQ’nun etkinli€ini ölçmek için 100.000 tavukla bir araflt›rma yap›l-
m›flt›r. Bu araflt›rmada mineQ suyunu içen tavuklar›n daha uzun yaflad›k-
lar› (bu oran yüzde 94,5’tan yüzde 99,3’e yükselmifltir) ve daha fazla kilo
(ortalama 1590 gram olan a€›rl›klar› 1720 grama yükselmifltir) ald›klar›
gözlemlenmifltir. Dr. Kim ayn› araflt›rmalar›n insanlar için de yap›labilece-
€ini belirtmifl ve on kiflilik bir gruba içirilen alkali suyun ya€ oranlar›nda
azalmay› sa€lad›€›n› gözlemlemifltir.

Mucize Yaflayan ‹nsanlar›n Hikâyeleri

Onyu’nun Hi k â y e s i : Onyu, Dr. Kim’in k›z› gibi, hipofizinde tümör oldu€u
için onu ald›rmak zorunda kalm›fl biridir. Dr. Kim’in özel hormonlu suyu-
nu içmeden önce ilaçlarla a€r›lar›n› dindirmeye çal›flm›fl, ancak bunda tam
anlam›yla baflar›l› olamam›flt›r. Dr. Kim’le tan›flt›ktan sonra onun gönder-
di€i suyu içmeye bafllam›fl ve yaflad›€› a€›z kurulu€u, susuzluk hissi, a€r›lar
gibi sorunlar›n a z a lm › fl ve zamanla bunlardan tamamen kurtulmufltur.

Prof. Dr. Won H. Kim
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Hormonlu Su ve Obezite Sorununun Çözümü: Birçok kifli tiroid hor-
monlar›ndan dolay› kilo almakta ve obezite sorunuyla karfl›laflmaktad›r.
Dr. Kim’in eski ö€retmeni, kendisini televizyonda görünce, efli için tiroid
hormonlu su üretip üretemeyece€ini sormufl. Suyu içtikten sonra ö€ret-
menin efli yorgunluklar›n›n azald›€›n› ve biraz da kilo verdi€ini belirtmifl-
tir. MineQ suyunu içen kifliler, bir süre sonra hormonlar› dengelendi€i
için kilo aç›s›ndan da bir dengeye kavuflmaktad›rlar.

Kanser Hastas›n›n Eflinden Gelen Mektuplar›n Hikâyesi: Kanseri yay›lan
ve çok ac› çeken bir kanser hastas›n›n eflinin Dr. Kim’e gönderdi€i  mek-
tuplar bu suyun etkileri hakk›nda fikir vermektedir:

‹lk Mektup (5 fiubat 2003): “Eflimin ac›lar› ald›€› ilaçlara ra€men dinme-
mektedir. Sizden ricam, k›z›n›z için kulland›€›n›z yöntemle eflime yard›m-
c› olman›zd›r.”

‹kinci Mektup (17 fiubat 2003): “Gönderdi€iniz su eflime çok iyi geldi.
Ac›lar› azald›.” 

26 fiubat 2003 tarihinde gönderdi€i mektupta ise eflinin yaflad›€› geliflme-
lere yer vermifltir.

Son Mektup (4 Nisan 2003): Eflinin 16 Mart’ta vefat etti€ini ve onun son
aylar›n› daha az ac› içinde geçirmesine yard›mc› oldu€u için Dr. Kim’e te-
flekkürlerini bildirmifltir.

Kuru Cilt ve Hormonlu Su: Alerjik cilt rahats›zl›€› olan Sangtae Lee mek-
tubunda, otuz y›ld›r hiç terlemedi€ini, bu yüzden insanlar›n onu uzayl› gi-
bi gördü€ünü belirtmifl ve bu konuda yaflad›€› zorluklar›, denedi€i çeflitli
yöntemleri anlatm›flt›r.

Bir gün gitti€i bir firmada, içinden baloncuklar›n ç›kt›€› çok lezzetli bir su
içmifltir. Firma bir mineQ  cihaz›n› kendisine vermifltir. Bu suyu içmeye
bafllayan Lee bir süre sonra kendisini çok memnun eden geliflmelerle kar-
fl›laflm›flt›r. Bu özel suyu içmeye bafllad›ktan bir hafta sonra bafl k›sm›nda
nemlenme görüldü€ünü ve dört hafta sonra da normal insanlar gibi nem-
li bir cilde kavufltu€unu gözlemlemifltir.
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Lee’nin, MineQ’nun antioksidan etkisinden dolay› iyileflti€ini düflünen
Dr. Kim, bu suyun cildi nemlendiren yeflil çaydan daha etkili oldu€unu
belirtmifltir. Alerjik ciltler, alerjik enfeksiyonlar ve ast›m gibi modern t›b-
b›n tam olarak çare bulamad›€› ba€›fl›kl›k sistemi rahats›zl›klar› mineQ sa-
yesinde iyileflebilmektedir.

‹nsülinden Daha Etkili Olan Su: Kan flekeri 400’e ulaflan diyabet hastas›
Ilhan Yoon da rahats›zl›€› nedeniyle Dr. Kim’e baflvuran kiflilerden biridir.
Alkali mineralleri içeren suyu içtikten bir hafta sonra kan flekeri 150’ye
düflmüfltür. Ilhan Yoon gibi birçok hasta, mineralli suyu içtikten sonra sa-
dece kan fleker seviyelerinin düflmekle kalmad›€›n›, yorgunluklar›n›n da
belirgin biçimde azald›€›n› ifade etmifltir. 

Dr. Kim, üretti€i suyun kan flekerini düflürmekte etkili oldu€unu ve diya-
bet hastalar›n›n tedavisinde etkin olarak kullan›labilece€ini belirtmifltir.
Hanseo Üniversitesi’ndeki klinik çal›flmalar, insülin kullanan 15 kritik du-
rumdaki diyabet hastas›n›n gönüllü kat›l›m›yla bafllam›flt›r. Gönüllülerin
iste€i do€rultusunda grup ikiye ayr›lm›fl ve ilk gruba sadece su (insülin
takviyesiz) verilmifltir. Di€er grup ise sadece insülin takviyesi alm›flt›r. 

Sonuçlar 36 gün sonra karfl›laflt›r›lm›flt›r. MineQ suyu içen hastalar›n kan
fleker seviyeleri düflmüfltür. Sadece insülin kullanan hastalarda ise önemli
bir de€ifliklik kaydedilmemifltir. ‹nsülin ile düflürülemeyen kan flekeri se-
viyesinin mineQ suyu ile düflürülebilmesi çok dikkat çekicidir ve bu rahat-
s›zl›€›n tedavisinde önemli bir ad›md›r.

Kanseri Kontrol ‹çin Yeni Uygulama - Suyun Haf›zas›: 

Alkali ‹ndirgenmifl Suda P53’ün Bilgi Dalgas› ile Güçlendirilmifl Anti-
Kanser Etkisi

Bilimsel araflt›rmalar her maddenin kendisine efllik eden bir dalgas›n›n
(aura) oldu€unu ortaya ç›karm›flt›r. Maddenin dalga k›sm› bilgi (burada
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“bilgi dalgas›” olarak ifade edilmifltir) içermekte ve bu bilgi suya fiziksel
olarak titreterek veya t›klatarak transfer edilmektedir. Ayr›ca seri olarak
seyreltilmifl su, geleneksel homeopatinin* do€al iyilefltirme gücünü can-
land›rmak ve art›rmak için de kullan›lm›flt›r. Maddenin dalga k›sm›n› bu
flekilde suya transfer etmenin faydas›, Benveniste ve di€er araflt›rmac›lar
taraf›ndan zaten kan›tlanm›flt›r. Bu konuda derinleflen çal›flmalar sonu-
cunda, geleneksel homeopati yöntemlerinin yerine, su da dahil olmak
üzere çeflitli ortamlara maddelerin bilgilerini aktaracak yeni bir elektronik
makine gelifltirilmifltir. P53** güçlü bir tümör bask›lay›c› fonksiyona sa-
hiptir. Buna karfl›n, P53’ün bu özelli€inden faydalanman›n pratik bir yolu
yoktur. E€er P53’ün bilgi dalgas› suya veya su üretebilen herhangi bir or-
tama transfer edilebilirse, çeflitli stratejiler mümkün olabilmektedir. Bu
çal›flmada, P53’ün bilgi dalgas› önce UM’ye (alkali indirgenmifl su üreten
seramik kürelerinin kar›fl›m›) transfer edilmifl ve su ile temas ettirilerek
daha sonra UM ile P53 bilgisine sahip alkali indirgenmifl su üretilmifltir.
P53 bilgi dalgas›n› içeren su kanserin ço€almas›n› engeller, anti-metas-
taz*** etkisini ve apoptozu**** art›r›r. Suyun haf›za etkisinin gelecekte
kanser terapilerinde çok faydal› olaca€› ve etkin biçimde kullan›laca€› dü-
flünülmektedir.    

* Homeopati: Yaklafl›k iki yüzy›ldan beri Avrupa, Amerika ve Hindistan’da yayg›n
olarak uygulanan bu do€al t›p (veya alternatif t›p) yöntemi insan› bir bütün olarak
ele al›r ve as›l olarak semptomlardan ziyade insan› tedavi etmeyi amaçlar. Home -
opatik tedavide, do€an›n de€iflik alanlar›ndan seyreltilerek elde edilen ilaçlar, kifli -
nin kendi kendini do€al bir flekilde iyilefltirmesi için vücuda ivme verir. Bu tedavi
fleklinin etkili bir yöntem oldu€u insanlar üzerinde binlerce kez ispatlanm›fl ve bi -
limsel bir sistem oldu€u kabul edilmifltir. 

** P53: Di€er ad›yla tümör protein 53 (TP53), hücre döngüsünü düzenleyen bir
transkripsiyon faktörüdür. Birçok organizmada kanseri bask›lamak için çok önem -
li bir proteindir. Kanser önleyici birçok ifllevi vard›r: DNA zarar gördü€ünde DNA
tamir proteinlerini harekete geçirir; DNA tamir edilemeyecek kadar zarar
gördü€ünde “apoptoz”u bafllat›r.

***   Metastaz: Kanserin yay›lmas›.

****  Apoptoz: Programlanm›fl hücre ölümü.
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Benveniste ve meslektafllar› 1988 y›l›nda tart›flmalara neden olan bir ma-
kale yay›nlam›fllard›r. Bu makale “suyun haf›zas›” denebilecek ultra yük-
sek düzeyde seyreltilmifl biyolojik reaksiyonlar› konu almaktayd›. 1988 y›-
l›ndan bu yana suyun haf›za etkisini kan›tlayacak birçok makale yay›nlan-
m›flt›r. Herhangi etkili bir molekülün yoklu€undaki biyolojik reaksiyonlar
geleneksel teorilerle aç›klanamam›fl, Benveniste ve meslektafllar› bunu
aç›klayabilmek için büyük bir ciddiyetle birçok araflt›rma bafllatm›flt›r. En
ciddi araflt›rma 2004 y›l›nda, dört ba€›ms›z Avrupa laboratuvar›nda yap›l-
m›flt›r. Bu laboratuvarlarda yap›lan araflt›rmalar›n hepsinde Benveniste’yi
destekleyen sonuçlara var›lm›flt›r.

Benveniste öncelikle homeopatik yöntemler kullanarak her seyreltmede
suyu etkinlefltirmek için çalkalam›flt›r. Daha sonra yeni bir teknoloji gelifl-
tirmifltir. Moleküllerin çözüldü€ü herhangi sulu bir çözeltiyi bak›r bir tü-
pe alm›fl, daha sonra mikrofon kullan›larak bütün frekanslar› içeren ses
dalgas› tüpün bir duvar›na uygulanm›fl ve tüpün karfl› duvar›ndan al›nm›fl
ve molekül dalgalar› 20 ila 20.000 Hz aras› ses dalgas›n› kaydeden ses pat-
latma kart›na kaydedilmifltir. Bu olaydan sonra, Benveniste ve meslektafl-
lar› tekrarlad›klar› deneylerle, kaydedilen ses dalgas›n›n suyu titrefltirecek
titreflim sinyallerine dönüfltürülmesiyle fiziksel bir tepkinin de olufltu€u-
nu kan›tlam›flt›r. Benveniste deneydeki insan faktörünün etkisini ortadan
kald›rmak için ayg›t› otomati€e alm›fl ve ayn› sonuçlar› elde etmifltir. So-
nuçlar, her bir molekülün suya transfer edilebilen, sesi modüle edebilen
ve molekülün kendisi gibi fizyolojik reaksiyonlar› tekrar üretebilen içsel
dalgaya benzer karakteristikleri oldu€unu düflündürmektedir. Çevreyle
etkileflebilen içsel dalgaya benzer bu karakteristik nitelik Nobel ödüllü
Frans›z fizikçi prens Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie (1892 -
1987) ve ‹ngiliz-Amerikan fizikçi David Bohm (1917 – 1992) taraf›ndan
“pilot dalga”* , William A. Tiller taraf›ndan “bilginin dalgas›” olarak ad-
land›r›lm›flt›r.  

* Kuantum mekani€inin farkl› bir yorumu olan pilot-dalga kuram›na göre, parçac›klar
gözlense de gözlenmese de dalga fonksiyonu taraf›ndan yönlendirilen belirli pozis -
yonlara sahiptir.
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Dr. Kim ve çal›flma arkadafllar›, suyu aktive eden ancak fazla zaman alan
homeopati yerine yeni bir elektronik cihaz icat etmifllerdir. Bu cihaz yer-
yüzünün rezonans frekans› gibi, 7,8 Hz frekans kullanmaktad›r. Cihaz›
kullanarak hormonlar›n ve sitokinlerin* bilgi dalgas› suya ve hatta seramik
küre gibi ortamlara transfer edilebilmektedir. Hormonlar›n ve sitokinle-
rin bilgi dalgas›, seramik kürelere transfer edildikten sonra suyla temas et-
tirilerek dolayl› yoldan suya geçer. Böyle bir bilgi dalgas› içeren madde,
insanda hormonlar›n yerine getirdi€ine benzer bir fonksiyon gösterir. 

Su insan vücudunun yüzde 70’ini oluflturur ve içildikten otuz dakika son-
ra vücudun her dokusuna ulafl›r. E€er suyun kendisi radikal temizleyici
olsayd›, en ideal antioksidan olurdu. Son dönemde, katot taraf›nda üreti-
len alkali indirgenmifl suyun yüksek pH ve düflük ORP de€erleri süpe-
roksit dismutaz’a* * (SOD) ve katalaza* * * benzer aktivite gösterir ve
böylece reaktif oksijen türlerini temizler. Reaktif oksijen türleri kanser,
kardiyovasküler hastal›klar ve yafllanma da dahil nörodejeneratif* * * * h a s-
tal›klara neden olmakta ya da bu hastal›klar› a€›rlaflt›rmaktad›r. E€er su
radikal temizleyici olarak görev yaparsa, kanser de dahil olmak üzere, ok-
sidatif hasarlar› onarabilece€i giderek daha çok bilim insan› taraf›ndan
kabul edilmektedir.

* Sitokin: Hayvan ve bitki hücrelerince üretilen, hücrelerin birbirleriyle iletiflimini
sa€layan protein ve peptidlerin bir grubudur. Hücre yüzeyi sitokin reseptörleri ara -
c›l›€›yla görevlerini yaparlar. Sitokinler, hücrelerdeki reseptörlere ba€lanarak hüc -
re ço€almas›n› uyar›rlar.

** Süperoksidin hidrojen peroksite dönüflmesini katalize eden antioksidan bir enzim.

*** Hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalayan enzim.

**** Nörodejeneratif: Beyindeki sinir hücrelerine nöron denir. Nöronlar›n bozulmas›
ya da dejenere olmas› nörodejeneratif hastal›klara yol açar. Beynin özgün bölgele -
rindeki nöron dejenerasyonu ve ölümü, Alzheimer, Parkinson, ALS, Huntington,
Friedreich ataksisi ve Serebellar ataksiler gibi birbirine hastal›k mekanizmas› aç› -
s›ndan benzeyen, ama dejenere olan nöron çeflidi aç›s›ndan farkl› olan hastal›klara
neden olur. Biz bunlara nörodejeneratif hastal›klar diyoruz. Genelde hepsi çok h›z -
l› ilerleyen bu hastal›klar›n henüz tedavisi yoktur.
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‹yonizer alkali indirgenmifl su yerine, pH’› yükselten ve ORP’yi düflürerek
alkali indirgenmifl su üreten mineral kombinasyonu gelifltirilmifltir. Alkali
indirgenmifl suyun kanser geliflimine katk›da bulunan reaktif oksijen tür-
lerine ve serbest radikallere karfl› temizleyici olarak davrand›€› dikkate al›-
narak, bu suyun anti-kanser özelli€ine sahip olma olas›l›€› hayvan model-
leri kullanarak incelenmifltir. B16-BL6 melanom* hücreleri C56BL/6 fa-
relerinde**,  derialt› içine ve intraperitoneal*** olarak afl›land›€›nda, alka-
li indirgenmifl suyla beslenen farelerde tümör büyümesinde önemli bir
gecikme görülmüfl ve hayatta kalma süreleri, kontrol grubuna göre uza-
m›flt›r. Ayr›ca alkali indirgenmifl su kuyruk damar›ndan enjekte edildi€in-
de B16-BL6 melanom kaynakl› koloni say›s›n› azaltarak kanserin yay›lma-
s›n› (metastaz›) önledi€i görülmüfltür. Alkali indirgenmifl suyla beslenen
farelerde, ba€›fl›kl›k için temel organ olan dalak hariç, birçok organda re-
aktif oksijen türlerinin belirgin bir flekilde azald›€› görülmüfltür.

Bu sonucu yaratan ve alkali indirgenmifl suyun anti-kanser etkisini art›ran,
onun hem anti-oksidan hem de ba€›fl›kl›k güçlendirici etkisi olabilir. P53,
53 kilodalton molekül a€›rl›€›na sahip bir transkripsiyon**** faktörüdür
ve güçlü bir tümör bask›lay›c› gibi görev yapar. P53 hücreyi G1/S düzen-
leme noktas›nda yeterince uzun bir süre tutarak DNA onar›m proteinle-
rine, DNA hasar›n› onarmak ve hücrenin hücre döngüsüne devam edebil-
mesine izin vermek için zaman tan›maktad›r. E€er hücre onar›lmayacak
durumda ise, P53 hücrenin programlanm›fl hücre ölümünü gerçeklefltirir.
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* Melanom: Derinin melonosit hücrelerinden kaynaklanan habis bir tümörü.

** C57BL/6 Faresi: Genellikle "C57 black 6" ya da sadece "black 6" olarak adland›r› -
lan do€al tür laboratuvar fareleridir. ‹nsan hastal›klar›nda genetik altyap›ya model
olarak yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. En yayg›n kullan›lan fare türüdür. 

*** ‹ntraperitoneal: Kar›n iç zar› içerisinde bulunan organlar.

**** Transkripsiyon: DNA bir organizman›n tüm proteinlerinin yap› plan›n› içerir. Fa -
kat bu bilginin protein biyosentezinde kullan›labilmesi için, hücrenin protein bi -
yosentezini yapan organeli olan ribozomlara tafl›nabilecek bir formda ve DNA’n›n
uygun bir bölümü üzerinde kopyalanm›fl olmas› zorunludur. Transkripsiyon ola -
rak tan›mlanan bu olayda DNA bir organizman›n tüm proteinlerinin yap› plan›n›
içerir.
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P53 birçok hücrenin anti-kanser mekanizmas›d›r. P53’te oluflacak mutas-
yon, birçok kanserli hastada görüldü€ü gibi, kanser bask›lay›c› özelli€in
kaybolmas›na neden olur.

E€er P53’ün bilgi dalgas› suya transfer edilebilirse, kanserle mücadelede
yeni ad›mlar at›lmas› mümkün hale gelecektir. Dr. Kim ve arkadafllar›n›n
çal›flmalar›yla P53’ün bilgisi alkali indirgenmifl su üreten mineralli sera-
mik kürelere transfer edilmifltir. Mineralli seramik küreler taraf›ndan üre-
tilmifl alkali indirgenmifl su arac›l›€›yla P53 bilgisinin anti-kanser etkisi
araflt›r›lm›flt›r. 

Kullan›lan Malzemeler ve Yöntemler

Mineralli ‹ndirgenmifl Su Üretimi: Mineralli alkali indirgenmifl su üret-
mek için seramik kürelerden özel bir kombinasyon yap›lm›fl ve magnez-
yum eklenmifltir (UM olarak adland›r›lan bu seramik küreler Korece “iyi-
lefltirici mineral” anlam›na gelmektedir. Patent numaras›: KR10-074.860
ve KR10-068 1409 fleklindedir. Bkz. Tablo 1.). ‹ki litre musluk suyunda
yirmi dört saat bekletilen 50 gram seramik kürenin pH de€eri 9,8 ve
ORP’si -290 mv olmufltur. 

P53’ün bilgisi özel seramik kürelere tafl›y›c› olarak 7,8 Hz frekans kullanan
bir cihazla transfer edilmifltir. Spiral maddesini etkinlefltirmek için sar›l›
oldu€u kab›n giriflinde frekansla birlikte ince bir manyetik alan üretilir.
P53’ün bilgisi mineralli alkali indirgenmifl suya aktar›l›r ve suyla temas et-
mesi sonucunda p53 bilgi aktar›m› gerçekleflir.

Tablo 1: UM’nin ‹çeri€i

‹çerik Mg Mercan Turmalin ‹llit* Biyotit Manyetit

A€›rl›k (%) 50 10 10 10 10 10

* ‹llit: Mika mineral yap›s›na benzer bir mineraldir.
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Hücre Kültürü

MDA-MB-435 ve MDA-MB-231 insan kanser hücreleri Georgetown
Üniversitesi'nde bulunan Lombardi Gö€üs Kanseri Deposu’ndan elde
edilmifltir (ayr›nt›l› bilgi için lütfen bkz. h t t p : / / l o m b a r d i . g e o r g e-
town.edu/index.html)

Apoptoz Analizi

Annexin V-PE Apoptozis Alg›lama Seti I kullan›m›n›n ard›ndan hücreler,
üç gün boyunca mineralli alkali indirgenmifl su veya kontrol medyas›yla
analiz edilmifltir.

Sonuçlar 

In vitro’da Mineralli ‹ndirgenmifl Alkali Suyun Antioksidan Etkisinin ‹n-
celenmesi: Mineralli indirgenmifl alkali su UM olarak adland›r›lan patent-
li özel seramik kürelere temasla oluflturulmufltur. UM (Tablo. 1) ile 24
saat temas halinde suyun pH ve ORP’si izlenmifltir. Gece boyu UM ile te-
mas eden suyun ORP’si -290 mv, pH’› ise 10 civar›nda gözlemlenmifltir.
Doku kültür ortam›n›n pH de€eri, in vitro deneylerde 7,8 için yeniden
ayarlanm›flt›r. 

Daha sonra, mineralli alkali indirgenmifl suyun in vitro reaktif oksijen tü-
rü olarak radikal temizleyici (fiekil 1) hareket yetene€i ölçülmüfltür. Re-
aktif oksijen türlerinin konsantrasyonu, mineralli alkali indirgenmifl su ile
DCFH-DA metodu kullan›larak ölçülmüfltür. Mineralli alkali indirgen-
mifl su, konsantrasyona ba€l› olarak reaktif oksijen türlerini azaltt›€› için
anti-oksidan etkisi göstermektedir. Yüzde 50 mineralli alkali indirgenmifl
su çözeltisi ile güçlü bir anti-oksidan olarak (1.25 MM) bilinen C vitami-
ni (askorbik asit)  ayn› etkiyi göstermifltir. 
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fiifa veren minerallerle (UM) ilgili olarak, ek olarak genel amaçlar için 30
farkl› bilgi yüklenmifl UM vard›r: 

G (Büyüme veya yeniden canland›r›lma)

F (Kad›n menopoz)

MP (‹nsan gücü)

D (Diyet)

T (Tiroid eksikli€i)

BM (Kemik ve difllerin güçlendirilmesi, kemik erimesi, eklem iltihab›)

C (Kanser)

fiekil 1

8000

6000

4000

2000

Mineralli ‹ndirgenmifl Su (%)

0
0 5 10 20 50 AsA
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CL (Lösemi)

EP (Anemi) 

HL (Saç dökülmesini önlemek)

HP (Hipertansiyon)

L (Karaci€er için)

K (Böbrek için)

AI (Genel otoimmün hastal›klar için)

RA (Romatoid artrit)

ML (Myastenia)

S (Ruhsal depresyon, anksiyete ve a€›r stres için)

BO (Epilepsi, konvülsiyon, migren)

BS (fiizofreni, bipolar)

BA (Beyin aktivasyonu)

BD (Bunama) 

ADHD (ADHD): (DEHB-Dikkat Eksikli€i Hiperaktivite Bozuklu€u)

P (Parkinson hastal›€›)

H (Narkolepsi)

AU (Otizm)

N (Sigaray› b›rakmaya yard›mc› olur)

AL (Alkolü b›rakmaya yard›mc› olur)

DR (‹laç kullan›m›n› b›rakmaya yard›mc› olur) 

AN (Otonom sinirini dengeler)

CH (Kimyasal duyarl›l›k ve fliddetli atopi azalt›lmas›)
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4. Bölüm

Minerallerle Gelen
Sağlık
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Minerallerle Gelen Sa€l›k

Ola€anüstü bir sistem olan insan vücudunun sa€l›kl› olabilmesi ve bu du-
rumu koruyabilmesi için tüm hücrelerin görevlerini eksiksiz ve en iyi fle-
kilde yerine getirmesi gerekir. Vücutta farkl› oran ve miktarlarda bulunan
tüm maddelerin görevleri ayr› ve özeldir. Su, ya€ ve proteinlere oranla vü-
cutta çok az bulunan minerallerin ve vitaminlerin görevleri son derece
önemlidir. Vücudun farkl› ifllevleri olan mineraller ve vitaminlere duydu-
€u ihtiyaç de€iflmektedir. Mineraller ve vitaminler ancak vücudun ihtiyaç
duydu€u oranlarda al›nmalar› durumunda yararl› olabilirler.

Bu bölümde insan vücudunun bedensel ve zihinsel olarak sa€l›kl› kalabil-
mesi için gereken belli bafll› mineralleri belirtecek ve eser miktarda bulun-
malar›na ra€men ifllevleri son derece önemli minerallerin görevlerini, az
veya fazla al›nmalar› durumunda yaflanabilecek sorunlar› ele alaca€›z. 

Minerallerin Önemi

Vücudun kendi kendine üretemedi€i maddeler olan mineraller, vitamin-
lerle etkileflime girerek vücutta en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerin etkin
bir flekilde çal›flmas›na katk›da bulunurlar. Dolay›s›yla insan vücudu en
az vitaminler kadar minerallere de ihtiyaç duymaktad›r.

Kan bas›nc›n›n ve kalp ritminin dengelenmesinde, kas fonksiyonlar›n›n
yerine getirilmesinde, vücuttaki s›v› dengesinin devaml›l›€›nda, üremede
oldukça önemli rol oynayan mineraller, kan oluflumunu ve sa€l›kl› sinir
fonksiyonlar›n›n geliflimini de kontrol ederler.
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‹nsan vücudundaki mineral da€›l›m›

SU

42 kg

Di€er

Potasyum
Sodyum

Glikojen

Kalsiyum

Fosfor

Protein 12 kgYa€ 12 kg

Mg Cl
Fe Zn
Cu

Minerallerin toplam› yaklafl›k 3.4  kg.’d›r.
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Mineral eksiklikleri özellikle büyüme ve geliflme ça€›ndaki çocuklarda ol-
dukça büyük sorunlara neden olabilmektedir.

Organik minerallerden baz›lar› su içinde alkali iyonlar›na (Ca, Mg gibi)
ayr›l›r ve vücudun alkalinitesini korumak için kan içinde çözünür. Böyle-
ce kan ak›fl›n› kolaylaflt›rmak için kan›n yo€unlu€unu düzenler ve k›rm›z›
kan hücresinin elektrik potansiyelini art›rarak p›ht›laflma düzeyini ayarlar.

‹yon halindeki mineraller ise besinlerin insan hücreleri taraf›ndan emil-
mesine ve asidik at›klar›n vücuttan at›lmas›na yard›mc› olur. Bunlar su
içinde çözünerek enzimlerle birleflir ve temel iyonlu mineraller yard›m›y-
la metabolik yolla tüm kimyasal reaksiyonlar› tetikleyebilir. Bu nedenle
iyon halindeki mineraller kimyasal reaksiyonlar›n bafllat›c›s› olarak kabul
edilirler.

Di€er bir deyiflle, vücuda ne kadar vitamin al›n›rsa al›ns›n, mineraller ol-
madan bu vitaminler emilemez. Örne€in, mineraller aras›nda sodyum
(Na+) iyonlar› su emilimine yard›mc› olur ve kan içindeki kalsiyum iyon-
lar›n›n (Ca+2) ise insan vücudunun dengesine katk›s› büyüktür.

Deniz suyu içerdi€i yaklafl›k 84 - 86 mineral elementiyle zengin bir yap›-
dad›r ve bu 84 elementin vücudumuzda da bulunmas› son derece dikkat
çekicidir. Modern bilimsel araflt›rmalara göre, bu elementlerin 24’ü ya-
flam için zorunludur. Dengeli ve sa€l›kl› bir vücut ise tüm bu 84 elemente
de€iflen oranlarda ihtiyaç duymaktad›r. ‹yon kayb› dengesizliklere, hücre
üretme ve büyümede bozulmalara yol açar. Hücre kay›plar› sinir bozuk-
luklar›na, beyin kusurlar›na, kas hasarlar›na ve hastal›klara neden olur. Bu
yüzden kandaki tuz ve iyonlar›n vücudun ihtiyaç duydu€u uygun mineral
dengesi sa€l›k için hayati de€er tafl›maktad›r.
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Mineraller

Çinko

Lityum
Beyin fonksiyonlar› ve uyan›kl›k

Fosfor, kalsiyum
Difl kemik oluflumu

‹yot
Tiroid fonksiyonlar›

Bak›r
Akci€er fonksiyonlar›

Kalsiyum
Kalp ve damar sa€l›€›

Klorür
A‹DS’i çürütme

Bak›r fosfat
Böbrek fonksiyonlar›

Krom Vanadyum
fieker metabolizmas›

Çinko
Prostat hormanlar›

Kalsiyum
Güçlü kemikler ve kaslar

Mangan
Kas refleksleri

Magnezyum
Kab›zl›€› azaltma

Demir
Kas yap›m›, hastal›klara direnme

Mangan
Sinir sistemi fonksiyonlar›

Potasyum
Beyne oksijen gönderme

Çinko
Endifle ve uykusuzluk
giderir.

Mangan
Tiroid fonksiyonlar›

Magnezyum
Kalp düzenleme

Selenyum, Sülfür
Detoksifikasyona yard›mc›

Bak›r
Enfeksiyon ile mücadele

Sodyum, Potasyum
Sinir ve kas fonksiyonlar›

Magnezyum
Kaslar› rahatlatma

Mangan, Bor
Güçlü kemikler

Sülfür
Sa€l›kl› cilt, saç, t›rnak

Fosfor
Eklem iltihap a€r›lar›n› azalt›r
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Suyun Mineral Yönünden Zengin Olmas›n›n Önemi ve Faydas›: Bir
Damla Su II kitab›nda da belirtildi€i gibi, kaliteli suyun en önemli unsur-
lar›ndan biri onun mineral içeri€idir. Vücudun ihtiyac› olan minerallerin
tümü elbette sudan karfl›lanamaz, ancak  suyun  belli  oranda  mineral içer-
mesi çok önemlidir. Örne€in, flifal› su olarak bilinen termal ve do€al kay-
nak sular›, içerdikleri mineraller sayesinde canl›l›k vermekte ve hastal›kla-
r› iyilefltirmektedir.

Minerallerin hücre duvar›ndan geçebilmeleri için suda çözünmüfl iyonlar
halinde bulunmalar› gerekmektedir. Ancak tek moleküller veya iyonize
olmufl mineraller hücreye rahatça al›nabilir. 

Minerallerden optimum fayday› görebilmek, onlar› do€ru kombinasyon-
da almakla do€rudan ba€lant›l›d›r. Örne€in, bir mineralin çok fazla olma-
s› di€er mineralin sindirilmesini frenleyen bir etki yapabilir ya da bir mi-
neralin eksikli€i di€erinin onun yerine kullan›lmas›na neden olabilir. 

Vücudumuzda bulunan yaklafl›k 84 -86 mineralden tek tek bahsetmemiz
mümkün olmad›€› için burada sadece birkaç›ndan bahsedece€iz. Bunlar›  

• Kalsiyum (Ca)

• Fosfor (P)

• Potasyum (K)

• Sodyum (Na)

• Silisyum (Si) ve Silika (SiO2)

olarak s›ralayabiliriz. 

Kalsiyum (Ca)

Kalsiyum vücuttaki görevleri aç›s›ndan üzerinde önemle durulmas› gere-
ken bir mineraldir. Ancak eksikli€i kadar fazlal›€› da çok ciddi sa€l›k so-
runlar›na yol açmaktad›r. Burada hem kalsiyumun önemini vurgulayacak
ve do€ru kaynaklardan kalsiyum eksikli€ini gidermenin yollar›na de€ine-
ce€iz hem de kalsiyum fazlal›€› durumunda baflvurulmas› gereken tedavi
yöntemlerinden söz edece€iz.
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‹nsan vücudu yeryüzünde ve denizlerde bulunan elementlerden oluflmufl-
tur. Bu elementlerin birinin di€erinden daha önemli ya da önemsiz oldu-
€unu söyleyemeyiz, ancak baz› elementlerin di€erlerine göre daha bol bu-
lundu€unu söyleyebiliriz. Vücutta bol miktarda bulunan elementler sa€l›-
€›n korunmas›nda ve hayat›n sürdürülmesinde daha etkilidir. 

‹nsan vücudunda en fazla bulunan elementlerden biri kalsiyumdur. Ke-
miklerde moleküler olarak bolca ba€lanm›fl ve hemen hemen bütün insan
hücrelerinde de bulunmaktad›r. ‹yonlaflma ile moleküler ba€ kurduklar›n-
da proteinlerle kolayca bir araya gelmektedir. Kalsiyum ile her hücre du-
var›n›n iyon kanal›nda böyle bir ba€ kuran protein biyolojik bir valf olufl-
turur. Bu biyolojik valf hem hücrenin besin fonksiyonlar›n›n hem de tüm
vücutsal fonksiyonlar›n›n dahil oldu€u önemli biyoelektriksel hücresel
boflalt›m süreçlerini düzenler. 

Vücudumuzun yüzde 1,5’tan fazlas›n› kaplayan kalsiyumun neredeyse ta-
mam› kemiklerde ve difllerde, geri kalan küçük bölümü ise yumuflak do-
kularda bulunmaktad›r. Yetiflkin bir insanda kalsiyum, kemikten kana ka-
r›flarak yeniden kemik yap›m›nda kullan›lmaktad›r. Bu hayat boyu kalsi-
yum oran›n› dengede tutmam›z›n flart oldu€u anlam›na gelmektedir.  Ke-
mik sa€l›€›n› koruma görevini üstlenen kalsiyum-D vitamini ikilisi bu ko-
nuda s›k› bir iflbirli€i içindedir. 

Kalsiyum kemik ve difllerin oluflumuna, sa€l›kl› kalmas›na, kalp at›fl›n›n
düzenlenmesine ve kan›n p›ht›laflmas›na yard›mc› olur. Kas gücü ve sinir
iletimi için son derece elzemdir. 

Normalde insan vücudunun yap›s› kalsiyumu, hücresel pH’› hafif alkali
tutmak için kullan›r ve kan bu sayede maksimum oksijeni emebilir. Vücu-
dumuzda kalsiyum ve oksijen emici olarak davran›r ve ölümcül karbonik
(H2CO3) ve laktik asit (CH3CHOH-COOH) at›klar›n› emerler.

Hücre beslenmesinde kalsiyumun kat›l›m› üç bölümden oluflmaktad›r.
Birincisi, kalsiyuma ba€lanm›fl proteinler her hücre duvar›ndaki iyon ka-
nallar›n›n hem boyutunu hem de aç›l›p kapanmas›n› düzenler. ‹kincisi,
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kalsiyum iyonu kendisini yüksek miktarda moleküler olarak hücre mem-
bran›n›n d›fl yüzeyine y›€›lm›fl besin radikaline ekler. Bu y›€›nlar elektrik-
sel olarak ba€›ms›z olduklar›nda kalsiyum onlar› iyon kanal›ndan hücreye
alarak sa€l›kl› besin haline dönüfltürür. Üçüncü olarak ise kalsiyum fosfat-
la birleflerek hücre içi ve d›fl› ak›flkan›n› hafif alkaliye dönüfltürür. 

Kalsiyum Yönünden Zengin Besinler: Süt kalsiyum yönünden zengin ol-
makla birlikte, yayg›n inan›fl›n aksine, vücudumuz bundan yeteri kadar
faydalanamaz. Sütte yüksek miktarda kalsiyum vard›r (100 gr.’da 120 mg
kadar) ancak fosfor miktar› da (100 gr.’da 92 mg kadar) yüksektir. Bu du-
rumda kalsiyum/fosfor oran› 1:1 gibi düflük bir de€erdedir. Oysa bu ora-
n›n anne sütündeki gibi 2:1 ya da daha az olmas› durumunda ba€›rsaklar-
da kalsiyum emilimi gerçekleflebilmektedir; aksi durumda 1:1 gibi bir
oran söz konusu oldu€unda, ba€›rsaklarda kalsiyum emilimi ciddi flekilde
bozulmaktad›r. Birçok yeflil yaprakl›larda bu oran yaklafl›k 2:1 düzeyinde-
dir ve bunlar kalsiyum aç›s›ndan çok daha rahat emilebilmektedir. 

Anne sütündeki kalsiyum düzeyi (100 gr.’da 30 mg) inek sütündekine
oranla dörtte bir oran›nda daha düflüktür. Ancak anne sütünde fosfor ora-
n› 2:1’dir. Bir bebek anne sütü ald›€›nda, D vitamini eksikli€i de yoksa hiç-
bir kalsiyum eksikli€ine maruz kalmaz.

Kalsiyum Yönünden Zengin Besinler

• Süt (kalsiyum oran› yüksektir, ancak emilimi zordur).

• Taze yeflil yaprakl› sebzeler ve otlar (organik ve ifllem görmemifl ol-
malar› durumunda kalsiyum oranlar› oldukça yüksektir ve emilimi
kolayd›r).

• Kuruyemifl (ifllem görmemifl, kavrulmam›fl olmas› önerilmektedir).

• Yumurta (serbest gezen ve do€al besinlerle beslenen tavuklar›n yu-
murtalar› kalsiyum içeri€i bak›m›ndan zengindir).

• Maden suyu.
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Baz› Besinlerin Mineral ‹çerikleri  (100 gramda mg de€erleri)

Kalsiyum Fosfor Magnezyum Sodyum Potasyum

Yo€urt 121 95 12 46 155

Süt 117 92 18 44 137

Maydanoz 67 48 26 46 521

Roka 120 60 21 44 137

Semizotu 65 44 68 45 494

Dereotu 208 66 55 61 738

Ispanak 99 49 79 79 558

Paz› 51 46 81 213 379

Elma 11 20 9 2 195

Muz 6 26 32 1 422

Bö€ürtlen 42 32 29 1 233
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Günlük mineral ihtiyac› 

Mineraller Yetiflkin 
erkeklerde

Yetiflkin
kad›nlarda Çocuklarda  Hamilelerde Emziren

kad›nlarda 

Kalsiyum
(K) 1000 mg 1000 mg 1200-1300 mg 1200 mg 1200 mg

Krom (Cr)  0,04 – 0,03 mg 0,025 mg 0,015 mg 0,03 mg 0,045 mg

Bak›r  (Cu)  1 mg  0,7-0,9 mg 0,4 mg 1 mg 1,3 mg

Flor (Fl)  3–3,5 mg  4 mg 0,5–2 mg 3 mg 3 mg

‹yot  (I) 0,15 mg 0,15 mg 0,09 mg 0,175 mg 0,29 mg

Demir  (Fe ) 8–10 mg 18 mg 7–11 mg 27 mg 9-10 mg

Magnezyum
(Mg) 350–420 mg 300–320 mg 130–240 mg 350–400 mg 310–360 mg

Mangan (Mn) 2 mg 1,8 mg 1,5 mg 2 mg 2,6 mg

Molibden
(Mo)  0,075 mg  0,045 mg 0,022 mg 0,05 mg 0,05 mg

Fosfor (P) 700-1250 mg 700 mg 500 mg 700 mg 700 mg

Potasyum (K) 4500 mg  4500 mg 3800 mg 4700 mg 5100 mg

Selenyum
(Se) 0,05 mg 0,05 mg 0,03 mg 0,06 mg 0,07 mg

Sodyum (Na) 1100- 2300 mg  920-2300 mg 920-2300 mg 920-2300 mg 920-2300 mg

Çinko (Zn)  11 mg 8 mg 5 mg 11 mg 12 mg

(Not: Bu de€erler günlük 2.000 kaloriye ihtiyaç duyan 4 yafl ve üzeri için gereklidir.) 
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Kalsiyum Eksikli€i: Kalsiyum eksikli€i kol ve bacaklarda kramplar, t›rnak-
larda k›r›lmalar, tansiyonda yükselme, el ve bacaklarda uyuflma, koleste-
rolde art›fl, depresyon, bafl a€r›s›, kas a€r›s›, kronik eklem a€r›s› ve ast›m
gibi rahats›zl›klara yol açabilmektedir. 

Kalsiyum eksikli€inde D vitamininin çok önemli bir rolü bulunmaktad›r,
çünkü D vitamini kalsiyumun emiliminde ve özümsenmesinde hayati rol
oynamaktad›r. D vitamini eksikli€i durumunda kalsiyum fazla al›nsa da,
ince ba€›rsaklarda emilim gerçekleflmez ve kalsiyumun çok az miktar› ka-
na geçebilir. 

Yukar›da da belirtti€imiz gibi, vücutta bulunan kalsiyumun büyük bir k›s-
m› kemiklerde ve difllerdedir. Ancak, kalsiyum bunun d›fl›nda insan vücu-
dunun fiziksel fonksiyonuyla ilgili çok önemli bir rolü de üstlenmifltir.

Örne€in, kan›n içinde mikroskobik miktarda da€›l›r ve p›ht›laflt›r›c› olarak
görev yapar. E€er vücutta kalsiyum yoksa kan p›ht›laflamaz. Kandaki kal-
siyum miktar›, tüm vücuttaki miktar›n on binde biri kadard›r. Ayr›ca kal-
siyum hücrenin aktivitesini de destekler. E€er kalsiyum olmazsa hücrenin
içsel bilgi aktar›m›nda önemli kopmalar olabilir.

Ancak, kalsiyumun eksikli€i gibi fazlal›€› da önemli baz› sak›ncalara yol
açmaktad›r. Örne€in kanserli hücrelerde çok miktarda kalsiyum bulundu-
€u bilinir. Kanser ayn› zamanda “carcinoma” (karsinom) olarak da bilinir
ve hücrede “kontrolsüz kalsiyum” anlam›na gelir.

Hücrede fazla kalsiyum olmas› sadece kansere neden olmaz, ayn› zaman-
da hücrenin strese girmesine ve hatta ölmesine neden olur. 

Kalsiyum Eksikli€inin Pratik Ölçüm Metodu: 1970’li y›llarda Dr. Carl J.
Reich, tükürü€ün asidik durumunun kalsiyum iyonu eksikli€ini belirle-
medeki önemini keflfetmifltir. Bu yöntemle, kiflinin kalsiyum eksikli€i bir-
kaç dakika içinde ve pahal› olmayan bir yolla ölçülebilmektedir. Dr. Re-
ich’a göre, kalsiyum eksikli€i olmayan sa€l›kl› kiflinin tükürük pH’› nötr ile
hafif alkali aras›ndad›r (7-7,5) ve vücuttan at›lanlar ise asidiktir. Ancak
kalsiyum eksikli€i söz konusuysa bu kiflinin tükürük pH’› asidiktir (4,6-
6,4) ve vücut at›klar› alkalidir.  
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Kalsiyum kimyasal olarak alkali elementlerden biridir, yani pH’› 7’nin
üzerindedir. Elektronlar için düflük bir çekimi vard›r ve iyi bir indirgeyici
maddedir. Bu ise elektronlar›n› özellikle oksijene kolayl›kla verebilmesi
anlam›na gelmektedir. Oksitler ve hidroksitler polard›r, dolay›s›yla her
molekülün iki ucu elektriksel olarak z›t yüklüdür. 

Yüksek Oranda Kalsiyum (Ca) ‹çeren Deniz Mercan›: Kalsiyum yönün-
den zengin olan mercan kalsiyumu Japonlar›n yüzlerce y›ld›r tükettikleri
bir üründür. Mercan kalsiyumu Okinawa’daki eski mercan resiflerinden
elde edilir. Mercan kalsiyumunun en önemli özelli€i, daha mideye varma-
dan içerdi€i minerallerin (kalsiyum, magnezyum ve di€er eser mineraller)
iyonize olmas›d›r. Rusya, Almanya ve Hindistan’da doktorlar mercan kal-
siyumunun faydalar›ndan s›kl›kla bahsetmektedir.

Mercan kalsiyumu sadece kalsiyum içermemekte ve takviye olarak al›nd›-
€›nda vücutta çok rahat emilebilen 75 farkl› minerali de içermektedir.
Yüksek oranda mineral içeren bu takviyeler aras›nda magnezyum ve D vi-
tamini de bulunmaktad›r ve D vitamini ile magnezyum, kalsiyumun emil-
mesi için gerekli anahtar minerallerdir.

Bu mercan toplan›p kurutulduktan sonra takviye ürünlere eklenerek hap
fleklinde kullan›lmaktad›r. Mercan topland›ktan sonra, kurutulmadan, ifl-
lem görmeden tüketilmesi önerilmemektedir. 

Kalsiyum mercan›
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Yerkabu€u ve ‹nsan Vücudunda Bulunan Element Bileflimlerinin
Karfl›laflt›r›lmas›

Element Yerkabu€u ve Denizlerde
Yak. Bulunma Oran› (%)

‹nsan Vücudunda 
Yak. Bulunma Oran› (%)                                            

Oksijen 49 65

Silikon 26 Eser

Alüminyum 7.5 Eser

Demir 4.7 1

Kalsiyum 3.4 1.6

Sodyum 2.6 0.3

Potasyum 2.4 0.3

Magnezyum 1.9 0.05

Hidrojen 0.88 10

Titanyum 0.55 Eser

Klorür 0.19 0.3

Fosfor 0.12 0.90

Karbon 0.09 18

Manganez 0.08 0

Sülfür 0.03 0.25

Di€er 0.54 2.3

Toplam 100 100
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Kalsiyum Fazlal›€›: Kireçlenme

Kireçlenme en basit tan›m›yla, kalsiyum tuzlar› taraf›ndan vücuttaki do-
kular›m›z›n sertleflmesidir. Bu tuzlar fosfor gibi baflka mineraller de içerir.
Biz daha gençken vücudumuzda birikmeye bafllayan bu tuzlar yaflland›€›-
m›zda aç›€a ç›kar. Kireçlenme normalde bir hastal›k olarak adland›r›lmaz,
ancak birçok hastal›€a efllik eden bir rahats›zl›kt›r.

Kireçlenmenin yol açt›€› rahats›zl›klar: Kalsiyum birikimi flu rahats›zl›kla-
ra yol açabilir. 

• Cildin yafllanmas›

• Alzheimer

• Eklem iltihab›

• Otizm

• Kemik uru

• Beyin kumlar› ve kistleri

• Gö€üs implant› kireçlenmesi

• Kesecik iltihab›

• Kalsinozis kütis (deride kalsiyum birikmesi)

• Kanser (kemik, beyin, gö€üs, kolon, prostat vs)

• Katarakt

• Orta kulak kemikleflmesinden kaynaklanan duyma kayb›

• Diyabet (yetiflkinlerde tip 2)

• Safra tafl›

• Glokom (görüflü azaltan göz hastal›€›)

• Kalp hastal›€› (özellikle damar t›kan›kl›€› ve sertleflmesi)

• Heterotofik kemikleflmesi (yumuflak dokularda kemik oluflumu)
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• Hipoparatiroid (baz› hormonlar›n az üretilmesi)

• Böbrek tafl›, kistler ve polikistik böbrek hastal›€›

• Karaci€er kistleri

• Maküler hastal›€› (gözün bir k›sm›n›n bozulmas›)

• Meniere hastal›€› (iç kulak hastal›€›)

• Multiple Skleroz (sinir sisteminin zay›flamas›)

• Paratiroid hastal›€› (kalsiyumu dengeleyen hormonlar› etkiler)

• Prostat

• Tükürük bezi tafllar›

• Skleroderma (cildin sertleflmesi)

• ‹nme

• Tendon iltihab›

Kireçlenme özellikle kad›nlar için tehlike arz eden gizli bir düflmand›r.
Kalp rahats›zl›klar›, gö€üs ve yumurtal›k kanseri gibi kad›nlar›n korktu€u
ve s›k karfl›laflt›€› rahats›zl›klarda kalsiyum birikimine rastlanm›flt›r. Daha
çok kad›nlar› etkileyen eklem iltihab›nda da kalsiyum birikimine rastlan-
m›flt›r. 

Kalsiyum fazlal›€› cildin elastikiyetini kaybetmesine ve eklem fliflliklerine
neden olabilmekte, kan ak›fl›n› k›s›tlayabilmektedir. Erkeklerde peniste,
kad›nlarda ise yumurtal›kta oluflan kitleler a€r›ya neden olabilmektedir. 

Sa€l›€›m›z üzerindeki bu önemli etkisi nedeniyle kalsiyumun azl›€› da faz-
lal›€› da vücut fonksiyonlar›m›z› etkilemektedir. Kalsiyum fazlal›€› vücu-
dun afl›r› yüklenmesine yol açar. Her iki durumun sak›ncalar›n› da gider-
mek için vücut, kemiklerden hormonlara ve ba€›rsaklara kadar her fleyi
içeren geliflmifl bir sistemle kalsiyum seviyelerini s›k› bir flekilde kontrol
eder. 
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Kireçlenme genellikle kandaki kalsiyum rezervleri henüz dengedeyken
sinyal vermeye bafllar. Kireçlenmenin ilk bak›flta fazla kalsiyum birikimin-
den ileri geldi€i düflünülebilir, ancak durum ço€unlukla böyle de€ildir.
Çözülmesi gereken sorun fludur; neden kalsiyum seviyemiz normal olma-
s›na karfl›n kireçlenme gerçekleflmektedir?

Bu durum “distrofik kireçlenme”* olarak adland›r›lmaktad›r ve oldukça
s›k gerçekleflmektedir. Son zamanlara kadar bunun nedeni kesin olarak
bilinmemekteydi.

Bunun nedenlerinden biri, yediden yetmifle milyonlarca insan›n kalsiyum
takviyesi kullanmas› olabilir. Bu takviyelerin içerdi€i vitaminler sayesinde
vücudun kalsiyumu kullanma yetisi artmaktad›r. Bayanlar ise genellikle
kemik erimesine karfl› kendilerini korumak için bu tür destekler almakta-
d›r.  Bununla birlikte, bilimsel araflt›rmalar kalsiyum takviyesinin gerekli
olup olmad›€› ve miktar› konusunda ortak bir görüfle ulaflamam›flt›r. 

Asl›na bak›l›rsa yaflland›€›m›zda da vücudumuzda yeterince kalsiyum bu-
lunmaktad›r. Ancak vücudumuz bunu, gençken kulland›€› gibi kullanma-
maktad›r. Burada büyük bir çeliflkiyle karfl› karfl›yay›z: Ald›€›m›z takviye-
lerle kendimizi kand›rmakta ve vücudumuzun s›kl›kla zararl› birikimler
yapmas›na neden olmaktay›z. Bunun anlam› baz› takviyelerin kireçlenme-
ye neden olmas› de€ildir, sadece vücudumuzdaki bir mekanizman›n nor-
mal seviyede görünen mineralleri amaçlar› d›fl›nda kullanmas›d›r. 

Baz› araflt›rmalar kireçlenmenin kötü beslenme ve egzersiz yetersizli€in-
den kaynakland›€›n› göstermektedir. Do€ru beslenme ve egzersizle bu gi-
bi hastal›klar›n semptomlar› azalmaktad›r. Ancak do€ru g›dalar›n ve eg-
zersizin inkâr edilemez faydalar› bulunma birlikte, kireçlenmeyi gerilettik-
leri söylenemez. Kan damarlar› sertli€ini korumakta ve kalsiyum sorun
yaratmaya devam etmektedir. Bu sürecin nedenlerini anlayabilmek son
derece önemlidir.

* Distrofik kireçlenme: Ölen veya ölmek üzere olan dokularda oluflan doku y›k›m› so -
nucu ortaya ç›kan asitli€in etkisizlefltirilmesi için kalsiyum iyonlar›n›n çökmesiyle
oluflur. 
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‹nsan vücudunun baz› bölgelerinde oluflan kireçlenme

Mikrovasküler: Kireçlenmifl k›lcal
avenüller atardamarlar ve arterlerde

Sindirm Sistemi: Safra
tafl›, Chron hastal›€›,
kolon kanseri

Üreme ve ‹drar Sistemi:  Böbrek tafl›,
kronik prostatit, Peyronie’s hastal›€›
testis mikroliti, interstisyel sistit,
yumurtal›k kisti, yumurtal›k kanseri

Kemikler ve Kaslar:
Atrit, osteoartrit 
tendon, kemik
ç›k›nt›s›, bursit, 
ankilozan spondilit,
kemik kanseri

Endokrin Sistem:
Adison hastal›€›,
hipoparatiroid

Deri: Derinin
yafllanmas›,
skleroderma

Gözler: Katarakt, glokom, makula,
dejenerasyon.

Difl ve Difl Etleri: Difl tafl›,
tükürük bezi tafl›, dental plak

Gö€üs ve Akci€erler:
Gö€üs kanseri
tüberküloz

Beyin: Pineal kireçlenme,
alzheimer hastal›€›,
tüberoskleroz, sertleflmifl
arterler, beyin hasar›, inme

Kalp ve Dolafl›m:  Damar sertli€i,
ateroskleroza, kardiyomegali, kalp
kapakç›€› kireçlenmesi ve di€er
damar rahats›zl›klar›
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Önemli Bulufl: Afl› veya baflka biyolojik ürünler haz›rlayan bilim insanlar›,
deney için kulland›klar› hücrelerin hiçbir kontaminasyona maruz kalma-
malar›na ra€men esrarengiz bir flekilde ölmesi veya büyümesinin durma-
s› karfl›s›nda flafl›rmaktad›rlar. Böyle durumlarda bilim insanlar› kültür
hücrelerini atarak deneye yeniden bafllarlar. Bu pahal› bir süreçtir ve çeflit-
li sorunlara neden olabilmektedir. Kültürlerin nedeni bilinmeyen orga-
nizmalar yüzünden kontamine olma ihtimalleri üzerinde durulmaktad›r. 

1985 y›l›nda bu gibi kontaminasyonlar› göz önünde bulunduran Dr. E.
Olavi Kajander doktora çal›flmalar› s›ras›nda hücre ölümüne neden olan
problemleri araflt›rmaya bafllam›flt›r. 

1991 y›l›nda Dr. E. Olavi ile Türk biyolog Dr. Neva Çiftçio€lu bu konuda
birlikte çal›flmaya bafllam›flt›r. ‹lk olarak Dr. Çiftçio€lu, “nanobakteri” ad›-
n› verecekleri ve kontaminasyona neden olan bu organizmay› daha rahat
inceleyebilmek için özel bir boyama yöntemi gelifltirmeye çal›flm›fl ve
1991 y›l›n›n sonlar›nda bunu baflarm›flt›r.

Di€er Önemli Bulufllar:

Araflt›rmalar sonucunda insan nanobakterisinin baz› özellikleri tespit
edilmifltir:

• ‹nsan kan›nda bulunur.

• Di€er virüs ve bakterilere oranla çok daha yavafl ço€al›r.

• Gözlemlemek ve üretmek için özel yöntemler gerekmektedir.

• Benzersiz sert kalsiyum kabu€u oluflturur.

• Birçok bakteri ve virüsü öldüren ›s›ya ve radyasyona dirençlidir.

• Laboratuvar hayvanlar›na enjekte edildi€inde böbrek tafl› oluflmak-
t a d › r .

• Afl›lar kontamine eder ve geleneksel filtreler taraf›ndan tutulmaz. 

• Arter plak, kalp kapakç›klar›, yumurtal›k kanseri, difl tafllar› ve böbrek
tafllar›nda bulunmufltur.
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• Bir klinik araflt›rmaya kat›lan her hastada rastlanm›flt›r.

• Koroner arter kireçlenmesinde güvenilir bir göstergedir. 

• ‹yi bilinen kimyasallar ve ilaçlar›n yeni kombinasyonuyla tedavi edile-
bilir.  

Fosfor

Vücut için çok önemli bir baflka element olan fosfor dokular›n yaklafl›k
yüzde 0,95’ini oluflturur. Ortalama a€›rl›ktaki bir eriflkinde toplam mik-
tar› 700 gr. kadard›r. Bu miktar›n yüzde 80’i trikalsiyum fosfat
(Ca3(PO4)2) halinde kalsiyuma ba€l› olarak kemiklerde ve difllerde bulu-
nur; yüzde 10’u ise kanda ve kaslarda lipit, protit ve glusit gibi bilefliklere
ba€l›d›r. 

Kandaki fosfor düzeyi çocuklarda daha yüksektir, kad›nlarda ise meno-
pozdan sonra artar. Kandaki toplam fosfor içeri€i yüzde 35 mg.’dir; bu-
nun yaklafl›k yüzde 10’u inorganik fosfat biçimindedir. Fosfor besinlerle
al›n›r; eriflkinin günlük gereksinimi 5 gr. fosforik asite karfl›l›k gelen 1,5-
1,7 gr.’d›r. Çocuklukta ve büyüme döneminde vücudun fosfor ihtiyac› da-
ha fazlad›r. Fosfor idrarla at›l›r ve ç›kar›lan günlük miktar beslenmeye gö-
re de€iflir.

Fosfor Eksikli€i: Özellikle kaslar› ve kemikleri olumsuz yönde etkileyerek
kas hücrelerinin zarar görmesine, kas ve kemiklerin güçsüzleflmesine ne-
den olur. Sinir-kas iliflkisinde ve beyin fonksiyonlar›nda aksakl›klara yol
açar. 

Fosfor eksikli€inin en önemli nedenleri yetersiz beslenme, fosforun ba€›r-
saklardan yeterince emilememesi, alkol kullan›m› ve idrar söktürücü ilaç-
lard›r.

Fosfor metabolizmas› kalsiyum metabolizmas›yla yak›ndan ba€lant›l›d›r;
vücudun fosfor dengesi özellikle böbrekler taraf›ndan düzenlenir. Besin-
lerle yetersiz fosfor al›m›, ancak yetersiz kalsiyum al›m›yla birlikte görülür.
Bu durum çocukta büyüme gerili€ine neden olur. Bu tabloya D vitamini
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eksikli€i de efllik ediyorsa bir tür raflitizm de görülür. Eriflkinde ise oste-
omalazi (kemik yumuflamas›) ad› verilen kemik sorunlar› ortaya ç›kar.

Fosfor metabolizmas› bozukluklar› de€iflik böbrek hastal›klar›nda görü-
lür. A€›r böbrek yetmezli€inde böbre€in fosforu süzme ifllevinin azalmas›
hiperfosfatemiye yol açar; hipofosfatemi ise böbrekte do€ufltan ya da son-
radan oluflan yetmezliklerde fosforun yetersiz geri emilimi nedeniyle or-
taya ç›kar.

Fosfor Fazlal›€› ve Zararlar›: Fosforun eksikli€i de fazlal›€› da sa€l›k aç›-
s›ndan zararl›d›r. Fosfor fazlal›€› kalsiyum dengesini bozar ve yukar›da ay-
r›nt›l› olarak anlat›lan kalsiyum dengesizli€inden kaynaklanan sorunlara
neden olur. Sonuç kemik yo€unlu€unun ve gücünün azalmas›d›r. Bu da
kemiklerin direncini yitirip kolay k›r›lmas›na yol açar. Fosfor fazlal›€› tan-
siyon yükselmesine de neden olur. Çeflitli tar›m ilaçlar› gibi afl›r› fosfor
içeren maddelerin içilmesi ya da bu maddelerle temas edilmesi halinde
fosfor zehirlenmesi meydana gelebilir.

Fosfor Zehirlenmesi: ‹nsan organizmas›n›, özellikle sinir hücrelerini dü-
zenleyen fosforun belirli bir düzeyi aflmas› halinde vücutta yol açt›€› zehir-
lenme akut (çabuk ilerleyen) ve kronik (uzun süreli) olabilir.

Akut Fosfor Zehirlenmesi: Serbest halde bulunan beyaz fosfor, fosforlu
hidrojen (fosfin), fosforlu ya€lar, fare öldürücü çeflitli fosforlu ilaçlar ve
kibritlerdeki fosforun, kazayla ya da bilerek (intihar amac›yla) vücuda
al›nmas› halinde meydana gelen durumdur. Bu gibi durumlarda flu klinik
tablo ortaya ç›kar: Zehirin sindirim yoluyla vücuda girmesinden birkaç
saat sonra organizmada mide ve bafl a€r›lar›, bo€az yanmalar›, fliddetli su-
suzluk ve bulant› görülür.

Hasta ge€irirken sarm›sak kokusu saçar, kusmu€unda da sarm›sak kokusu
duyulur ve kusmuk genellikle kanl›d›r. Sindirilen zehri içeren kusmuk
maddeleri, fosfor›fl› (karanl›kta ›fl›k verme özelli€i) nedeniyle karanl›k or-
tamlarda bile gözle görülür. Karanl›k bir ortamda ge€iren hastan›n solu-
€unda da fosfor›fl› olay›n›n belirtileri görülür. Bazen ishal görülür ve ge-
nellikle hastan›n atefli biraz yükselir. Sindirilen zehirin, sindirim dokusu-
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nun sümüksel çeperleri üzerindeki etkisi nedeniyle ortaya ç›kan bu ilk ra-
hats›zl›k belirtileri genellikle dört saat kadar sürer.

Ara süreç denilen ve iki üç gün kadar devam eden süre içinde, hastada ba-
z› iyileflme belirtileri görülür, ancak bu belirtiler geçicidir. Çünkü fosfor,
kan taraf›ndan so€urulur ve ba€›rsak mukozas› yoluyla çeflitli organlar›n
hücrelerini olumsuz yönde etkiler.

Takip eden son süreçte, karaci€er büyür ve sanc› yapar. Sar›l›k görülür,
deri ve gözlerin ak› sapsar› bir renk al›r. Kar›nda fliddetli sanc›lar, kanl›
kusma ve sürgünler (ishal) görülür. Böbreklerin süzme ifllevi büyük ölçü-
de azal›r. Kalp ve nab›z at›fllar› zay›flar. Kalp, miyokard (kalp kas›) yeter-
sizli€inden dolay› at›fl düzenini kaybeder. Bu arada kulakta v›z›lt›, ifleme-
de azalma, görme bozukluklar›, afl›r› duyarl›l›k, ç›rp›nma ve kendini bil-
mezlik durumu gibi sinir bozukluklar› da görülür.

Zehir karaci€er, mide, ba€›rsaklar, böbrekler, kalp ve sinir sistemi üzerin-
de son derece a€›r tahribatlar meydana getirir. Bu yüzden k›sa zamanda
karaci€er, böbrek ve kalp yetersizli€i ile belirlenen ölüm olaylar› görülür. 

Fosfor zehirlenmelerinde en etkili tedavi, henüz kana geçmemifl olan ze-
hirin mide ve ba€›rsaklardan h›zla uzaklaflt›r›lmas›d›r. Bu nedenle hastaya
kusturucu ve iç sürdürücü (müshil) ilaçlar verilir. Böylece henüz kana
geçmemifl olan zehirin büyük bir k›sm› vücuttan d›flar› at›l›r. Sürdürücü
olarak ise sodyum sülfat (Na2SO4) ve magnezyum sülfat (Mg2SO4) gibi
madensel tuzlara baflvurulur.

Fosfor zehirlenmelerinde hintya€› ya da di€er sürdürücü ya€lar kullan›l-
mamal›d›r. Hintya€› zehirlenme olay›n› daha da fliddetlendirir, çünkü fos-
for hintya€›nda kolayl›kla çözülür ve çözülmüfl fosfor ba€›rsak mukozas›
yoluyla kan taraf›ndan daha kolay bir flekilde so€urulur. Ayn› gerekçeyle,
hastaya süt ve yumurta sar›s› da verilmemelidir. Çünkü bu besinlerde bu-
lunan ya€lar, midede sindirilmifl halde bulunan fosforu çözerek kolayca
kana geçmesini sa€larlar.

Mideyi zehirden tamamen temizlemek için ayr›ca mide y›kamas› yönte-
mine de baflvurulabilir. Y›kama suyu olarak yüzde 1’lik oksijenli su kulla-
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n›l›r. Bu su midedeki zehirli olmayan fosforu fosforoz aside (H3PO4) dö-
nüfltürür.

Bütün bu tedavi yöntemleri midedeki fosfor tepkilerini etkisiz hale getir-
meyi ya da yok etmeyi amaçlar. Bu nedenle, sindirilen zehrin büyük bir
k›sm› ya da tümü kana geçmeden önce uygulanmalar› gerekir. E€er teda-
vi fosforun vücuda girmesinden birkaç saat sonra yap›l›rsa, zehrin büyük
bir k›sm› ya da tümü kana geçmifl olaca€›ndan, vücutta sadece geçici etki-
ler sa€lar.

Kronik Fosfor Zehirlenmesi: Buna fosforizm ad› da verilir. Bu tür zehir-
lenmeler daha çok ifl zehirlenmeleri s›n›f›na girer ve ço€unlukla endüstri-
de beyaz ya da sar› fosforla çal›flan iflçilerde görülür. Ayr›ca fosfor hamuru
yap›m›nda, çeflitli fosfor bileflikleri (fosforlaflm›fl bronz, fosforlu yang›n
mermileri, fosfor gübreleri, fosforlu ilaçlar) yap›m›nda çal›flan iflçiler ara-
s›nda da bu tip zehirlenmelere rastlan›r. Son y›llarda kibrit yap›m›nda ve
di€er endüstri kollar›nda beyaz ya da sar› fosfor yerine k›rm›z› fosfor kul-
lan›ld›€›ndan, süre€en fosfor zehirlenmeleri azalm›flt›r.

Kronik zehirlenmenin bafllang›ç evresinde hastada ifltah azalmas›, sindi-
rim bozukluklar›, yavafl yavafl beliren bir halsizlik hali ortaya ç›kar. Deri ve
gözaklar› sarar›r, kilo kayb› olur.

‹lerlemifl zehirlenme evresinde ise derin bir halsizlik, fliddetli zay›flama,
kans›zl›k, sar›l›k belirtileri, süre€en ba€›rsak sürgünü görülür. ‹drarda al-
bümin belirir. Hastada burun, mide ve ba€›rsak kas›lmalar› olur. Siyah›m-
s› bir kanla kar›fl›k kusmalar, kanl› d›flk›lar görülür. Ayr›ca özellikle alt çe-
ne ya da baflka kemiklerle ilgili kemik yozlaflmalar› ortaya ç›kar. Hastan›n
solu€unda yo€un sarm›sak kokusu duyulur.

Zehirlenmenin ilk belirtileri görülür görülmez hasta ortamdan uzaklaflt›-
r›lmal›d›r. ‹lerlemifl bir süre€en fosfor zehirlenmesi karfl›s›nda ise belirtile-
ri giderici tedavi usullerine baflvurulmal›d›r. Örne€in kalbi güçlendirici,
kan yap›c›, ifltah aç›c›, sindirimi kolaylaflt›r›c› ve karaci€eri koruyucu tipte
ilaçlar kullan›lmal›d›r.
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Fosfor Yönünden Zengin Besinler: Et, bal›k, yumurta, süt ve süt ürünleri
gibi protein bak›m›ndan zengin besinler bol miktarda fosfor içerirler. Ay-
r›ca maden sular›, m›s›r, meyveler ve meyve sular›, p›rasa gibi besinler de
fosfor minerali aç›s›ndan zengindir.

Potasyum (K) ve Sodyum (Na) 

Potasyum yumuflak, gümüfl-beyaz renkli alkali bir metaldir. Do€ada deniz
suyunda ve pek çok mineralde di€er elementlere ba€l› olarak bulunur.
Havada h›zla oksitlenir ve suya karfl› da çok aktiftir. Potasyum pek çok aç›-
dan kimyasal olarak sodyuma benzer, ancak yaflayan organizmalarda,
özellikle de hayvan hücrelerinde, sodyumdan farkl› muamele görür.

Potasyum su içindeki yüksek çözünürlü€ünü, K+ iyonunun sudaki yük-
sek çözünme enerjisine borçludur. Su içindeki potasyum iyonlar› renksiz-
dir. Sudaki potasyum tad› nedeniyle tespit edilebilir; seyreltik çözeltileri
tatl›, deriflik çözeltileri ise ekfli, bazik veya tuzludur.

Potasyumun vücudumuzdaki ifllevi son derece önemlidir ve eksikli€i veya
di€er minerallerle dengede olmamas› durumunda baz› sa€l›k sorunlar› ya-
flanabilmektedir.

Günlük al›nmas› gereken besinlerimize dikkat etmeye çal›flsak bile ço€u
zaman bunu baflaramay›z. Özellikle de son yüzy›lda artan kronik yorgun-
luk flikâyetleri nedeniyle s›k s›k hiçbir fleye yetiflemedi€imizden söz ede-
riz. Bu sorunun temelinde muhtemelen gözden kaç›rd›€›m›z ve en iyi bil-
di€imiz potasyum minerali bulunabilir.

Potasyum kalp hareketlerini düzenler, beyin fonksiyonlar›yla ilgilidir ve
enerjimizi düzenler. Ancak potasyumun bu görevleri yerine getirebilmesi
di€er minerallerle, özellikle de sodyumla oran›na yak›ndan ba€l›d›r. Bu
oran›n bozulmas› çeflitli sa€l›k sorunlar›na yol açmaktad›r. 

Sodyum-Potasyum Dengesi Neden Önemli: Endüstri Devrimi’nden son-
ra h›zla de€iflen beslenme ve yaflam tarzlar› beraberinde birçok sa€l›k so-
runu getirmifltir. Artan çevre kirlili€i ve azalan fiziksel aktiviteler de bu so-
runu daha da a€›rlaflt›rm›flt›r. 
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Beslenme konusunda karfl›lafl›lan en ciddi sorunlardan biri dengesiz bes-
lenmedir. Örne€in, a€›rl›kl› olarak bir minerali fazla almak ve bunun yan›
s›ra bir di€erini yetersiz almak bu tür sorunlar›n bafl›nda gelmektedir. Bu
konuda potasyum-sodyum ikilisi en iyi örneklerden biridir.

Sodyum, potasyumla birlikte hücre metabolizmas›nda çok temel bir rol
oynar. Bu iki mineralin ola€anüstü sorumluluklar› vard›r, sözgelimi tüm
hücrelere “enerji” sa€layan mekanizma için hayati önem tafl›rlar. 

Sodyum ve Potasyum Birlikte Afla€›daki Süreçleri Kontrol Ederler: 

• Hücre içi ve d›fl›ndaki ak›flkan›n tuzlulu€u,

• Vücudun asitli€i veya alkalinitesi,

• Derinize yak›n vücut organlar› ile yol kat ederek tüm bu bölgeleri do-
laflan birçok maddenin girifl ve ç›k›fl›.

Bu gibi önemli görevlerin yerine getirilebilmesi, elementlerin do€ru mik-
tarlarda tüketilmesiyle mümkündür. Potasyum çi€ sebze ve meyvede yük-
sek oranda bulunmaktad›r. Buna karfl›l›k sodyum do€al g›dalarda az bulu-
nur. Eski dönemlerde yaflayan insanlar›n beslenme biçimlerine bak›ld›-
€›nda, diyetlerinin potasyum aç›s›ndan yüksek ama sodyum aç›s›ndan dü-
flük oldu€u görülmektedir. Metabolizmam›z sodyumun az olmas› duru-
munda da idare edebilmektedir, çünkü do€al koflullarda yenebilen g›da-
larda da az bulunmaktad›r. Asl›nda böbreklerimiz sodyumu biriktirir. 

Günlük al›nmas› gereken sodyum miktar›ndan daha az al›nmas› duru-
munda, böbrekler sodyum kayb›n› günde sadece 10 miligram kaybedecek
kadar azalt›r. Günlük potasyum kayb› ise en az 240 miligramd›r, baflka bir
deyiflle vücuttan kolayca at›lan sodyum miktar›n›n 24 kat›d›r.

Sodyuma oranla potasyumu kontrol etme kapasitesi çeflitlilik gösterse de,
bu iki mineralin aralar›nda iliflki sa€l›€›m›z için kritik önemdedir. 

Baz› minerallerin aralar›ndaki etkileflim, vücudumuzun belli mineralleri
kullanmas›n›, kaybetmesini veya depolamas›n› etkileyen en önemli etken-
ler aras›ndad›r. Besinlerin belirgin olarak karfl›l›kl› dayan›flmas› içinde flu
minerallerin birbirleriyle iliflkisi dikat çekicidir: 
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• Sodyum-potasyum 

• Kalsiyum-magnezyum

• Mangan-demir

• Demir-bak›r

• Çinko-bak›r

Yukar›daki çiftlerden ilk ad› geçen metal çok fazlaysa ve di€eri günlük ih-
tiyac›m›z olan miktar›n alt s›n›rlar›ndaysa, bu durum sa€l›€›m›za zarar ve-
rebilmektedir.

Sodyum-potasyum çifti aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken husus yüksek
tansiyon sorunudur. Sodyumun fazla olmas› potasyumun metabolizmas›-
n› etkiler. 

Potasyum eksikli€i –ya da sodyuma oranla potasyum eksikli€i– birçok ra-
hats›zl›kla iliflkilendirilmektedir: 

• Yafllanmay› h›zland›rmak

• Akne

• Alkolizm

• Anoreksiya

• Bulan›k görme

• Kanser

• Kronik yorgunluk sendromu

• Kognitif (Cognitive-Biliflsel) yetersizlik 

• Depresyon

• ‹shal

• Diyabet

• Ödem

• Kalp büyümesi

• Yorgunluk

• Midenin yavafllamas›
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• Glukoz tahammülsüzlü€ü

• Büyüme bozuklu€u

• Bafl a€r›lar›

• Kalp aritmileri

• Hipertansiyon

• Kalp at›fl›nda h›zlanma

• Uykusuzluk

• Düflük kan flekeri

• Kalp ilaçlar›na tahammülsüzlük

• Böbrek rahats›zl›€›

• Kas kramplar›

• Kas tikleri

• Kaslar›n güçsüzlü€ü

• Bulant›

• Sinirlilik

• Nörolojik bozukluklar

• Kemik erimesi

• H›zl› nab›z

• Solunum sorunlar›

• Tuz tutma

• So€u€a karfl› hassasiyet

• Boy k›sal›€›

• Sperm hareketlili€inde yavafllama

• ‹nme

• Ba€›fl›kl›k sisteminin bask›lanmas›

• Gözyafl› kanal› bozukluklar›

• Kar›ncalanma hissi

• Zay›fl›k ve uyuflukluk
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Potasyum, Sodyum ve Hücre Zar›: Virüs d›fl›nda, yaflayan her fley karma-
fl›k hücrelerden oluflur. Bu trilyonlarca ünitenin aktivitesini kalabal›k fle-
hirlerin koflturmacas›na benzetmek mümkündür. Öte yandan her hücre
kendi bafl›na bir evren, kendi bafl›na bir yaflamd›r ve uykuda bile her hüc-
renin hareketi aral›ks›z olarak devam etmektedir.

Küçük ve çok say›daki hücreler kendi aralar›nda iletiflim kurar, birbirleri-
ne uyum gösterir, iflbirli€i yapar ve ço€al›rlar. Her biri enerji tüketir ve
protein, enzim ve hormon üretir. Her hücre at›k ürün oluflturur, kendi bü-
yüme ve üremesini düzenler ve ihtiyaç duydu€u fleyleri al›rken istenme-
yen yabanc› maddeleri bloke etmek için harika karmafl›k yollar üretir.

Kan plazmas› veya lenfatik ak›flkan hücre zar›n›n d›fl›ndad›r ve tüm hüc-
reler bu s›v›larla y›kan›r. Hücre içindeki ak›flkan s›v›ya da “sitoplazma”
denir. 

Hücre zar› sadece iki molekül kal›nl›€›ndad›r, ama inan›lmaz say›da kon-
trol ve koruma görevleri vard›r. Hücreye neyin girdi€ini ve ç›kt›€›n› dü-
zenlemekle görevlidir. Zar ayn› anda hem bilet görevlisi gibi davranmak-
ta hem de koruma görevini (fedai) yapmaktad›r.

Boyutu çok küçük olmas›na ra€men hücre zar› ak›ll›d›r ve çok zor bir  gö-
revi üstlenmektedir. Hücre maddeleri içeride ve d›flar› tutmak için önem-
li miktarda enerji tüketir, ki genelde bu maddelerin do€al e€ilimleri nede-
niyle z›t yönde hareket ederler. Bunun da ötesinde, atomlar› ve molekül-
leri hücre içinde çok karmafl›k süreçleri destekleyecek yollarla seçerek
transfer ederler. 

Asl›nda, neredeyse tüm hücre zarlar›n›n birincil görevi sodyumu hücre d›-
fl›nda, potasyumu ise içeride tutmakt›r. Tek bafl›na bu görev, g›dalardan
al›nan ve vücut taraf›ndan kullan›lan enerjinin yaklafl›k olarak üçte birini
kullanmay› gerektirmektedir. Bu çok büyük bir orand›r ve sodyumu hüc-
renin d›fl›nda, potasyumu da hücre içinde tutman›n çok önemli bir nede-
ni olmal›d›r. 

Sodyum konsantrasyonunun hücre d›fl› ile içi aras›nda farkl› olmas›, di€er
birçok zar fonksiyonlar›n› harekete geçiren bir motor gibi düflünülebilir.
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Bu tek bafl›na enerji harcayan ve ço€unlukla “sodyum-potasyum pompa-
s›” olarak adland›r›lan süreç makineye güç verir. 

Sodyum-Potasyum Pompas› fiu fiekilde Çal›fl›r: Hücre d›fl›ndaki iki po-
tasyum iyonu hücre zar›ndaki belli proteinle temasa geçti€inde, e€er ayn›
proteinle hücre içindeki üç sodyum iyonu da ayn› zamanda temasa geçer-
se kimyasal bir enerji ortaya ç›kar ve içerideki sodyumlar d›flar›, d›flar›da-
ki potasyumlar da içeri itilir. Buradaki tüm atomlar›n çözündüklerinde
ekstra bir atomlar›n› kaybettiklerini, yani +1 de€erlikte olduklar›n› söyle-
yebiliriz. Bunun anlam›, her birinin bofllu€u doldurmak ad›na tek bir elek-
tronu çekmeye ayarlanm›fl olmas›d›r. Zar proteini iflini bitirdikten sonra
üç atom (sodyum) hücre d›fl›na, iki atom (potasyum) da içine tafl›nm›fl-
t›r. Birçok tekrardan sonra, 3-2 de€ifliminden dolay›, hücre d›fl›na oranla
hücre içinde kayda de€er oranda daha az pozitif yük olur (her sodyum-
potasyum de€ifliminde bir pozitif yük kaybedilmektedir). Hücre içi ve d›-
fl› aras›ndaki voltaj fark› küçük elektrotlarla ölçülebilir.

141
Hücreye potasyum al›nma ve hücre d›fl›na sodyum ç›kar›lma süreci

Hücre Zar›

Na+Konsantrasyonu aç›s›ndan düflük, K+

konsantrasyonu aç›s›ndan yüksek hücre içi s›v›s›

Na+Konsantrasyonu
aç›s›ndan yüksek

hücre d›fl› s›v›s›
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Potasyum için hücre zar› nispeten seçicidir, ama özel reaksiyonlar›n sonu-
cu olarak sodyumun geçmesine izin vermez. Bu potasyumun hücre için-
den d›fl›na, d›fl›ndan da içine rahatl›kla geçebilece€ini gösterir. Ancak sod-
yum bir kez hücre d›fl›na al›nd›€›nda bir daha hücreye geri al›nmaz. Buna
karfl›n potasyum iyonlar hücreye çekilir ya da daha do€ru bir deyiflle, po-
tasyum iyonlar hücre içindeyken hücre d›fl›nda olduklar› zamana oranla
daha az geri püskürtülürler. Hücreden uza€a hareket etmek t›pk› yokufl
yukar› a€›r a€›r t›rmanmaya benzer. Hücreye do€ru hareket etmek ise te-
peden afla€› kaymaya benzetilebilir. Bu durum en az›ndan pozitif yüklü
potasyum iyonlar› için böyledir. 

Böylece potasyum hücre içine “afla€› yuvarlanarak” hücre duvar› arac›l›-
€›yla girer. Ancak her içeri al›nan yeni potasyum iyonunda bir baflka pozi-
tif yük de hücre içine dahil edilmektedir. Bu durum hücre içindeki nega-
tif yükün nispeten azalmas›na e€ilim gösterir. 

Bu durumda yeni bir soru akla gelebilir: Hücre yeni pozitif yüklüler ve
hücre d›fl›ndaki yükler ile eflitlendi€inde dolmaz m›? Bu t›pk› s›zd›ran bir
barajda iki taraf›n da ayn› seviyeye gelmesine benzetilemez mi? Bu soru-
nun cevab› olumsuzdur, çünkü elektriksel çekime iki kuvvetten sadece bi-
ri dahildir. Di€er kuvvetler ayn› zamanda hücrenin içindeki ve d›fl›ndaki
difüzyon h›z›n› etkileyen ve “konsantrasyon gradyan›” (deriflim e€imi)
olarak adland›r›lan bir kuvvet taraf›ndan etkilenirler. E€er herhangi bir
elektriksel güç olaya dahil olmasayd›, hücre içindeki ve d›fl›ndaki konsan-
trasyon eflitleninceye kadar potasyum hücreye ba€›ms›z bir flekilde girip
ç›kard›. Buna karfl›n e€er hücre içindeki potasyum konsantrasyonu yük-
sek, d›fl›ndaki de düflükse bu sefer hücre içi tepenin üst k›sm› gibidir. Po-
tasyum konsantrasyon gradyan›na göre t›pk› tepeden afla€› yuvarlan›r
–yüksekten  düflü€e–  ve hücre içindeki konsantrasyon belli bir seviyeye
ulafl›ncaya kadar potasyum hücre d›fl›na tafl›n›r. 

Sonuç olarak potasyumu içine çeken kuvvetle (elektrik) d›flar› iten (kon-
santrasyon) kuvvet dengeye gelir. Nihayetinde sodyum-potasyum pom-
pas› sayesinde konsantrasyon gradyan› ile elektriksel potansiyel aras›nda
bir dengeye ulafl›l›r. Dengeden dolay›, hücre içinde fazla miktarda potas-
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yum ve buna karfl›n az miktarda sodyum vard›r. Hücre d›fl›nda da büyük
ölçüde sodyum ve az miktarda potasyum vard›r. Ancak potasyumun hüc-
re içindeki konsantrasyonu d›fl›ndakine oranla 40 kat daha fazlad›r. 

Silisyum (Si) 

Silisyum yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir. Yar›iletken
özelli€e sahiptir ve do€ada, do€al yaflamda çokça bulunmaktad›r. Periyo-
dik cetvelde on dördüncü elementtir ve atom a€›rl›€› yaklafl›k 28
g/mol’dür. Silisyum do€ada siliksat asidi (mSiO2.nH2O) ve tuzlar› halin-
de bulunur. Oksijenden sonra bileflikleri halinde en fazla bulunan ele-
menttir. Silisyum oksit (SiO2), di€er ad›yla silika, do€ada kum ve kuartz
fleklinde bulunur.

Silika (SiO2)

Silisyum yeryüzünde tek bafl›na bulunamayan birkaç elementten biridir.
Sadece günefl tek bafl›na silisyum atomlar›na sahiptir. Bizim gezegenimiz-
de ise silisyum hep baflka atomlarla birleflmifl ve silika (SiO2) kristali gibi
kullan›fll› birleflikler oluflturmufltur. 

Silisyum oksijenden sonra dünyadaki en önemli elementtir. Dünyada bol
bulunur ve yerkabu€unun yüzde 40’›n› oluflturur. Ayr›ca soludu€umuz
oksijenin yüzde 70’ini üreten algler silika içeri€i aç›s›ndan zengindir. Sili-
ka son y›llarda üzerinde daha fazla durulan anti-oksidantlar›n en önemli-
lerinden biridir. 

Kalsiyum Aldatmacas›: Günümüzde özellikle kad›nlar kemik erimesine
(osteoporoz) karfl› kalsiyum takviyesi kullanmaktad›r. Ancak birçok kifli
kalsiyum minerali takviyesinin tehlikeli olabilece€inin fark›nda de€ildir.

Bu durumda diflleri ve kemikleri yok eden kalsiyum eksikli€ini nas›l gide-
rebilece€imiz sorusuyla karfl› karfl›yay›z. Bu sorunun cevab› silikad›r.

Bitkisel silikan›n organik formu, art›k pek hat›rlanm›yor olsa da, en ya-
flamsal besindir. Fetüsün iskeletini oluflturmak için yüklü miktarda kalsi-
yumu nereden ald›€›n› hat›rlayal›m; büyüyen bebek kalsiyumu silikadan
oluflturur. Dolay›s›yla bebeklerimizin sa€l›kl› olmas›n› sa€layan silikad›r. 
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Vancouver Expo’86’da yay›mlanan bir ankette, birçok kiflinin çok eskiden
oldu€u gibi, yüz yafl›na kadar yaflamak istemedi€i ortaya ç›km›flt›r. Bunun
nedeni, insanlar›n o yafla geldiklerinde bafla ç›kamayacaklar› fiziksel yeter-
sizlik ve ac›lar çekeceklerini düflünmeleri olabilir. Silika ac›y› durdurabilir
ve hatta vücudun kendini yenileme sürecini de düzenleyebilir. ‹laçlarla
vücudu hissizlefltirmek yerine silika ile dejeneratif hastal›klar›n ve kemik
erimesinin ana nedenlerini ortadan kald›rmak daha tercih edilebilir bir
yöntem olabilir.  

Finlandiya’n›n bat› bölgelerinde, özellikle silika yönünden zengin flehir-
lerde kalp damar hastal›klar›na ba€l› ölümlerin azald›€› görülmüfltür. 

En de€erli organ›m›z olan göz, özellikle iris ve kornea, silika aç›s›ndan
zengindir. 

Biyolojik Dönüflüm: Frans›z mucit Prof. Dr. Louis Kervran 1966 y›l›nda
flafl›rt›c› bir teori öne sürmüfltür. Dr. Kervran’a göre, magnezyum ve silika-
n›n her ikisi de insan vücudundaki kalsiyumun kayna€›d›r. Dr. Kervran,
silisyumun kalsiyuma dönüflme formülünü de aç›klam›flt›r: 

14 silisyum atomu + 6 karbon atomu = 20 kalsiyum atomu

Kervran, silikay› kalsiyuma dönüfltüren solucanlar› ve streptomiçes* ad›
verilen mikroorganizmalar› örnek göstermifltir. Birçok araflt›rmac› demi-
neralizasyon durumunda, örne€in tüberküloz veya raflitizm gibi kemik
hastal›klar›nda kalsiyum ve silika eksikli€inin eflit miktarda oldu€unu gör-
müfltür. Asl›nda silika eksikli€i daha önce geliflir ve kalsiyumla di€er mine-
rallerin eksikli€ine oranla daha önemlidir. Dahas›, kemiklerin yumuflama-
s› gibi özel baz› hastal›klarda (osteomalazi), kemiklerde neredeyse hiç si-
lis yoktur ve onun yerine zenginlefltirilmifl kalsiyum florür ile magnezyum
verilmektedir.

Sonuç olarak, kemiklerinin güçlenmesi için kalsiyum kullananlar›n bun-
dan ne kadar yarar sa€lad›klar› tart›flmal›d›r. Belki de bitkisel silika kullan-

* Streptomiçes: Mantar benzeri, toprakta bulunan bakteri cinsi.  
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malar› çok daha olumlu sonuçlar yaratacakt›. Görünüflte - henüz - hiç flüp-
he yoktur ki, kalsiyum vücudun canl›l›€›n› ve dayan›kl›l›€›n› güçlendir-
mektedir. Ayr›ca tüm önemli alkali-asit dengesinin verimlili€i için de tam-
pon görevi üstlenmektedir. 

E€er kan ak›fl›nda fazla kalsiyum olursa, kalsiyum kristalleri yumuflak do-
kularda birikecektir. Bu durumda biriken kristaller kaç›n›lmaz olarak ya-
flamsal organlar› ve damarlar› sabote edecektir. Bu nedenle, kalsiyum tak-
viyesi muhtemelen kemikleri korumak için en uygun yöntem de€ildir.
Ancak kalsiyum eksikli€inin uzun süre devam etmesi de “tetani” ad› veri-
len bir hastal›€a neden olabilmektedir. Bu hastal›k diyafram ve kalp kasla-
r› rahats›zl›€›d›r ve ölüme sebebiyet verebilmektedir. Bu durumda kalsi-
yum takviyesi alman›n yarar› ve zarar› çok dikkatli bir flekilde hesaplanma-
l›d›r. Asl›na bak›l›rsa silikan›n dönüflümü “in vitro” (canl› d›fl›) olarak ka-
n›tlanabilirse her iki soruna da çözüm bulunabilir, çünkü kemik kireçlen-
mesinden ileri gelen sorunlar silikan›n azalmas›yla ayn› zamana denk gel-
mektedir ve birbirleriyle yak›ndan ba€lant›l›d›r. 

Araflt›rmac› Dr. A. Charnot ve Kervran hâlâ takviyelerdeki zararlar›n arafl-
t›r›lmas› gerekti€ine inanmakta ve “günlük gerekli olan silika ihtiyac›n›n
silika minerali takviyesinden kalsiyuma dönüflemeyece€ini” düflünmekte-
dir. Bunu da flöyle gerekçelendirmektedir:

• Silika minerali takviyesi kalsiyumun kemiklerden di€er dokulara
transfer olmas›n› sa€lar.

• Organik bitkisel silika ise, silika mineralinin aksine, kalsiyumu kemik-
lere transfer eder. 

Silikan›n Fosforu Özümsemesi: Ayn› dönemde Frans›z kimyager Marcel-
lin Berthelot (1827 - 1907)  ad›ndaki araflt›rmac›, silika ve fosfor aras›nda-
ki biyolojik ba€l›l›€› ve silikan›n fosforun özümsenmesini nas›l destekledi-
€ini aç›klam›flt›r. Fosfor dokular› silikay› kolayca al›koyar, sözgelimi fosfor
yönünden zengin beyinde silika bulunmaktad›r. Fosfor terapisi ya da tak-
viyesi gerekti€inde eflzamanl› olarak silika terapisi de düflünülebilir. Silika-
n›n ve fosforun birçok sinir rahats›zl›klar›n›n tedavisinde kullan›lmas› bu
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nedenle sürpriz de€ildir. Bu ikisi ayr›ca vücut halsizli€ine neden olan has-
tal›klarda da etkili olmaktad›r. 

Harikalar Diyar›ndaki Silika: Silika ile kalsiyum aras›ndaki ba€lant› silika-
n›n büyüme üzerindeki etkisini göstermektedir. Do€mam›fl bebeklerin
dokular›ndaki bol miktardaki silika kayna€› bunun kan›t›d›r. Bu silika bol-
lu€u, muazzam büyüyen organizman›n ilk taleplerine, özellikle de iskelet
ihtiyaçlar›na karfl›l›k vermektedir. Bu nedenle anne adaylar› g›dalar, takvi-
yeler veya ilaçlarla silika miktar›n› art›rmal›d›r. 

Günlük silika ihtiyac› ortalama sa€l›kl› bir yetiflkin için 10-20 mg. organik
bitkisel silika fleklindedir ve bu miktar›n iki ila üç kat› tedavi amaçl› olarak
kullan›labilir. 

Atkuyru€u Otu (Lat. “Equisetum Arvense”): Silikan›n bitkilerin döllen-
mesinde önemli bir rolü oldu€u kan›tlanm›fl bir gerçektir. Silikatlar›n ek-
lenmesiyle ekinlerin iyileflme gösterdi€i de test edilmifltir. Silika ayn› za-
manda bitkileri küften koruyan yaflamsal element olarak da fonksiyon
gösterir. Silika bak›m›ndan zengin organik silikatlar atkuyru€u bitkisinde
bulunur. 

Bu çok y›ll›k* bitki dünyam›zda hemen tüm iklim koflullar›nda yabani ola-
rak yetiflebilmektedir. Atkuyru€u bitkisi, kil benzeri kumlu toprakta yeti-
flen otsu ve çiçeksiz bir bitkidir. 

Atkuyru€u Otu (k›rkkilit otu)

Atkuyru€u bitkisi potasyum, magnezyum, bak›r ve çinko gibi ondan fazla
eser element içermektedir. 

Atkuyru€u otunda tedavi edici etkisi olan baflka bileflenler de bulunmak-
tad›r:

• Kersetin gibi flavonoidler (0,2 ila 0,5 oran›nda)

• Fenolik asit (klorojenik, kafeik asit)

* Çok y›ll›k bitkiler, yaflamlar› iki y›ldan daha fazla süren bitkilerdir.
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• Sitrik ve fumarik asit gibi organik asitler

• Steroller (beta-sitosterol)

Atkuyru€u Otunun fiifa Gücü: Dr. Robert O. Fournier’e göre, eskiden
adaçay› ve atkuyru€u özü eflit miktarda kar›flt›r›ld›€›nda, terlemeye karfl›
ayak banyolar›nda kullan›lmaktayd›. Benzer bir kullan›m da atkuyru€u
otu tentürünün cildin yüzeyine sürülerek deodorant amaçl› kullan›lmas›-
d›r. Berlin Üniversitesi’nde araflt›rmac› olan Prof. A. Weiss romatizma,
kronik egzama, dolafl›m problemleri ile k›r›k ve damar iltihab› nedeniyle
oluflan ödemlerde atkuyru€u otu özünün kullan›lmas›n› önermifltir. Bitki-
nin tamam› mineral kayna€› olarak kaynat›larak kullan›labilmektedir. 

Ayr›ca atkuyru€u otu birkaç yüzy›l boyunca mesane iltihab›nda ve gut
hastal›€› gibi rahats›zl›klarda iyi sonuçlar vermifltir. Buna karfl›n bu otu
kullan›rken dikkatli olmak ve zehirlenmeye neden olabilecek doz afl›m›na
dikkat etmek gerekmektedir. 
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Atkuyru€u otu (k›rkkilit otu)
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Silikas›z Hayat Olmaz: 1939 y›l›nda kimya dal›nda Nobel ödülü kazanan
Prof. Adolf Butenandt (1903 - 1995), hayat›n silikas›z olamayaca€›n› ka-
n›tlam›flt›r. Ayr›ca Kolombiya Üniversitesi’nde 1972 y›l›nda yürütülen
araflt›rmalarda, silikan›n elzem bir besin oldu€u ve g›da kaynaklar›ndan
devaml› olarak temin edilmesi gerekti€i belirtilmifltir. 

Silika, insan vücudunda birçok fonksiyonda önemli rol oynar ve mineral
emilimi ile do€rudan iliflkilidir. Ortalama insan vücudunda yaklafl›k yedi
gram silika tutulmaktad›r. Bu miktar demir gibi di€er önemli mineraller-
den  çok uzakt›r. Hem demir hem de silika yaflam için zorunlu metabolik
ifllemlerin devaml›l›€› ad›na gereklidirler. Her ikisi de düzenli olarak sü-
rekli tüketilmelidir. Demir ve silika eser element olarak kabul edilirler,
çünkü örne€in kalsiyum vücutta miktar olarak daha fazla bulunmaktad›r.
Ancak miktarlar› bu elementlerin elzem olmalar›yla ilgili de€ildir. Hem
eser elementler hem de makroelement olarak tan›mlanan ve vücutta eser
elementlere oranla daha fazla bulunan elementler ayn› derecede yaflamsal
öneme sahiptir.

‹nsan organizmas›ndaki hormonal bozukluklar ço€unlukla kalsiyum-
magnezyum dengesizli€inden ileri gelir. Birçok araflt›rma silikan›n da bu
dengeyi kurabilece€ini göstermifltir. Örne€in, silisyum fosforun özüm-
senmesine yard›mc› olmaktad›r. Bunun gibi belki di€er elementlerin kul-
lan›m› için de bir katalizör olarak kabul edilebilir. 

Kemik Erimesi: Bu hastal›k genellikle yafll›larda ve özellikle bayanlarda
görülür ve temel nedeni vücuttaki kalsiyum eksikli€idir. Araflt›rmalar, ke-
mik erimesinin tedavisinde kalsiyum yerine silikan›n kullan›lmas›n›n da-
ha yararl› oldu€unu göstermifltir.  

Kemik erimesi, yeme ve içme al›flkanl›klar› bizim beslenme tarz›m›zla kar-
fl›laflt›r›ld›€›nda çok daha basit (sade) olan toplumlarda daha az görül-
mektedir. Bu topluluklar›n beslenmesi inceledi€inde, günlük al›nmas›
önerilen kalsiyum miktar›ndan daha az ald›klar› ve bu hastal›€a pek yaka-
lanmad›klar› gözlemlenmifltir.
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Kemik erimesi hastal›€›nda, kemiklerde onu çevreleyen ve kalsiyumun ilk
birikti€i protein ortam›n›n yeterli düzeyde üretilmemesinden kaynakla-
nan bir incelme bafllar. Kalsiyum eksikli€i durumunda kemikteki kanallar
ve gözenekler genifller ve incelme bafllar. Zay›flayan kemikler küçük bir
kazada, çarpmada bile k›r›labilecek hale gelir. 

T›p bilimi y›llar boyunca bu hastal›€›n ana nedeni olarak yetersiz beslen-
meyi görmüfltür. Bu hastal›€›n tedavisinde de t›pk› kireçlenme konusun-
da oldu€u gibi, kalsiyum al›m› konusunda dikkatli olunmal›d›r. Fazla al›-
nan kalsiyum böbreklere de zarar vermektedir.  

Kemi€e gereken sertli€i ve elastikiyeti vermek için kalsiyum ve kolajen ek-
lemek gereklidir. Ancak hem sertlik hem de elastikiyet için silika esast›r.
Kaliforniya Üniversitesi Halk Sa€l›€› Fakültesi’nde yap›lan önemli bir
araflt›rmada, silika takviyesinin, silika yönünden zay›f kemiklere oranla
kolajen miktar›n› yüzde 100 art›rd›€› görülmüfltür. 

Do€al Üstünlük: Klaus Kaufmann’a göre, yeni do€an bebeklerde ve ço-
cuklarda yüksek oranda silika bulunmas› ve fakat az kalsiyum bulunmas›
dikkate de€erdir. Y›llar geçtikçe vücuttaki silika miktar› giderek azalmak-
ta ve kalsiyum miktar› artmaktad›r. Bu vücudun yafllanma sürecini h›zlan-
d›ran içsel mekanizmas›d›r.

Canl› Cilt: Yafll› ciltler daha az elastiktir. Uzun süre organik bitkisel silika
takviyesi kullanmak cildi normal hale getirir ve cildin görünümünü genç-
lefltirir. Yaflam tarz›ndan ya da kötü beslenme al›flkanl›klar›ndan dolay› za-
manla kaybedilen silika, takviye edilmesi durumunda ciltteki elastikiyet
ve yumuflakl›€› geri kazand›r›r. Silika kullan›m› sayesinde yafllanma ile or-
taya ç›kan çizgilerde baflar›l› sonuçlar elde edilmifltir. Silika beslenme ye-
tersizli€inden kaynaklanan kafl›nt›, döküntü, akne, apse, nas›r, si€il, egza-
ma, iyi huylu deri tümörü, yatak yaras› ve bacak ülseri gibi cilt sorunlar›n›
hafifletmek konusunda yard›mc› olabilir. Ayr›ca böcek sokmas›, incinme-
ler, yara, yan›k ve so€uk yanmas› tedavilerini h›zland›r›r. Silika biyokatali-
zör  gibi davran›r ve banyo suyuna eklendi€inde kronik egzaman›n iyilefl-
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mesine yard›mc› olur. Cildi s›k›laflt›rmak ve cilt rahats›zl›klar›na karfl› di-
renci art›rmak için dahili ve harici olarak kullan›labilmektedir. 

Güvenli dozda ve düzenli olarak bitkisel silika al›m› vücudun tamam›n› et-
kileyecektir. Ancak bunun yan› s›ra yeterli süre dinlenme ve spor da ihmal
edilmemelidir. Fiziksel olarak formda kalmak, elastik liflerin üretilmesi
için ihtiyaç duyulan di€er maddelerin yap›m›n› destekler.

Sert T›rnaklar: T›rnaklar›n kar›fl›k bir protein yap›s› vard›r ve ayda yakla-
fl›k 4-5 mm. uzamaktad›r. E€er silika eksikli€i söz konusuysa t›rnaklar›n
uzamas› durur ya da çok yavafllar. Bu bize silika eksikli€i konusunda veri-
len bir haber olarak görülebilir, çünkü bu eksiklik ilk olarak t›rnaklardan
anlafl›l›r. K›r›lgan veya koyu renk, anormal yüzey durumu oluflursa daha
yak›ndan incelemek gerekir. T›rnaklardaki mineral eksikli€i kemiklerdeki
kalsiyum eksikli€ine oranla aç›k arayla daha önce gelmektedir. T›rnaklar-
daki de€iflime dikkat edilirse, kemik kayb›ndan çok önce silika terapisine
bafllamak mümkündür.

Frans›z araflt›rmac›lar Kervran, Charnot ve R. H. Monceaux, k›r›lgan t›r-
naklar›n silika takviyesiyle k›sa bir sürede normale dönece€ini tespit et-
mifltir. Silika t›rnaklar›n sertleflmesini ve parlakl›k kazanmas›n› sa€lar.

Parlayan Saçlar: E€er saçlar y›pranm›flsa dört ayl›k bir saç onar›m progra-
m› uygulanarak ve mutlaka silisikatlaflm›fl  protein içeren saç bak›m kremi
(bu kremin ar› poleni ekstresi de içermesi önerilmektedir) kullan›larak bu
durumun önüne geçilebilir. Dört ayl›k bir silika diyeti saç›n uzamas›n› ve
sa€l›kl› hale gelmesini sa€lar. 

Rusya’da yap›lan bir araflt›rmada, silika terapisi sayesinde saç dökülmesi-
nin önemli ölçüde azald›€› anlafl›lm›flt›r. Silika eklenmifl flampuanla saçla-
r› y›kamak kelli€i önlemekte ve saça canl›l›k, hacim kazand›rmaktad›r. ‹ki
yemek kafl›€› toz organik bitkisel silika biraz s›cak suda çözdürülerek flam-
puan›n içine kar›flt›r›labilir. fiampuan seçiminde ise yapay kimyasallar
içermeyen türde olmas›na dikkat edilmelidir. 

150
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Difl ve Difl Eti: Silika difli çürüklerden korur, difl eti kanamas›na ve difl kay-
b›na neden olabilen difl eti çekilmesini önler. Bitkisel silika iltihaba karfl›
etkili flekilde savafl›r. 

Dinç Yafllanma: Organik bitkisel silika gençlefltirici bir etkiye sahiptir. Vü-
cudumuz gençken yüksek oranda silika ve az miktarda kalsiyum içermek-
tedir. Ancak zamanla vücuttaki silika oran› azalmakta ve kalsiyum oran›
artmaktad›r. Bu durum bize vücudun esnekli€ini ve canl›l›€›n› sa€layan›n
silika oldu€unu göstermektedir. 

Organik bitkisel silika takviyesi ba€›fl›kl›k sistemimizi onararak vücudun
savunma sistemini uyarmaktad›r. Gençken esnek bir cildimiz vard›r. Sili-
ka cildimizin esnekli€ini koruyabilmekte veya h›zl› bir flekilde onarabil-
mektedir. Bitkisel silika, dokular› birbirine çekmede kolajen etkisi göster-
mektedir. 

Hayattaki temel amaç olgunlaflmakt›r. Ak›l, zihin ve beden olgunlu€u ya-
flamsal geliflim süreci için çok önemlidir. Silika bu sürecin sa€l›kl› yaflan-
mas›na katk›da bulunur ve yafllanma sürecini yavafllatabilir. 

Kalp Gençli€i: Toplumumuzda 65 yafl›n üstündeki kiflilerde kalp sorunu
yüzde 50 düzeyine ulaflm›flt›r. Kalp hastal›klar› hâlâ en önemli ölüm ne-
denleri aras›nda baflta gelmektedir. Uygun takviye program ve g›da al›m›
sayesinde kalp hastal›klar›ndan korunmak mümkündür. 

Silika koroner hastal›klar›n› önleyici etkiye sahiptir. Silika yönünden zen-
gin g›dalar tüketilmeli ve e€er gerekliyse takviye al›nmal›d›r. Toplam ya€
al›m›n› azaltmak son derece önemlidir –ya€›n kayna€› ve türü önemli de-
€ildir. Belli miktarda ya€a ihtiyaç duyan vücudun bu talebini HDL yönün-
den zengin taze so€uk s›k›m ketentohumu ya€› gibi ya€larla karfl›lamak
mümkündür. Bu ya€›n tad› da daha güzeldir. Ayr›ca f›nd›k yemek de sa€-
l›kl› ya€lar›n al›nmas›n› sa€lar ve kalp hastal›klar›ndan korur.

Akci€er Onar›m›: Özellikle büyük flehirlerde hava kirlili€i çok ciddi bir so-
run teflkil etmektedir. Akci€erlerimiz bu kirlilikten hasar görmüfl olsa bile
zamanla tedavi edici faaliyetlerle onar›labilir. Organik bitkisel silika takvi-
yeleri hayati akci€er dokular›n› onarmaya ve korumaya yard›mc› olur.

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:40 PM  Page 151



152

Deri: Bitkisel silika takviyesi cildin esnekli€inin korunmas›na yard›m
eder. Silika içeren nemlendirici kremler özellikle dufltan sonra uygulana-
rak cilt hücrelerinin genç kalmas›na katk›da bulunur. Banyo suyuna taze
atkuyru€u otu veya saf silika özü eklendi€inde de benzer bir sonuç elde
edilir. 

Radyasyon Riskini Azalt›r: Araflt›rmac›lar yo€un radyasyonun DNA’ya
zarar veren serbest radikallerin oluflumuna katk›da bulundu€unu kan›tla-
m›flt›r. Son zamanlarda yap›lan araflt›rmalar, organik bitkisel silika gibi an-
tioksidanlar›n radyasyona karfl› koruyucu oldu€unu göstermifltir.

Kansersiz Bir Hayat: Almanya’n›n bat›s›nda bulunan Daun bölgesinde
kanser rahats›zl›klar›na çok ender rastlanmaktad›r. Bunun sebebi araflt›r›l-
d›€›nda, yerel su ihtiyac›n›n karfl›land›€› Dunmaris kuyusundaki suyun
al›fl›lm›fl›n d›fl›nda yüksek silika içerdi€i görülmüfltür. Bilindi€i gibi kanser
hastalar› s›k s›k mineral dengesizli€ine maruz kalmaktad›r. Yaflanan en
önemli kay›plar›n bafl›nda silika, magnezyum, kalsiyum ve demir gelmek-
tedir. Si€iller gibi iyi huylu tümörler bile bu minerallerin eksikli€inden ile-
ri gelmektedir. Mineral dengesizli€i düzeltildi€inde bunlar›n bazen kendi-
li€inden yok oldu€u da gözlemlenmifltir. 

Frans›z araflt›rmac› J. Leriche, silika aç›s›ndan zengin bölgelerde yaflayan-
lar›n kansere daha az yakaland›€›n›, bunun tersi durumda, yani kalsiyum
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yönünden zengin fakat silika aç›s›ndan fakir bölgelerde yaflayanlar›n ise
daha çok kanser olduklar›n› ifade etmifltir. Dr. Charnot, kemik kanseri
gözlemlerinde, silikan›n tümörü neredeyse yok etti€ini rapor etmifltir.
Dortmundlu araflt›rmac›lara göre, kanser hastalar›ndaki ba€ dokusunda
belirgin bir silika eksikli€i vard›r. 

A. Robin, Zeller, Dupuy de Frenelle ve di€er bilim insanlar› ilk savunma
aflamas›nda silika, kalsiyum ve magnezyum gibi elementlerin tümöre sal-
d›rabilece€ini ileri sürmektedir. Robin, tümör bölgesine ilk varan elemen-
tin silika oldu€unu belirtmektedir. Zeller ve Odier ise silikan›n kansere
karfl› savunmas›n› “ana rol” olarak nitelendirmifllerdir. Onlara göre silika
bu savunmada flu flekilde görev almaktad›r: 

• Güçlü bir flekilde organik at›k ürünlerini (özellikle üre, ürik asit, niko-
tin) giderir.

• Ba€ dokular›n› güçlendirir. Ba€ dokusu kanser hücrelerinin ve deje-
neratif sürecin geliflimini önlemek için vücut taraf›ndan kurulan bi-
rincil bariyerdir. 

Araflt›rmac› Leriche, silikan›n oksidasyon ve enzimatik olaylarda genel bir
flekilde müdahale edece€ini keflfetmifltir. Neoplastik (ur yap›s›nda) doku-
larda silikan›n azalmas› genital bezlerin hormonsal aktivitesiyle ilgili so-
nuçlar yaratacakt›r. Monceau bu nedenle, kanser vakalar›nda kullan›lan
seks hormonu tedavisinde silisi profilaktik olarak (koruyucu) ilave ederek
ba€ dokusunun zay›flamas›n› engellemektedir. Dr. P. G. Seeger’a göre, si-
lika savunma ve düzenleme ö€esi olarak temel kanser terapilerine eklen-
melidir.

Kanser üzerindeki olumlu etkilerinin yan› s›ra silikan›n eksikli€inin kan-
ser riskinin aç›kça artmas›na neden oldu€u düflünülmektedir.

Silika aç›s›ndan zengin besinler: Afla€›daki tablo farkl› g›dalar›n silika/sili-
kik asit içeriklerini göstermektedir. Ancak bu de€erlerin ifllem görmemifl
ve organik ürünler için geçerli oldu€u unutulmamal›d›r. Beslenme düze-
nimiz içinde bu g›dalar›n al›m›n› art›rmam›z önerilmektedir.
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G›da (100 gr.) Silika ‹çeri€i (mg.)

Yulaf 595

Dar› 500

Arpa 233

Patates 200

Tam bu€day tah›l› 158

Yer elmas› 36

K›rm›z› pancar 21

M›s›r 19

Kuflkonmaz 18

Çavdar 17

Ayçiçe€i 15

Maydanoz 13

Karaturp 13

Marul 6-7

Çilek 6

Havuç 5

Kereviz 4

Ispanak 4

Kufl üzümü 2-3

Fasulye 1.6

Lahana 1.6

Armut 1.5

Elma 1

Kiraz 1
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‹nsan›n Günlük Silika (SiO2) ‹htiyac› Ne Kadard›r?

Günlük silika ihtiyac› yaklafl›k olarak 50-100 mg.’d›r. Yafll›larda bu miktar
200 mg.’a kadar ç›kabilmektedir.

Silika (SiO2) Eksikli€inin Tipik Belirtileri:

• Ba€larda ve tendonlarda zay›fl›k, sarkan (gevflek) ba€ dokusu,

• Büyüme bozuklu€u,

• Cilt k›r›fl›kl›€›,

• Saç dökülmesi, t›rnak k›r›lmas›, 

• Difl eti iltihab›,

• S›k s›k enfeksiyona maruz kalma,

• H›zlanm›fl biyolojik yafllanma,

• Bedensel ve ruhsal kondisyonda azalma,

• Sindirim bozukluklar›,

• Selülit,

• Sedef.

‹nsanlar›n yaklafl›k yüzde 80’i silika (SiO2) eksikli€ine maruz kalmakta-
d›r, çünkü günümüzde tüketilen g›dalar ihtiyaç duydu€umuz düzeyden
daha az SiO2 içermektedir.

‘‘Biz bu bilgileri bizden önce bu konularda çalışmış
olan bilim insanlarının araştırmalarından derledik ve
kitap haline dönüştürdük. Bu bilgilerin sizlere ışık tut -
masını umut ederiz. Su ve sağlık üzerine olan araştır -
malar her zaman devam edecektir. İnsanoğlu sağlıklı
olmak için yeni keşifler ve yöntemler bulacaktır.’’
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Organik ve Ticari Amaçla Üretilmifl Besinlerin Mineral Karfl›laflt›rmas›

Mineraller 

Sebzeler
Topra€›n 
yönetim 
flekli

Kuru Fasulye
Organik
Ticari

40.5
15.5

60.0
14.8

99.7
29.1

8.6
0.0

60.0
2.0

227.0
10.0

69.0
3.0

Lahana
Organik
Ticari

60.0
17.5

43.6
15.6

148.3
53.7

20.4
0.8

13.0
2.0

94.0
20.0

48.0
0.4

Marul
Organik
Ticari

71.0
16.0

49.3
13.1

176.5
53.7

12.2
0.0

169.0
1.0

516.0
1.0

60.0
3.0

Domates
Organik
Ticari

23.0
4.5

59.2
4.5

148.3
58.6

6.5
0.0

68.0
1.0

1938.0
1.0

53.0
0.0

Ispanak
Organik
Ticari

96.0
47.5

293.9
46.9

257.0
84.0

69.5
0.8

117.0
1.0

1584.0
19.0

0.0
0.5

Organi€in Ticari
Amaçla Yetifltiril-
mifl Ürünlere
Oranla Faydalar›

%
287

%
443

%
297

%
6638

%
6100

%
7070

%
3797
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Mineraller ile Fonksiyonel Sular ve Sa€l›k

Su sa€l›€a yararl› pek çok yönünün yan› s›ra kimi sa€l›k sorunlar›n›n do€-
mas›na ve hastal›klar›n yay›lmas›na da neden olabilmektedir. Günümüz-
de geliflmekte olan ve azgeliflmifl ülkelerde su kaynakl› hastal›klar›n oran›
oldukça yüksektir. Toplu ölümlere neden olabilen bu tür hastal›klar en
fazla çocuklar›, yafll›lar› ve hastalar› tehdit etmektedir. Örne€in, on dört
yafl›ndan küçüklerin yakaland›€› hastal›klar›n yaklafl›k yüzde 22’sinin kay-
na€›nda kirli suyun bulundu€unu kaydeden uzmanlar, bu suyun en çok
s›tma, atefl ve ishal gibi hastal›klara yol açt›€›n› belirtmektedir.

Bugün zararl› mikroorganizmalarla savaflmak konusunda teknoloji olduk-
ça ilerlemifl ve geliflmifl ülkelerde su kaynakl› hastal›klar yok denecek ka-
dar aza indirilmifltir. Ancak eski ça€larda bu hastal›klar›n tedavisinde me-
tallerden yararlan›lm›flt›r. Metaller tarih boyunca dezenfeksiyonun d›fl›n-
da antibiyotik, antiseptik, ba€›fl›kl›k güçlendirici olarak ifllev görmüfl, ya-
n›k ve yara tedavisi gibi konularda da yo€un olarak kullan›lm›flt›r. Bu me-
taller aras›nda en s›k kullan›lanlar flunlard›r: 

• Gümüfl (Ag),

• Alt›n (Au),

• Bak›r (Cu),

• Çinko (Zn),

• ‹ridyum (‹r).

19. yüzy›lda popülerliklerini yitiren bu metaller son dönemde tekrar kul-
lan›lmaya bafllam›flt›r. Biz burada en yayg›n kullan›lan gümüfl elementinin
özelliklerini inceleyecek ve di€er metallerden de k›saca söz edece€iz. 

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:40 PM  Page 157



2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:40 PM  Page 158



2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:40 PM  Page 159



Gümüfl (Ag) Metali

Gümüfl dünyada en bol bulunan altm›fl yedinci do€al elementtir. Yumu-
flak, beyaz ve kolay ifllenebilme özelli€ine sahiptir. Periyodik cetvelde k›rk
yedinci elementtir ve atom a€›rl›€› 108’dir. Elementler aras›nda en yüksek
termal ve elektrik iletkenli€e ve bunun yan› s›ra en düflük temas direncine
sahip olan da gümüfltür. Bak›r, çinko ve alt›n madencili€inde yan ürün
olarak da kullan›lan gümüfl di€er ülkeler ile birlikte ço€unlukla Amerika,
Peru ve Meksika’da bulunur.

Yans›t›rl›k: Gümüfl yüzde 95’ten daha fazla oranda k›z›lötesi yans›t›rl›€a
sahiptir. Bunun anlam›, gümüflle temas eden radyoaktif enerjinin yüzde
95’inin kayna€›na geri dönecek olmas›d›r. Böylece ortamdaki ›s› kayb›
önemli ölçüde azalacakt›r.

Yay›c›l›k: Gümüfl elementler içerisinde en düflük yayma kuvveti (emissi-
vity) oranlar›ndan birine sahiptir, yani termal enerjinin yay›lmas› çok ya-
vaflt›r. Bu özelli€i gümüflün çevreledi€i ortam›n uzun süre s›cak kalmas›n›
sa€lamaktad›r.

‹letkenlik: Gümüfl gezegenin en çok ›s› iletkenine sahip elementidir. Is›y›
h›zl› ve düzgünce bütün yüzeye iletir ve da€›t›r. Gümüflün bir di€er özel-
li€i de ayn› zamanda en çok elektrik iletkenli€ine sahip element olmas›d›r.
Yal›tkan iki materyalin birbirine sürtünmesiyle oluflan elektrik yükü gü-
müflün varl›€›yla çabucak da€›l›r. Böylece statik yükün verdi€i stres gibi
zararlardan korunmak mümkün olur.  

Tarihte Gümüfl: Gümüfl uzun süreler boyunca k›ymetli metal olarak de-
€erlendirilmifl ve süs eflyas›, mücevher, pahal› sofra-mutfak eflyas› ve para
yap›m›nda kullan›lm›flt›r. Günümüzde aynalar ve kimyasal reaksiyonlar›n
katalizinde, elektrik ba€lant›lar›nda ve iletkenlikte gümüflten yararlan›l-
maktad›r. Bileflikleri foto€raf filminde, seyreltilmifl gümüfl nitrat solüsyon-
lar› ve di€er gümüfl bileflikleri dezenfektan ve mikrop önleyici olarak kul-
lan›lmaktad›r. Birçok t›bbi ilaç için yap›lan araflt›rmalarda, gümüflün anti-
mikrobiyal özelli€inden yararlanma ve onu  antibiyotiklerin yerine kullan-
ma çal›flmalar› devam etmektedir. 

160
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Anti-Bakteriyel Olarak Bilinen Gümüflün En Yayg›n Türleri:

Koloidal Gümüfl: Distile su içerisinde düflük voltajl› elektroliz yoluyla
üretilir. Burada gümüfl distile su içerisinde mikroskobik (koloidal boyut-
larda) parçac›klar halindedir ve genellikle 1-20 ppm konsantrasyonunda
olur. 

Koloid, suda ask›da bulunan ve asl›nda iyonik solüsyon formunda olma-
yan çok küçük parçac›klard›r. Koloidal gümüflte atomik gümüflün mikro-
küme boyutu 0.001 ve 0.01 mikron aras›ndad›r. Küçük parçac›k birim gü-
müfl hacmi olarak çok büyük bir yüzey alan› demektir. Bu parçac›klar tek
bir bakteri hücresinden küçüktür, hatta baz› parçac›klar virüslerden de
küçük olabilmektedir.

Koloidal gümüfl yüzey alan›n›n büyüklü€ü nedeniyle en etkili türdür. Bu-
rada suyun saf ve gümüflün koloidal boyutlarda olmas› en etkili ve verim-
li sonucun al›nmas›n› sa€lamaktad›r.   

Hafif Gümüfl Protein: Gümüfl koloidlere uygulanan indirgeyici bir mad-
deyle gümüfl tuzlar› çökelir ve kimyasal olarak bir proteine ba€lan›r. Kon-
santrasyon 20 ila 5.000 ppm aras›nda de€iflmektedir. 

Toz Gümüfl: Gümüflü parçalamak için çok yüksek voltaj kullan›l›r.

Çekilmifl Gümüfl: Bu süreçte gümüfl ince toz haline gelinceye kadar çeki-
lir. Ancak bu gümüfl parçac›klar›n›n çok büyük olmas›ndan dolay› kulla-
n›fll› bir yöntem de€ildir.   

Gümüfl Tuzu: Bunlar kimyasal olarak üretilen gümüfl bileflenleridir. 

Günümüzde t›pta kullan›lm›fl veya kullan›lmakta olan birçok gümüfl bile-
fli€i bulunmaktad›r. Bunlar gümüfl sülfadiazin*, gümüfl nitrat (AgNO3),
gümüfl sitrat (C6H5Ag3O7), gümüfl iyodür (AgI), gümüfl klorür (AgCl),
gümüfl laktat (C3H6AgO3), gümüfl oksit (Ag2O) ve gümüfl pikratt›r
(C6H2AgN3O7).

* Sülfadiazin: 4-amino-N-pyridin-2-yl benzenesulfonamide.

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:40 PM  Page 161



162

Geçmiflte baz› koloidal gümüfl ürünleri Amerikan Farmakopesi* (United
States Pharmacopoeia - U.S.P) ve Ulusal Formüllerde (National Formu-
lary – N.F.) listelenmifltir. Bunlar aras›nda yüzde 18-22 oran›nda gümüfl
içeren koloidal gümüfl iyodür ve yüzde 7,5-8,5 oran›nda gümüfl içeren
güçlü gümüfl proteinleri bulunmaktad›r. 

Koloidal Gümüflün Tarihi 

Koloidal gümüflün farkl› formlar› 20. yüzy›l›n bafl›na kadar kullan›lm›flt›r.
1900’lerin ortalar›nda antibiyotiklerle yer de€ifltirmifl ve tekrar gündeme
gelmesi için 1980’leri beklemesi gerekmifltir.

Son y›llarda t›bbi aç›dan kullan›m› artan gümüfl, koloidal gümüfl ve nano-
gümüfl hakk›nda yüzlerce yeni bilimsel makale ve t›bbi dergi yay›nlan-
m›flt›r.  

Günümüzde koloidal gümüfl Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi (U.S. Food
and Drug Administration - FDA) taraf›ndan henüz onaylanmam›flt›r. Bu-
na ra€men takviye besin olarak yayg›n bir flekilde sat›lmaktad›r.  

Gümüfl ve Koloidal Gümüflün T›bbi Kullan›m›

Gümüfl tarih boyunca birçok kültür taraf›ndan t›bbi ve korunma amaçl›
olarak kullan›lm›flt›r. Yunanl›lar, Romal›lar, M›s›rl›lar ve di€erleri su ve di-
€er s›v›lar›n› taze tutmak için gümüfl kaplar kullanm›fllard›r. Ayr›ca zorlu
do€a yürüyüfllerinde suyun bakteri, alg gibi etkilerine karfl› tahtadan oyul-
mufl mataralara gümüfl ve bak›r madeni para konulmakta ve bu yolla  za-
rarl› organizmalar›n oluflmas› engellenmekteydi. Sütü taze tutmak için de
benzer bir yöntem izlenmekteydi.

Gümüflün t›bbi kullan›m› eski M›s›rl›lar, Yunanl›lar, Romal›lar ve Paracel-
sus’un** (Phillipus Theophratus Bombastus von Hohenheim, 1493-

* Farmakopesi: ‹laçlar›n bileflimini ve haz›rlanma usullerini anlatan kitap.

** Paracelsus: ‹sviçreli doktor ve kimyager. 16. yüzy›l›n önemli bilim adamlar›ndan ve
modern t›bb›n kurucular›ndan biri oldu€u kabul edilir.
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1541) simya* yaz›lar›nda s›kça karfl›m›za ç›kmaktad›r. Hastal›klara yol
açan bakterilerin keflfinden sonra gümüflün antibakteriyel etkisini farke-
den baz› doktorlar t›bbi uygulamalar›nda onu kullanmaya bafllam›fllard›r.
Gümüfl nitrat (AgNO3) deri ülserlerinde (büyük aç›k yaralar), aç›k k›r›k-
larda ve iltihabi yaralarda baflar›l› bir flekilde kullan›lm›flt›r. 

Avrupa'da veba salg›n›nda k›tan›n neredeyse üçte biri bu hastal›ktan k›r›l-
m›flt›r. Buna karfl›l›k Çingenelerin bu hastal›ktan etkilenmedi€i görülmüfl-
tür, çünkü Çingeneler gümüfl ve kalay konusunda uzmanlard›. Gümüflü
damar yoluyla vücuda zerkediyorlard› ve Avrupa vebadan kas›p kavrulur-
ken onlar bu yolla korunmufl oluyorlard›.

1881 y›l›nda Dr. Carl Siegmund Franz Crede (1819-1892) yüzde 2’lik
seyreltilmifl gümüfl nitrat›n yeni do€mufl bebekleri göz iltihab›ndan koru-
yaca€›n› belirtmifl ve bu konuda öncülük yapm›flt›r. Bu tedavi flekli günü-
müzde hâlâ yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. 

Gümüfl sülfadiazin merhemleri günümüzde yan›k merkezlerinin en çok
kulland›klar› ve güvendikleri merhemlerdir. Kalp ameliyatlar›nda bakteri-
yel büyümeyi durdurmak amac›yla gümüfl kapl› kateterler ve gümüfl kalp
kapakç›klar› kullan›lmaktad›r. G›da zehirlenmesini önlemek için kesme
tahtas›na, tabak yüzeylerine, yüzey temizleyicilerine, bulafl›k makineleri-
ne ve buzdolaplar›na gümüfl parçac›klar› eklenmektedir. Ayr›ca gümüfl as-
kerlerin, sporcular›n ve ifladamlar›n›n k›yafetlerinde kullan›lmaktad›r. Bu
sayede kumaflta oluflacak bakterilerin ölmesi ve kötü kokulara neden ol-
mamas› sa€lanmaktad›r. 

Günümüzde su ar›t›m›nda ve havuz sterilizasyonunda gümüfl yayg›n bi-
çimde kullan›lmaktad›r.

Bütün bu kullan›mlar›na ve alternatif t›ptaki yayg›nl›€›na ra€men koloidal
gümüflün Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi (FDA) taraf›ndan onaylanma-
mas› dikkat çekicidir. 

* Simya. Hem do€an›n ilkel yollarla araflt›r›lmas›na hem de erken dönem bir ruhani
felsefe disiplinine iflaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, t›p, astrolo -
ji, semiyotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat› bünyesinde bar›nd›rm›flt›r.
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Gümüfl 1800 - 1900’lü y›llar aras›nda ilaç olarak kullan›lm›flt›r. Zararl› or-
ganizmalar› öldürücü olarak tek bafl›na gümüfl en güçlü özellikleri göster-
mektedir ve insan sa€l›€›na herhangi bir zarar› oldu€u tespit edilememifl-
tir. Koloidal formu düflük konsantrasyonlarda çok etkili oldu€u için gü-
müflün en etkili formudur.

1940’l› y›llara gelindi€inde antibiyotiklerin keflfiyle birlikte koloidal gü-
müflün kullan›m› azalmaya bafllam›flt›r. Ancak o dönemde henüz bakteri
direnci yoktur ve bu durum yeni ilaçlar›n etkin olmas›n› kolaylaflt›rm›flt›r. 

Sonraki y›llarda bakteri direncinin oluflmas› ve dünya ölçe€inde yayg›n
yeni bakteri ve virüslerin türemesi, gümüflün tekrar ilgi oda€› olmas›n›
sa€lam›flt›r. Büyük firmalar çeflitli anti-mikrobiyal uygulamalar ve hatta
AIDS virüsünün yay›lmas›n› engellemek için yeni gümüfl bileflenleri gelifl-
tirmekte ve tan›tmaktad›r. 

Günümüzde koloidal gümüfl t›bbi iddia ile de€il, eser mineral takviyesi
olarak sat›lmaktad›r. “Alternatif” sa€l›k koruma ürünü olarak bir popüla-
riteye sahiptir. Ayr›ca piyasaya ç›kan yeni ürünlerde daha s›k uygulanma-
ya bafllad›€› görülmektedir. Örne€in sabun, kozmetik, difl macunu, k›ya-
fetler, beyaz eflya (buzdolab› ve çamafl›r makinesi gibi) vb. ürünlerde bu
e€ilim aç›kça görülmektedir. 

Kullan›c› Yorumlar›: Koloidal gümüfl kullanan birçok kifli olumlu sonuç-
lar elde etti€ini belirtmifltir. Burada hepsine yer veremeyece€imiz için
farkl› vakalardan çeflitli örnekler seçmeye çal›flt›k.

• “Ben bir gümüfl madeninde çal›fl›yorum. Bir keresinde gümüfl klorür
tabletlerindeki gümüflü inceliyorduk. Bu çal›flmalardan dolay› hava
yoluyla fazlas›yla gümüfl klorür teneffüs etmifltim. O gece çok hasta-

Koloid, suda ask›da bulunan ve asl›nda iyonik solüsyon formun-
da olmayan çok küçük parçac›klard›r. Gümüflün koloidi suda as-
k›da bulunan çok küçük parçac›klard›r.
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land›m ve ertesi gün doktora gittim. Kan testi yap›ld› ve fazla olan gü-
müflü almak için kan nakli yap›ld›. Bu ifllemden sonra kendimi iyi his-
settim ve o günden bu yana, on befl senedir, ne üflütme ne so€uk al-
g›nl›€› ne de baflka bir rahats›zl›k geçirdim.”

• “O€lum kabakulak olmufltu. Atefl, halsizlik ve flifllikten flikâyetçiydi.
Kendisine büyük bir doz koloidal gümüfl verdim ve 24 saat içerisinde
tüm belirtiler ortadan kayboldu.”  

• “K›z›m›n kedisi bir gün çok hastaland›. Kedi delirmifl gibiydi, ayakta
bile duram›yordu.  K›z›m ona bir parça koloidal gümüfl verdi ve 24 sa-
at içinde normal davranmaya ve oynamaya bafllad›.”

• “Kullanmak için birçok koloidal gümüflü test ettim. Bitkilerde ve hay-
vanlarda denedikten sonra, harici olarak yan›klarda, bat›k t›rnaklarda,
böcek ›s›rmalar›nda da denedim. Daha sonra kendim içmeye baflla-
d›m. fiu ana kadar olumlu etkileri haricinde hiçbir yan etkisini görme-
dim.”

Gümüfl Zehirlenmesi ve Doz Afl›m›:

Yap›lan araflt›rmalarda sa€l›kl› bir yetiflkinin eliminasyon (eleme) meka-
nizmas›na göre, günde ortalama 2 mg. (1 çay kafl›€›) koloidal gümüfl ala-
bilece€i görülmektedir. 

Ancak böbrek rahats›zl›€› olan kifliler gümüfl zehirlenmesine karfl› daha
duyarl›d›r. Böbrekler gümüflü vücuttan atacak metabolizma olduklar› için
bu asl›nda oldukça anlafl›l›r bir durumdur. 

Amerikan Çevre Koruma Ajans› (US Environmantal Protection Agency -
EPA) gümüfl için bir referans dozu yay›nlam›flt›r. Buna göre oral olarak
gümüfl al›m› 5 mikrogram/koloidal gümüfl/gün olarak belirtilmifltir. Kri-
tik doz ise 14 mikrogram/koloidal gümüfl/gün olarak belirtilmifltir.
EPA’n›n içme suyundaki maksimum kirlilik seviyesi ise 0,1 mg/l’den az
olarak belirlenmifltir.  

Baz› kiflilerin metallere karfl› alerjisi oldu€u görülmektedir. Bu nedenle
koloidal gümüfl içecek olan kiflilerin, gümüfl alerjileri olmad›€›ndan emin
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olmalar› gerekmektedir. Ayr›ca koloidal gümüfl suyu kullan›m› süresince
alkol ve sarm›sak tüketiminden de uzak durulmal›d›r. C vitamini ise koloi-
dal su içildikten en az iki saat sonra al›nmal›d›r.

Argyria 

T›bbi literatürdeki yayg›n kullan›ma göre, fazla tüketilen gümüfl veya gü-
müfl ürünlerinin ters etkisine Argyria denmektedir. Bu etki en belirgin
olarak derinin renginin griye dönmesiyle karakterize edilmektedir. Bu
renk de€iflimi kal›c›d›r, ama sa€l›k aç›s›ndan herhangi bir olumsuz etkisi
oldu€u görülmemifltir.

Argyria* kitab›n›n yazarlar› Hill ve Pillsbury, 1939 y›l›nda rapor edilmifl
sadece 239 vaka bulmufllard›r. Bu olgular›n ço€unda 3 ila 25 y›l aras›nda
de€iflen kronik kullan›mlar söz konusudur. Vakalar›n yar›s› gümüfl nitrat
kullan›m›yla iliflkili bulunmufltur. 

Son y›llarda binlerce kifli koloidal gümüfl tüketmifl olmas›na ra€men, her-
hangi bir yan etkisi veya argyria vakas› rapor edilmemifltir. 

Gümüflün Çal›flma Mekanizmas›

Gümüflün etkinli€i, türüne (gümüfl iyonu (Ag+) ya da kompleks türlerine
(AgCl2) de ba€l›d›r. Anti-bakteriyel etkisi gümüflün türüyle, konsantras-
yonuyla ya da bilefli€iyle, mikroorganizman›n türüyle, mikroorganizma-
n›n gümüflle temas edecek olan yüzey alan›yla, mikroorganizman›n kon-
santrasyonuyla ve de-aktivasyonun özel mekanizmas›yla yak›ndan ba€-
lant›l›d›r. 

Saf gümüflün antiseptik ya da antibiyotik özelliklere sahip olmad›€›na da-
ir kan›tlar bulunmaktad›r. Eritilmifl gümüfl hidrojen içinde so€utuldu€un-
da antimikrobiyal etkiye sahip de€ildir. Ancak havayla kurutuldu€unda
antibakteriyel etkilerini gösterir. Dolay›s›yla yüzeyi oksitlenmifl gümüfl

* William R. Hill & Donald M. Pillsbury, Argyria the Pharmacology of Silver, The
Wilkins Company, 1939.
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antiseptiktir, saf de€ildir. Ag (II) ve (III) dezenfeksiyon performanslar›
denendi€inde, Ag (I) bileflenlerinden veya metalik gümüflten 50-200 kat
daha etkili oldu€u görülmüfltür. Ag (III) Ag (I)’den 240 kez daha h›zl› et-
ki etmektedir. Gümüfl oksitin birçok mikrop çeflidinde aktif oldu€u görül-
müfltür. In vitro (canl› d›fl›nda) bir deneyde, 10 ppm’lik gümüfl oksit so-
lüsyonu AIDS virüsünün yüzde 75’ini öldürmüfltür.

Görünen o ki, koloidal gümüfl uyguland›€›nda kan ak›fl›nda birkaç dakika-
dan fazla kalmaktad›r. Bunun bafll›ca nedeni, h›zl› bir flekilde proteine
ba€lanmas› ve retiküloendotelyal sistem* taraf›ndan al›nmas›d›r. Daha
sonra gümüfl  retiküloendotelyal sistemdeki hücrelerde, özellikle karaci-
€erde ve dalakta, biraz da lenf dü€ümlerinde depolan›r.

Retiküloendotelyal hücreleri ba€›fl›kl›k sisteminin bir parças›d›r. Onlar
yabanc› maddeleri, hücresel at›klar›, istilac› mikroplar› ö€üten çöpçüler
gibidir. Bir teoriye göre, bu hücreler gümüflü de yabanc› madde olarak al-
g›lad›€› için tüketirler. Böylece gümüfl hücrelerde depo edilir. Ayn› hücre-
ler istilac› mikroplar› da absorbe ettikleri için hücrede temasa geçerler.
Gümüflün, ökaryotik (insan hücresi) hücrelere oranla prokaryotik (basit
hücreliler) ve virüs hücreleri için daha zehirli oldu€u aç›kt›r. Gümüflün re-
tiküloendotelyal hücrelerde ne kadar kald›€› ise bilinmemektedir.  

Koloidal Gümüflün Antiseptik Özellikleri

Koloidal gümüfl antiseptik olarak kabul edilmektedir. Kaynaklara göre, te-
mas halinde birçok patojenik mikroorganizmay› engelledi€i veya öldür-
dü€ü tespit edilmifltir. Bu nedenle kesiklerde, yaralarda, yan›klarda vb.
kullan›lmaktad›r. Örne€in, küçük yaralarda fl›r›nga ile enjeksiyon, yanma
ve cilt enfeksiyonlar›nda ›slak bezle sarmak, bo€az a€r›s›nda ise  gargara
yapmak olumlu sonuçlar vermektedir.

* Retiküloendotelyal sistem: Sitoplazmalarda çeflitli maddeleri (hücre art›klar›, yaban -
c› cisimler, mikroorganizmalar) sindirme özelli€i bulunan, ba€ dokulardaki sabit ya
da hareketli hücreler bütününden oluflan sistem.
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Yap›lan araflt›rmalarda koloidal gümüflün antiseptik özellikleriyle ilgili
olarak flu sonuçlara var›lm›flt›r:

1. Koloidal gümüfl ne kadar konsantre (az seyreltik) olursa o kadar etki-
li olur.

2. Koloidal gümüfl ürünlerinde en küçük partikül boyutu olan ürünler
en etkili olanlard›r.

3. Birçok durumda, koloidal gümüfl uyguland›ktan sonra bakterinin bir
süre azald›€›, daha sonra koloidal gümüflün etkisini yendi€i ve tekrar
üremeye bafllad›€› görülmüfltür.    

4. Bakteri kültürü sürecinde ilave koloidal gümüfl eklemek antiseptik et-
kiyi art›rmaktad›r. Koloidal gümüflün düzenli olarak kullan›lmas›, tek
doza nazaran antiseptik olarak çok daha etkilidir.

Koloidal Gümüflün Antibakteriyel Özellikleri

Modern antibiyotik keflfedilmeden önce gümüfl antibiyotik olarak kulla-
n›lmaktayd›. Koloidal gümüflün antibiyotik ifllevi için ne tür hastal›klara
ve mikroplara karfl› ve hangi durumlarda kullan›ld›€›n› afla€›da aç›klayaca-
€›z. Ancak bu durum, günümüzde ayn› hastal›klar› onunla tedavi etmeye
kalk›flaca€›m›z anlam›na gelmemektedir. Bilindi€i gibi t›bbi kullan›m› aç›-
s›ndan Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi (FDA) koloidal gümüflü onaylama-
m›flt›r. Buna ra€men, kendi sa€l›klar›n› kendileri düzenlemek isteyen kifli-
ler onu kullanmaya devam etmektedir.

Koloidal Gümüflün En Yayg›n Kullan›ld›€› Alanlar

1. A€›z ve Difl: A€›z içi yaralar›, a€›z kokusu, a€›z mukoza dokusunun
iltihaplanmas›, a€›z kurulu€u, damak kabarmas›, difl apseleri, difl eti
iltihaplar›, difl eti kanamalar›, difl tafllar›, protez difllerde bask› nokta-
l a r › .

2. ‹drar Yolu Sistemi ve Genital Rahats›zl›klar: ‹drar yollar› iltihab›, id-
rarda zorlanma, rahim ak›nt›lar›, prostat büyümesi, vajina iltihab› ve
mantar›, yumurtal›k kanal› iltihab›.
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3. Cilt: Apse, egzama, ayak mantar›, böcek ›s›rmalar›, cilt mantarlar›, ç›-
ban, deri döküntüsü, kabakulak, kafl›nt›, k›zam›k, kepek, nas›r, saçk›-
ran, sedef, si€iller, sivilceler, uçuk, yan›k, yara, yatak yaralar›, zona.

4. Göz: Arpac›k, göz akmas›, göz iltihab›.

5. Sindirim Sistemi: Gastrit, g›da zehirlenmesi, hemoroit, ince ba€›rsak
iltihab›, ishal, safra kesesi iltihab›, fliflkinlik, ülser.

6. Solunum Yollar›: Ast›m, bademcik iltihab›, bo€az iltihaplar› ve a€r›la-
r›, bronflit, burun mukozas› kurumas›, gribal enfeksiyonlar, larenjit,
öksürük, saman nezlesi, ses k›s›kl›€›, sinüzit, üflütme, zatürree.

Di€er Hastal›klar: Eklem iltihab›, eklem kireçlenmesi, g›da alerjileri, gö-
€üs ucu iltihab›, günefl çarpmas›, ba€›fl›kl›k sisteminin güçlendirilmesi,
kanser, k›zam›kç›k, kronik yorgunluk, kulak a€r›s›, lenf bezi iltihaplanma-
s›, ortakulak iltihab›, romatizma, suçiçe€i, vücut kokusu.  

Yara Tedavisinde Gümüfl ve Elektro Koloidal Gümüfl

Robert O. Becker ve Gary Selden, The Body Electric (Vücudun Elektri-
€i) adl› kitaplar›nda iyileflme ve doku yenilenmesinde elektrik kullan›m›-
n›n öncülerini tart›flmaktad›r. Kitapta gümüflün bu alanda etkili oldu€una
iliflkin gözlemler dikkati çekmektedir:

“‹lk testlerimizde gümüfl elektrotlar›n›n, elektriksel olarak pozitif oldukla-
r›nda, 1,3 cm. çap›ndaki bir bölgede bulunan tüm bakteri türlerini öldüre-
ce€ini tespit ettik.

… ‹lk gözlemlerimiz do€ru ç›kt›. Çok düflük ak›mda bile ve yan etkiye yol
açmadan pozitif kutuptaki ak›m her türlü bakteriyi öldürmekte veya et-
kinli€ini kesmektedir.

… Eminiz ki, bu ifli ak›mdan ziyade gümüfl iyonlar› yapmaktad›r.”

Gümüfl ve koloidal gümüflün yan› s›ra di€er metaller de zaman zaman
sa€l›k alan›nda kullan›m alan› bulmufllard›r. Bunlardan baz›lar›n›n tarih-
teki kullan›m alanlar›na ve koloidal formlar›n›n faydalar›na k›saca de€i-
nece€iz. 
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Alt›n (Au)

Yumuflak, parlak sar› renkte kimyasal bir elementtir. Alt›n parlak sar› ren-
gi, asitlere karfl› dayan›kl›l›€›, do€ada serbest halde bulunabilmesi ve kolay
ifllenebilmesi gibi özellikleri nedeniyle ilkça€lardan beri insanlar›n ilgisini
çekmifltir. Periyodik cetvelde yetmifl dokuzuncu elementtir ve atom a€›r-
l›€› yaklafl›k 197 g/mol’dür. Ülkemizde ço€unlukla Antakya, Ni€de, Bal›-
kesir, Kütahya, Bursa, ‹zmir ve çevresinde, dünyada ise ço€unlukla Güney
Afrika, Çin, Amerika, Avustralya, Rusya ve Peru’da bulunur. 

Tarih Boyunca Alt›n›n Sa€l›€› Destekleyici Kullan›m›

Bulunabilen en eski kay›tlara göre, alt›n›n t›bbi ve flifa amaçl› kullan›ld›€›
ilk yer ‹skenderiye’dir (M›s›r). 5000 y›l önce M›s›rl›lar zihinsel, bedensel
ve ruhsal ar›nma için alt›n yutmufllard›r. Eskiden alt›n yutman›n vücutta
yaflam gücünü uyar›c› bir etki yapt›€›na ve tüm seviyelerde titreflim düze-
yini yükseltti€ine inan›l›rd›. 

‹skenderiyeli simyac›lar (kimyagerlerin öncülleri), s›v› alt›ndan yap›lm›fl
bir “iksir” gelifltirmifllerdir. Onlar alt›n›n mükemmelli€i temsil eden mis-
tik bir metal oldu€una ve vücudun varl›€›n› canland›rman›n, gençlefltir-
menin ve çok say›da hastal›€› tedavi etmenin yan› s›ra gençli€i ve mükem-
mel sa€l›€› geri verdi€ine de inan›yorlard›. 

Alt›n›n T›bbi Alanda Kullan›m›

Günümüzde alt›n›n t›bbi kullan›m alan› giderek genifllemifltir. Hasar gö-
ren kan damarlar›, sinirler, kemikler ve zarlar›n cerrahi onar›mlar›nda kul-
lan›lmaktad›r. Ayr›ca çeflitli kanser türlerinin tedavisinde de kullan›l›r.
Mikroskobik alt›n parçac›klar›n enjeksiyonu erkeklerde prostat kanseri-
nin yay›lmas›n› yavafllatmaya yard›mc› olur. Yumurtal›k kanseri olan ka-
d›nlar, koloidal alt›n ile tedavi edilir ve alt›n buhar lazerleri sa€l›kl› hücre-
lere zarar vermeden kanserli hücreleri yok etmeye yard›mc› olur.

Cerrahlar koroner alterleri (kalbi besleyen damarlar) temizlemek için al-
t›n aletler kullanmakta ve alt›n kaplama lazerlerle, ameliyat edilemeyen
veya tümörlü olan hastalar› sa€l›klar›na kavuflturmaya çal›flmaktad›rlar.
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Birçok çal›flma, koloidal alt›n›n zeka keskinli€ini ve konsantrasyon yete-
ne€ini art›rd›€›n› göstermektedir. Koloidal alt›n, vücudun ve beynin yüze-
yindeki sinir uçlar› aras›ndaki iletkenli€i art›rarak zihinsel ifllevlerimizi
güçlendirmektedir.

Alt›n toksik de€ildir ve di€er ilaçlarla etkileflime girmeyen do€al bir mine-
raldir. Ayr›ca vücut taraf›ndan kolayl›kla tolere edilebilmesi de kullan›m
alan›n› geniflletmektedir. 

Alt›n›n sa€l›€›m›za katk›da bulunan yeni özellikleri keflfedilmeye devam
etmektedir. 

Koloidal Alt›n›n Sa€l›€a Katk›lar›:

• Zihinsel odaklanmay› ve konsantrasyonu destekler.

• ‹leri el-göz koordinasyonunu destekler.

• ‹leri haf›zay› ve genel sa€l›€› destekler.

• ‹leri enerji seviyesini destekler.

Ancak alt›na karfl› alerjisi olan kiflilerin kullanmamas› önerilir.

Bak›r (Cu)

Bak›r dünyan›n hemen hemen tüm bölgelerinde yayg›n olarak bulunma-
s›, elektri€i gümüflten sonra en iyi ileten metal olmas› ve endüstriyel ola-
rak pirinç, bronz gibi alafl›mlar meydana getirmesinden dolay› önemli bir
metaldir. Periyodik cetvelde yirmi dokuzuncu elementtir ve atom a€›rl›€›
yaklafl›k 63,5 g/mol’dür. Ülkemizde ço€unlukla Elaz›€, Artvin, Gümüflha-
ne ve Kastamonu bölgelerinde, dünyada ise ABD, fiili, Peru, Kanada, Or-
ta Afrika, ‹ran, Avustralya ve Avrupa’da bulunur. 

Tarih Boyunca Bak›r›n Sa€l›€› Destekleyici Kullan›m›

Tarih boyunca flifac›lar, bak›r›n sa€l›k bak›m›ndan de€erini takdir etmifl-
lerdir. Bak›r ve bak›r bileflikleri (bak›r karbonat - CuCO3, bak›r silikat -
CuO3Si, bak›r oksit - Cu2O, bak›r sülfat - CuSO4, bak›r klorür - CuCl vb.)
hastal›klar›n tedavisinde çok eski dönemlerden itibaren kullan›lm›flt›r. Ba-
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k›r›n tedavi amaçl› olarak Eski M›s›r, Yunan, Roma gibi ve hatta antik Az-
tek uygarl›€›nda bile kullan›ld›€› bilinmektedir.

Smith Papirüsü (yaklafl›k M.Ö. 2400) olarak bilinen antik M›s›r döne-
minden bir t›bbi metinde, bak›r›n içme suyu ve yaralar için bir sterilizas-
yon ajan› olarak kullan›ld›€›ndan bahsedilir. Ebers Papirüs (yaklafl›k M.Ö.
1500) olarak bilinen bir baflka antik metin ise bak›r›n yan›k ve kafl›nt›lar-
da, bafl a€r›s›nda, titreyen kol ve bacaklarda kullan›m›ndan bahseder.

Modern t›bb›n babas› olarak bilinen Hipokrat (yaklafl›k M.Ö. 400), varis-
li damarlarla iliflkili ülserlerin tedavisinde bak›r›n kullan›m›ndan söz eder.
Eski Yunanl›lar, bak›r oksit ve bak›r sülfat tozunu aç›k yaralara serper ve
yine yaralar› bal ve k›rm›z› bak›r oksit kar›fl›m›yla tedavi ederlermifl. 

M. S. 1. yüzy›lda, Pedanius Dioscorides* (M.S. 40-90) De Materia Medi -
ca (T›bbi malzeme/madde) adl› kitab›nda, bak›r asetat ve bak›r sülfat›n
birlikte kullan›m›n›n gözlerde yanmaya, enfeksiyona ve katarakta iyi gel-
di€ini belirtmifltir.  

Büyük Plinius** (M.S. 23-79) bak›r içeren bir dizi ilac› tan›mlam›flt›r. Si-
yah bak›r oksit ile bal, ba€›rsak solucanlar›n› öldürmek ve mideyi temizle-
mek için kullan›lm›flt›r. Seyreltilmifl formda kulak damlas›, kulak rahats›z-
l›€› ve enfeksiyon için ve a€›z yoluyla al›nan türü de a€›z yaralar› ve ülser-
leri rahatlatmak için kullan›lm›flt›r. Seyreltilmifl bak›r kar›fl›mlar› ise göz
a€r›lar› için kullan›lm›flt›r.

* Pedanius Dioscorides: Yunan doktor, farmakolog ve botanikçi. Kitab›, De Materia
Medica, 1.500'den fazla y›ld›r yayg›n olarak okunmakta olan, bitkisel ilaç ve ilgili t›b -
bi maddeler hakk›nda 5 ciltten oluflan bir ansiklopedidir.

** Plinius: Bilim tarihindeki yerini, dönemine ait bilgileri derlemek amac›yla kaleme al -
d›€› insanl›k tarihinin ilk ansiklopedisi say›lan dev yap›t›na borçludur. Naturalis His-
toria (Do€a Tarihi) ad› alt›nda birlefltirilmifl otuz yedi kitaptan oluflan bu yap›t,
500’e yak›n Yunanl› ve Romal› yazar›n b›rakt›€› iki bini aflk›n kitab›n içeri€inden
özetlenmifl yo€un bir bilgi derlemesidir.
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19. Yüzy›lda Bak›r

Paris’te 1832, 1849 ve 1852 y›llar›nda meydana gelen kolera salg›nlar› s›-
ras›nda, bak›r iflçilerinin koleraya karfl› ba€›fl›k olduklar› rapor edilmifltir.
Bu rapor modern zamanlarda bak›r›n ba€›fl›kl›k sistemi üzerindeki rolüne
dair ilk gözlemdir ve 1867 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. 

1885 y›l›nda Frans›z Doktor Luton, romatizmal› hastalar›n›n tedavisinde
bak›r asetat kulland›€›n› bildirmifltir. Harici uygulamalarda bak›r asetatl›
bir merhem, dahili uygulamalarda ise 10 mg. bak›r asetat içeren haplar
kullanm›flt›r. 

1895 y›l›nda yay›mlanan bir incelemede, bak›r bileflikleri ve bak›r arsena-
t›n farmakolojik eylemlerinin akut ve kronik ishal, dizanteri ve kolera gibi
hastal›klar›n tedavisinde kullan›ld›€› rapor edilmifltir. 

Bak›r Borular: ‹çme suyu da€›t›m›nda bak›r boru 1800’lü y›llar›n bafllar›n-
dan itibaren kullan›lmaktad›r. Bak›r borular›n ilk tercih edilme nedeni,
kurfluna oranla daha dayan›kl›, hafif ve düflük maliyetli olmas›d›r. ‹lk bak›r
boru 1810 y›l›nda sac levhadan yap›lm›flt›r. O günden beri bak›r borular›n
imalat› ve ba€lant›lar›nda ilerlemeler kaydedilmifltir.  

‹çme suyu sisteminde bak›r boru kullanan ülkelerin bafl›nda ‹ngiltere gel-
mektedir. ‹ngiltere’de içme suyu borular›n›n % 90’dan fazlas›n›n bak›r ol-
du€u tahmin edilmektedir.  

20. Yüzy›lda Bak›r 

1912 y›l›n›n bafllar›nda Almanya’daki baz› yüz epiteliyoma (bir deri kan-
seri tipi) hastalar›, bak›r klorür ve lesit (hayvansal ve bitkisel dokularda
bulunan ya€ asidi) kar›fl›m›yla tedavi edilmifl ve bak›r bilefliklerinin anti-
kanser aktivitesine yard›mc› olabilece€i öne sürülmüfltür.

ABD’de fareler üzerinde yap›lan son çal›flmalarda, bak›r›n çeflitli organik
komplekslerinin toksik olmayan dozlarda al›nd›€›nda tümörlerin tedavi-
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sinde belirgin bir flekilde tümörün büyümesini azaltt›€› ve böylece hayat-
ta kalma oran›n› yükseltti€i görülmüfltür. Bu bak›r kompleksleri, kanser
hücrelerini öldürmemekte fakat onlar› normal hücre haline geri döndür-
mektedir. 

‹lk olarak 1936 y›l›nda fareler üzerinde yap›lan çal›flmalar›n sonucunda,
bak›r eksikli€i ile kalp hastal›klar› aras›ndaki iliflkiye dikkat çekilmifltir. 

Alman Doktor Werner Hangarter, 1939 y›l›nda, görev yapt›€› madencilik
sektöründe çal›flan Finlandiyal› bak›r madencilerini madende çal›flt›klar›
süre boyunca gözlemlemifl ve bu süre boyunca eklemlerinin a€›r çal›flma-
dan pek etkilenmemifl oldu€unu fark etmifltir. Bu gözlem sayesinde Han-
garter, Fin ve Alman t›p araflt›rmac›lar›yla birlikte romatizmal atefl, eklem
iltihab›, boyun ve s›rt sorunlar› ve siyatik hastalar›n› tedavi etmek için ba-
k›r klorür ve sodyum salisilat kar›fl›mlar›n›n baflar›l› bir sonuç verdi€ini or-
taya ç›karm›flt›r.

ABD Tar›m Bakanl›€›’nda çal›flan Dr. L. M. Klevay, 1973 y›l›nda, Human
Nutrition Reseach Center’da (‹nsan Beslenmesi Araflt›rma Merkezi)  ba-
k›r ve kolesterol aras›ndaki iliflkiye dikkat çekmifltir. Dr. Klevay daha son-
ra, 1975 y›l›nda yay›mlanan çal›flmalar›nda, bak›r ve çinko aras›ndaki me-
tabolik dengesizli€in –çinko fazlal›€›ndan ziyade bak›r eksikli€i vurgulan-
maktad›r– koroner kalp hastal›€›nda önemli bir etken oldu€unu belirt-
mifltir. 

Fransa’da kalp krizleri oran›n›n di€er Avrupa ülkelerinden daha düflük ol-
mas›n›n nedeni, Frans›zlar›n beyaz flaraba oranla daha fazla bak›r içeren
k›rm›z› flarab› tüketmeleri oldu€u tahmin edilmektedir. 

21. Yüzy›lda Bak›r

Cilt üzerine do€rudan temas eden bak›r tak›lar yüzlerce y›ld›r, artrit de
dahil olmak üzere, birçok hastal›€a çare amaçl› olarak kullan›lmaktad›r.

2Bir Damla Su 4  4/4/13  7:40 PM  Page 175



176

Bak›r eksikli€inin saçlar›n beyazlamas›na, cilt k›r›fl›kl›klar›na, göz kenar›n-
daki k›r›fl›kl›klara, varisli damarlara ve sark›k deriye yol açt›€› anlafl›lm›flt›r.
Bak›r›n cilt elastikiyetini art›rmas› ve k›r›fl›kl›€› önleyici özelli€i onun
“gençli€in çeflmesi” olarak düflünülmesini sa€lam›flt›r. Bak›r kullan›m›yla,
beyazlayan saçlar›n tekrar do€al rengine dönece€i düflünülmektedir. 

Bak›r takviyesi almak veya koloidal bak›r suyu içmek isteyen kiflilerin, ba-
k›ra karfl› alerjileri olmad›€›ndan ve Wilson hastal›€›na* yakalanmad›kla-
r›ndan emin olmalar› önerilmektedir. 

Çinko (Zn)

Çinko yerkabu€unda en çok bulunan elementler aras›nda 23. s›radad›r.
Mavimsi aç›k gri renkte, k›r›lgan bir metaldir. Elementlerin periyodik tab-
losunda geçifl elementleri grubunda yer al›r. Düflük kaynama s›cakl›€› dik-
kat çekicidir. Dökülmüfl halde ise sert ve k›r›lgand›r. 120 °C’de flekillendi-
rilebilir. Periyodik cetvelde otuzuncu elementtir ve atom a€›rl›€› yaklafl›k
65,5 g/mol’dür. Çinko genellikle kurflunla bir arada bulunur. Ülkemizde
ço€unlukla Keban (Elaz›€) ve Kayseri çevresinde, dünyada ise Avustral-
ya, Asya ve Amerika da bulunur. 

Tarih Boyunca Çinkonun Sa€l›€› Destekleyici Kullan›m› 

Çinko antik ça€lardan beri bilinmektedir, ancak üretimi ve kullan›lmas›
tam anlafl›lamad›€› için s›k s›k di€er metallerle kar›flt›r›lm›flt›r.

Çinkonun T›bbi Kullan›m›

Çinko, protein sentezi ve yara iyileflmesinde yard›mc› antioksidan bir be-
sindir. Üreme organlar›n›n geliflimi için hayati önem tafl›maktad›r. Sa€l›k-
l› prostat fonksiyonlar› ve erkek hormon aktivitesini desteklemektedir.
Vücudun alkali dengesini korur ve normal doku fonksiyonuna ve fosforun
sindirimine yard›mc› olur.

* Wilson Hastal›€›: Karaci€er, beyin ve di€er hayati organlarda fazla miktarda bak›r
birikmesine neden olan kal›tsal bir hastal›kt›r.
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Çinko DNA ve RNA sentezinde protein, insülin ve sperm için gerekli bir
mineraldir. Vücut karbonhidrat›, proteini, ya€› ve alkolü metabolize ede-
bilmek, karbondioksiti bertaraf etmek ve A vitamininden en iyi flekilde
faydalanabilmek için çinkoya ihtiyaç duymaktad›r. Yetmiflten fazla farkl›
enzimlerin görevlerini yerine getirmesi çinko sayesinde gerçekleflir.

Çinko takviyesi alacak veya koloidal çinko suyu içecek kiflilerin, çinkoya
karfl› alerjilerinin olmad›€›ndan emin olmalar› önerilmektedir. 

‹ridyum (‹r) 

Çok sert, k›r›lgan, gümüfl beyaz› platin ailesinden bir geçifl metali olan
iridyum en yo€un ikinci elementtir ve 2000°C gibi s›cakl›klarda bile ko-
rozyona karfl› yüksek dayan›kl›l›k gösterir. Periyodik cetvelde yetmifl ye-
dinci elementtir ve atom a€›rl›€› yaklafl›k 192 g/mol’dür.   

‹ridyumun ve di€er platin grup üyesi elementlerin biyolojik de€eri, ancak
yüksek ›s›da kimyasal analiz tekniklerinin ilerlemesi sayesinde yeni anla-
fl›lmaya bafllanm›flt›r. Baz› araflt›rmac›lar, iridyum ve onun ikizi olan rad-
yum formlar›n›n, kuru beyin a€›rl›€›n›n yüzde 5’inden daha fazlas›n› olufl-
turdu€una inanmaktad›r (Beynin yüzde 80’i sudur. Geriye kalan yüzde
20’lik kuru beyin a€›rl›€›n›n yüzde 60’› ya€dan oluflmaktad›r. ‹ridyum ku-
ru beyin a€›rl›€›n›n, yani yüzde 20’lik bölümün yüzde 5’idir, dolay›s›yla
toplamda beynin yüzde 0,01’ini oluflturmaktad›r).

‹ridyum Kullan›m› 

• Hücresel metabolizmay› h›zland›r›r.

• Zihinsel keskinli€i yükseltir. 

• Sa€l›kl› doku yenilenmesini destekler.

‹ridyum takviyesi alacak veya koloidal iridyum suyu içecek kiflilerin irid-
yuma karfl› alerjilerinin olmad›€›ndan emin olmalar› önerilmektedir. 
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Bak›r ve Çinko Metallerini Su Ar›tma Sektöründe Kullanan KDF Fluid
Treatment Co. 

Bak›r ve çinkonun tarihteki kullan›m›n› ve önemini ayr› ayr› ele ald›k. Bu
iki elementin birlikte kullan›ld›€›nda ne kadar önemli sonuçlar do€urdu-
€u ise ayr›ca incelenmeye de€erdir. Bu konuda uzun y›llar çal›flan Ameri-
kan KDF Fluid Treatment Co. (KDF Ak›flkan Ar›tma A.fi.) firmas›n›n ça-
l›flmalar›, iki elementin birlikte kullan›m› hakk›nda önemli bilgiler sun-
maktad›r. 

KDF Fluid Treatment Co. 1984 y›l›nda kurulmufltur. Firman›n iki temel
ürünü olan KDF 55 ve KDF 85 ak›flkanlar›n ön ar›tma, birincil ar›tma ve
at›k su uygulamalar›nda kullan›lan yüksek safl›kta bak›r-çinko formülas-
yonlar›d›r. KDF sistemde a€›r metaller ve mikroorganizmalar gideriminin
yan› s›ra klor, demir ve hidrojen sülfit (HSO3) giderimi de yapmaktad›r.

Patentli KDF Süreç Malzemesi yüzde 100 geri dönüfllüdür ve kimyasal
katk› içermez.    

KDF 85® ve KDF 55® 1992 y›l›nda, National Sanitation Foundation -
NSF International (Süreç Malzemeleri Ulusal Sanitasyon Vakf›) taraf›n-
dan içme suyu için Standard› 61 (içme suyundan kullan›lan malzemeler
için haz›rlanm›fl bir standartt›r) olarak tasdik edilmifltir (Standart 61 hak-
k›nda daha fazla bilgi için lütfen afla€›daki linke bkz. http://www.nsf.org
/ b u s i n e s s / w a t e r _ d i s t r i b u t i o n / s t a n d a r d 6 1 _ o v e r v i e w . a s p ? p r o g r a m = W a-
terDistributionSys).

KDF® Süreç Malzemeleri Nedir ve Nas›l Çal›fl›r?  

KDF Süreç Malzemesi ön ar›tma, birincil su ar›tma ve at›k su ar›tma süreç
çeflitleri için kullan›l›r. Genellikle granüler aktif karbon, blok karbon veya
inline filtrelerinin yerine veya onlarla birlikte kullan›labilir. KDF su ar›tma
filtre malzemesi, granüler aktif karbonun kullanma süresini uzatarak kar-
bon yata€›nda bakteri oluflmas›na ve kirlili€e karfl› koruma sa€lar. 
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Tipik redoks reaksiyonu

KDF medyas› hidrojen sülfürü çözünemeyen sülfüre
dönüfltürür, bu flekilde geri y›kama ile kolayca giderilir.

KDF medyas› katalizor gibi davran›p çözünen ferüz kat-
yonlar›n› çözünemeyen hidroksiline dönüfltürür. Bu fle-
kilde geri y›kama ile kolayca giderilir.

Zararl› klor serbest klorun klorür iyonlar›na dönüflmesi
ile giderilir.

Çözünmeyen Sülfür

Oksidasyon

Oksidasyon Oksidasyon

‹ndirgeme ‹ndirgeme

‹ndirgeme

Çökelme

Hidrojen Sülfür

Serbest klorür Klorür

KDF Cu+2

Fe2+Fe3+ Fe
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Redoks (Oksidasyon Redüksiyon Süreci) fiu fiekilde Aç›klanabilir: KDF
ak›flkan ar›tma malzemesi, bak›r ve çinkonun eflsiz kombinasyonunu olufl-
turan bir elektro-kimyasal reaksiyonudur. Bu reaksiyon s›ras›nda elek-
tronlar moleküller aras›nda transfer edilir ve yeni elemanlar oluflturulur.
Baz› zararl› maddeler zarars›z bileflenlere dönüfltürülür. Örne€in, serbest
klor daha sonra zarars›z, suda çözünür klorüre dönüflür ve bu flekilde za-
rars›z halde su kayna€›nda tafl›n›r. Benzer flekilde bak›r, kurflun, c›va ve di-
€er a€›r metaller malzemenin yüzeyiyle reaksiyona girer, böylece etkin bir
flekilde süreç suyundan ayr›l›r ve geri y›kama ifllemi s›ras›nda da KDF Sü-
reç Malzemesinden ayr›l›r.  

Neden KDF Süreç Malzemesini Kullanmal›y›z?

B i r : KDF Süreç Malzemesi mevcut birçok karbon-bazl› sistemin perfor-
mans›n› art›r›r, ömrünü uzat›r, bak›m maliyetini ve toplam maliyeti azalt›r.

‹ki: KDF Süreç Malzemesi baz› mikroorganizmalar için öldürücü ve ifllev-
leri di€er birçok mikroorganizmalar›n yetene€ini engelleyecek ortam ya-
ratarak kontrol mikroorganizmalar›na yard›mc› olur. Her iki durumda da,
KDF Süreç Malzemesi, baz› kirletici maddelerin tamamen ortadan kald›-
r›lmas›na ve genifl kirlilik çeflitlili€inde de azalmaya neden olur. 

KDF Süreç Malzemesinin Faydalar›:

• Belirgin bir flekilde granüler aktif karbonun ömrünü uzat›r.

• Geri dönüfltürülebilir. 

• Kloru, a€›r metalleri ve kontrol mikroorganizmalar›n› etkili bir flekil-
de giderir. 

• Performans› gümüfl emdirilmifl karbondan daha iyidir.

• Gümüflün aksine, EPA onay› gerekmedi€i için daha az bürokrasi
s a € l a r .
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KDF Süreç Malzemeleri ile Ters Ozmoz, Deiyonizasyon ve ‹yon De€iflim
Sistemleri Birlikte Nas›l Çal›fl›r?

KDF Süreç Malzemesinin kullan›lmas› ters ozmoz, deiyonizasyon ve
iyon de€iflimi sistemleri için faydal›d›r, çünkü bu sistemleri güçlendirme
e€ilimi gösterir. Malzeme ters ozmoz sistemlerini klor indirgemesinden
ve bakteriyel kirlenmeden korur, membranlar›n ve sistemin ömrünü uza-
t›r. KDF Süreç Malzemesi pahal› iyon de€iflim sistemlerini klor, algler,
mantarlar ve bakteriler taraf›ndan bozulmaktan korur. Daha az kirlenme,
daha uzun ömür ve daha az bak›m maliyetlerin ciddi ölçülerde düflmesi-
ni sa€lar.

KDF Ürünlerinin Özellikleri

KDF 55 Malzemesi: Özellikle klor ve suda çözünen a€›r metallerin gide-
rimi ve azalt›lmas› için dizayn edilmifltir. S›cak suda dahi kireç, bakteri ve
alg kontrolü yapar. 

KDF 85 Malzemesi: fiebeke ve di€er su kaynaklar›ndaki demir ve hidro-
jen sülfat› gidermekte veya azaltmaktad›r. Ayr›ca kireç, bakteri ve alg kon-
trolünü sa€lar.   

KDF-F (ince): Karbon bloklar›na ve di€er tip filtrelere dahil edildiklerin-
de kloru gidermek ve bakteri kontrolü sa€lamak üzere tasarlanm›fllard›r. 

KDF-C (‹ri): Bu granüller çözünebilen a€›r metaller ve klor giderimi ve-
ya azalt›m› için kullan›l›r. Ayr›ca bas›nç kayb›n›n önemli oldu€u yerlerde
kullan›l›r.  

KDF 55 ve KDF 85 Süreç Malzemeleri suda çözünen kurflun, c›va, nikel,
krom ve di€er çözünmüfl metalleri yüzde 99 oran›nda giderebilmektedir.
Tüm KDF Süreç Malzemeleri bakteri, alg, mantar ve kireç oluflumunu
kontrol etmekte ve granül aktif karbon yataklar›n›, iyon de€iflim reçinele-
rini, karbon blok filtrelerini ideal hale getirmekte etkilidir. 

KDF 55’in Kireç Önleme Metodu: KDF 55 Süreç Malzemesi, do€al yol-
larla suda oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlar›n› art›ran, patentli, yüksek
safl›kta bak›r/çinko alafl›m›d›r. Bu reaksiyon yoluyla çinko ve hidroksil
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iyonlar› su içerisinde serbest kal›r. Kirecin engellenmesi iki ayr› ama birbi-
riyle iliflkili mekanizma arac›l›€›yla bu reaksiyonlar›n sonucunda meydana
gelir. ‹lkinde pH, karbon dioksit konsantrasyonu ve bir çözeltinin kalsit
çözünürlü€üyle do€rudan iliflkilidir. Karbon dioksit gaz› bir çözeltiden
uçtu€u zaman pH yükselir ve sonras›nda kalsit çözünürlü€ü azal›r. KDF
55 Süreç Malzemesi, pH’› hidroksil iyonlar›yla yükselttikten sonra kalsit
çözünürlü€ü azalacakt›r. ‹kinci mekanizma da çinko iyonlar›yla kireç art›-
fl›n› engellemektir. Bu engellemeyle birlikte çinko, sudaki aragonitin çö-
kelmesine neden olur. Aragonit çökelmesi sert bir kireç olarak de€il de
sistemden serbest tortu gibi d›flar› aktar›l›r. Ayr›ca ›s› da kalsiyum karbo-
nat›n çözünürlü€ünde rol oynamaktad›r. Tipik uygulamalarda çökelen
kat› maddeleri tutmak için KDF’den önce bir filtrasyon kullan›lmaktad›r. 

Yap›lan araflt›rmalar çinkonun kalsit büyüme oran› üzerindeki etkisinin,
suya çinko iyonlar›n›n eklenmesiyle –daha düflük konsantrasyonlarda ol-
sa dahi–  kalsiyum karbonat kristal oluflumunu engelledi€ini göstermifltir.
2x10-7 mol/L (0.01 mg/l) çinko konsantrasyonlarda kalsiyum karbona-
t›n büyüme oran›n›n yüzde 80 engellendi€i tespit edilmifltir. 

E€er bu yabanc› iyon, çinko gibi katyon ise yüzeyinde karbonat konsan-
trasyonu art›fl›na neden olur. Bu yabanc› iyonlar›n yüksek enerji alanlar›n-
da tutunmas› tercih edilir, o da çözülme ve kristal büyüme için avantajd›r. 

Dikkat edilmesi gereken nokta fludur, sadece do€al olarak oluflan konsan-
trasyon (serbest çinko) ilavesi çinko iyonlar› kirecin engellenmesi için iti-
ci bir güçtür. Bu nedenle sudaki konsantrasyonun ölçülmesi kireç kontrol
filtresinin etkinli€ini anlamak için kullan›labilir. 
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5. Bölüm

Suyun 
İyonizasyonu
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Suyun ‹yonizasyonu
Suyun hayat›m›zdaki yeri ve su içmenin sa€l›€›m›z üzerindeki etkisi hak-
k›nda bilinçlenmeye bafllay›nca yeni sorular birbirini takip eder. Bunlar›n
bafl›nda, “hangi niteliklere sahip suyu içmeliyiz?” sorusu gelir.

Bir Damla Su-II bafll›kl› kitab›m›zda, canl› ve ölü su hakk›nda derinleme-
sine bilgilere yer vermifltik. Bu kitapta canl› suyun özelliklerinden söz et-
mifl ve içmek için bu özelliklere sahip suyu tercih etmenizi önermifltik. Bu
bölümde ise canl› su özelliklerinin büyük ço€unu sa€layan iyonize sular›
ayr›nt›l› olarak ele alaca€›z.

‹yon, ‹yonizer Cihaz› ve ‹yonize Su Nedir? 

‹yonize suyu ve bu fonksiyonel sular› üreten iyonizer cihazlar›n› anlatma-
dan önce, iyonun ne demek oldu€unu tan›mlayarak bafllamak daha do€ru
olacakt›r. ‹yon, bir veya daha çok elektron kazanm›fl ya da kaybetmifl bir
atomdan (veya bir atom grubundan, yani molekülden) oluflmufl elektrik
yüklü parçac›kt›r. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–)
elektrik yüklü iyonlara anyon denir.

‹yonizer cihaz› ise elektroliz yoluyla fonksiyonel bir su oluflturan cihazd›r.
Çal›flma prensibi, önceki bölümde anlat›lan elektrokimyasal aktivasyon
sürecine benzemektedir. Girdi olarak sadece musluk suyu yeterlidir ve
elektroliz sürecinde de elektrik enerjisi kullan›lmaktad›r. ‹lk ad›m, musluk
suyunun ön filtrelerden geçerek elektrolize haz›rlanmas›d›r. Elektroliz
olay›n›n gerçekleflti€i plakalarda bulunan negatif (katot) ve pozitif (anot)
elektrotlardan geçerek iyonize olan su ikiye ayr›l›r. Katot kutbunun çekti-
€i (Ca2+, Mg2+, Na+ , Mg2+ vb.) iyonlar ile anot kutbunun çekti€i (Cl-,
NO3-, SO4- vb.) iyonlar birbirinden ayr›l›r. Bu sürecin sonunda iyonize
su oluflur. Ayr›ca negatif kutup elektron ald›€› ve pozitif kutup da elektron
verdi€i için su ile ilgili afla€›daki reaksiyonlar gerçekleflir:

(-) kutup elektron al›r H2O + 2e- = 2OH- + H2 (Katot)

(+) kutup elektron verir  2H2O - 4e- = 4H+ + O2 (Anot)
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Bu reaksiyonlar›n sonucunda katot taraf›nda, anot taraf›na oranla, hidrok-
sil iyonlar› daha fazla olur. Bir Damla Su - II adl› kitab›m›zda ayr›nt›l› ola-
rak yer verdi€imiz bu süreçte, pH’›n yükselebilmesi için sudaki hidroksil
(OH-) iyonunun hidrojen (H+) iyonundan daha yüksek olmas› gerekir.
Böylece katot taraf›ndan elde edilen su, art› yüklü iyonize mineraller ve
hidroksil iyonlar› bak›m›ndan zengin bir su haline gelmektedir. 

ORP’nin negatif olmas› için atomlar›n elektron kazanm›fl olmas› gerek-
mektedir. Ne kadar çok atom elektron kazanm›flsa o kadar düflük bir
ORP, yani o kadar antioksidan oluflur ve bu durum da yafllanmay› ayn› de-
recede geciktirmek anlam›na gelir. Çünkü kazan›lan elektronlar, hastal›k-
lara ve yafllanmaya neden olan serbest radikalleri karars›z hale getiren ek-
sik elektronlar› tamamlamakta ve böylece onlar› zarars›z hale getirmekte-
dir.  

Suyun alkali ve asidik olarak ayr›flmas›nda elektrotlar›n görevi önemlidir.
Elektrotlar bilinen en sert metal olan titanyumdan oluflmufltur. Ayr›ca
mükemmel ve dayan›kl› bir metal olan platinyum ile kaplanm›flt›r. Burada
dikkati çeken bir di€er husus, platinin elektrolizle olmad›€›d›r. Titanyum
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üzerine kaplanm›flt›r, daha do€rusu titanyum plakalar› platinyuma dald›-
r›lm›flt›r. Bu flekilde çift dald›rma ifllemi plakalar›n gücünü art›rd›€› için
elektroliz de daha verimli hale gelecek ve suyun kalitesi artacakt›r. 

Ayr›ca suyun debisini etkileyen bir unsur da plaka say›s›d›r. ‹yonizerlerde-
ki plaka say›s› yüzey alan›n› art›rd›€› için daha güçlüdür ve daha fazla su
verebilmektedir. 

Suyun alkali ve asidik olarak ayr›flt›€› bu iyonizasyon hücresi, yani plaka-
lar içindeki platin elektrotlar, a€ yap›l› (mesh) yüzeye sahip titanyum ile
kapland›€›nda elektroliz potansiyelini art›r›r ve suyun ORP de€erini ol-
dukça düflürür.

‹yonize sudaki süreç, hidrojen ve hidroksil iyonlar›n›n ikiye ayr›larak alka-
li ve asidik suyu oluflturmas›d›r. Bu oran yaklafl›k yüzde 70 alkali iyonize
su ve yüzde 30 asidik iyonize su fleklindedir.

Tarihçesi

Negatif iyon ilk olarak 1850’li y›llarda Ruslar taraf›ndan incelenmifltir.
Uzun y›llar boyunca sürdürülen çal›flmalar 20. yüzy›l›n ortalar›na do€ru
netice vermifltir. Rusya’da 1940’l› y›llarda yeniden a€›rl›k kazanan çal›fl-
malar›n sonucunda, 1960’l› y›llar›n sonlar›nda iyonize suyun vücuttaki
radyasyonu yok edip etmedi€ini araflt›rmak için –etkili bir flekilde yok

‹yonizerlerin elektrot yap›s›

Elektrot Membran

A€ tipi (mesh)
elektrot yap›s›
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eder – Chelyabinsk Projesi bafllat›lm›flt›r. Bu konuda daha fazla bilgi için
lütfen flu adrese bak›n›z: http://www.wentz.net/radiate/cheyla/chel-
desc.html)

1950’li y›llar›n bafllar›nda ilk olarak Japonya’da gelifltirilmifl olan iyonizer-
le ilk denemeler hayvanlar ve bitkiler üzerinde yap›lm›flt›r. 1954 y›l›nda
Japonya’daki birkaç Ziraat Fakültesi, iyonize suyun (özellikle asidik su-
yun) bitkiler üzerindeki etkilerini araflt›rmaya bafllam›flt›r. Günümüzde
vazo çiçekleri, tazeliklerini korumalar› için, kesildikten sonra sat›lacaklar›
dükkânlara götürülene kadar asidik suyun içerisinde bekletilirler.

‹nsanlar üzerindeki deneyler daha uzun sürmüfltür, ama Japon doktorla-
r›n araflt›rmalar› önemli sonuçlar vermifltir. Bu sonuçlara göre, iyonizerler
taraf›ndan üretilen alkali su toksik de€ildir ve birçok yetiflkin hastal›klar›-
n›n semptomlar›n› azaltmaktad›r. 

‹lk ticari iyonizer cihaz› 1958 y›l›nda piyasaya sürülmüfltür ve o günden
bu yana hastanelerde yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r. 1960 y›l›nda Ja-
ponya’da bir grup t›p doktoru ve ziraat mühendisi özel bir t›bbi ve zirai
araflt›rma enstitüsü kurmufl ve her y›l bir araya gelerek elde ettikleri so-
nuçlar› paylaflm›flt›r. Japon Sa€l›k ve Rehabilitasyon Bakanl›€›, 15 Ocak
1966 tarihinde, iyonizer cihazlar› sa€l›€› destekleyici t›bbi cihaz olarak
onaylam›flt›r. 

Japonya’dan sonra Kore’de de t›bbi amaçlarla kullan›lan Japon yap›m›
iyonizerler medikal cihaz olarak kabul görmüfltür. Kore yap›m› iyonizer-
ler ise ilk olarak 1985 y›l›nda Amerika’ya tan›t›lm›flt›r. Amerikan G›da ve
‹laç Dairesi’nin özel yöntemleriyle testleri yap›lan iyonizerlerin toksik ol-
mad›klar› rapor edilmifltir. 
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‹yonize Suyun Sa€l›k Literatüründeki Adlar›:

• Microwater: Mikro Su

• Ionized Water: ‹yonize Su

• Micro-Clustered Water: Mikro-Kümeli Su

• Hexagonal Water: Alt›gen Su

• Structured Water: Yap›land›r›lm›fl Su

• Reduced Water: ‹ndirgenmifl Su

• Electrolysis Reduced Water (ERW): Elektrolize ‹ndirgenmifl Su 

• Ionic Mineral Water: ‹yonize Mineralli Su

• Light Water: Hafif Su

• Living Water: Canl› Su

• Anti-Aging Water: Yafllanma Karfl›t› Su

• Oxygenated Water: Oksijenli Su

• Energized Water: Enerjisi Olan Su

• Miracle Water: Mucize Su

‹yonize Suyun Özellikleri 

Su içmek konusunun ne kadar önemli oldu€u art›k herhangi bir tart›flma-
ya yer b›rakmayacak kadar iyi anlafl›lm›flt›r. Vücudumuzun yüzde 60-
70’nin sudan oluflmas› en temel g›dam›z›n su oldu€unu bize kan›tlamak-
tad›r. Bu durumda, hangi suyu içmeliyiz sorusu giderek daha çok önem
kazanmaktad›r.
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Bir Damla Su - II bafll›kl› kitab›m›zda, en kaliteli suyun canl› su, bu suyun
ise do€al kaynak suyu oldu€unu incelemifltik. En faydal› suyun özellikleri-
nin de ancak do€al kaynak sular›n›n özellikleri incelendi€inde ortaya ç›ka-
ca€›n› belirtmifltik. 

Bu bölümde canl› suyun özelliklerini k›smen hat›rlatacak ve iyonize suyun
ne kadar canl› ve kaliteli bir su oldu€unu inceleyece€iz. 

Canl› Suyun Özellikleri: Suyun temiz olmas›, enerji dolu olmas›, oksijen
ve mineral aç›s›ndan zengin olmas›, pH seviyesinin vücuttaki ak›flkanlarla
denge içerisinde olmas› ve moleküler yap›s›n›n küçük ve alt›gen kümeler
halinde olmas›. 

‹yonizer cihazlar›n›n özelliklerini bu aç›lardan inceledi€imizde, ne kadar
kaliteli ve canl› su verdiklerine dair bir fikre ulaflmaktay›z.

Suyu Temizler: ‹yonizer cihazlar›nda bulunan ön ar›tma sistemleri suyun
fiziksel olarak temizlenmesine yard›mc› olur. Ayr›ca aktif karbon gibi klor
giderici sistemler sayesinde klorun zararl› etkilerinden de korur. Suyun te-
miz olmas› su kaynakl› hastal›klar›n yay›lmas›n› engeller. Örne€in, 1816-
1826 y›l›nda görülen kolera salg›n› milyonlarca kiflinin ölümüne neden ol-
mufltur.

Su Kirlili€i ile ‹lgili ‹statistikler:

• Araflt›rmalar dünyada her y›l kaydedilen hastal›klar›n yaklafl›k yüzde
9,1’inin suya ve hijyene ba€l› sorunlardan kaynakland›€›n› belirtmek-
tedir.

• Kirli su kullan›m›ndan en çok etkilenen kesimi çocuklar oluflturmak-
tad›r. On dört yafl›ndan küçüklerin yakaland›€› hastal›klar›n yaklafl›k
yüzde 22’si kirli sudan kaynaklanmaktad›r. Uzmanlar, kirli suyun en
çok s›tma, atefl ve ishal gibi hastal›klara yol açt›€›n› eklemektedir.

• UN‹CEF’in yapt›€› çal›flmalarda, su kaynakl› hastal›klardan ölen ço-
cuk say›s›n›n, savafllarda ölen çocuk say›s›ndan fazla oldu€u ortaya
ç›km›flt›r. 
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Alkali ‹yonize Su ‹çen Kiflilerin Enerjisi Yükselir: Asidik at›klar›n at›lma-
s›yla toksinlerden ar›nan, vücudunda daha fazla oksijen bulunan kiflilerin
hücreleri daha verimli çal›fl›r. Bu kiflilerin enerji seviyeleri yükselir, kendi-
lerini daha dinç ve sa€l›kl› hissederler.  

‹yonize Su Oksijen Yönünden Zenginlefltirir: ‹yonize alkali sularda oksi-
jen yönünden bir art›fl vard›r, ama bunun nedeni havayla temas etmesi de-
€ildir. Oksijen art›fl›n›n sebebi, negatif elektrota gelen alkali minerallerin
sudaki iki adet hidrojenden birini kovarak geri kalan hidroksil (OH-) iyo-
nuyla birleflmesidir. Bu flekilde hidroksil iyonu yüksek, yani oksijen yö-
nünden zengin bir su elde edilmifl olur.

Oksijen ve pH iliflkisi: Günümüzün yemek al›flkanl›klar›nda trans ya€lar
(hidrojenize edilmifl ya€lar), beyazlat›lm›fl veya ifllem görmüfl flekerler,
cola, pepsi gibi asitli içecekler vb. giderek artmakta, buna karfl›n organik,
taze meyve, sebze gibi besinler azalmaktad›r. Bu ikili süreç vücudumuzun
h›zla asidikleflmesine neden olmaktad›r. Asidikleflme ise kan›m›z›n oksi-
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pH H+ OH-

0 (100) 1 0,000 000 000 000 01 (10-14)
1 (10-1) 0,1 0,000 000 000 000 1 (10-13)
2 (10-2) 0,01 0,000 000 000 0001 (10-12)
3 (10-3) 0,001 0,000 000 000 01 (10-11)
4 (10-4) 0,000 1 0,000 000 000 1 (10-10)
5 (10-5) 0,000 01 0,000 000 001 (10-9)
6 (10-6) 0,000 00 1 0,000 000 01 (10-8)

7 (10-7) 0,000 000 1 0,000 000 1 (10-7)

8 (10-8) 0,000 000 01 0,000 00 1 (10-6)
9 (10-9) 0,000 000 001 0,000 01 (10-5)
10 (10-10) 0,000 000 000 1 0,000 1 (10-4)
11 (10-11) 0,000 000 000 01 0,001 (10-3)
12 (10-12) 0,000 000 000 0001 0,01 (10-2)
13 (10-13) 0,000 000 000 000 1 0,1 (10-1)
14 (10-14) 0,000 000 000 000 01 1 (100)

pH seviyesi 7>Alkali, 7<Asidik ve 7=Nötr
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Atardamarlar›n sertleflmesi durumunda pH asit yönüne kayd›€›nda ko-
lestrol plakas› (kolestrol, fibrin, a€›r metal, at›klar ve toksinlerden olu-
flur) zaman içerisinde atar ve toplardamarlarda birikir ve tehlikeli bir fle-
kilde kan ak›fl›n› bloke edebilir. Bu durumda kalp krizi ve inmeye neden
olabilir.

1. Normal, sa€-
l›kl› damar,
aç›k ve temiz
kanallar

2. Kolesterol tabakas› damarlarda birikmeye
bafllar. Ayn› zamanda damar›n iç duvar›
zay›flamaya bafllar ve kolesterol birikimi
düflmeye bafllar.

3. Damar›n
önemli bir
k›sm› koles-
terol plakas›
ile doldu€u
için damar-
da ciddi bir
k›s›tlama
bafllar.

pH ve Damar Sertli€i ‹liflkisi
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jen tafl›ma kapasitesinin azalmas›na yol açmaktad›r. Kan vücuttaki besin-
leri hücrelere, hücrelerdeki at›klar› da böbrek ve ci€erlerimize tafl›r. Kan
ile tafl›nan tüm bu maddeler, kan›n içinde çözünmüfl ve erimifl olarak bu-
lunurlar. 

Kan›n pH aral›€› s›n›rl›d›r ve 7,35-7,45 aras›ndad›r. H+ iyonlar›n›n azal-
mas› ve OH- iyonlar›n›n artmas› alkalinitenin artmas›na neden olur. Bu-
radaki art›fl logaritmik oldu€u için, kastetti€imiz art›fl yüzde 10’luk bir ar-
t›fl de€ildir. pH, hidrojen iyonunun negatif logaritmas›d›r, yani pH = -
Log(H+)’d›r. Bunun anlam› ise kan›n alkali iken daha fazla oksijen tafl›d›-
€›d›r. Örne€in, kan›m›z›n pH’› 7,45 seviyesinde iken, pH’› 7,35 seviyesine
göre yüzde 41 daha fazla oksijen içermektedir. (Burada sözü edilen kar-
bondioksitten ar›nm›fl atardamard›r, toplardamar›n pH’› o s›rada yap›lan
aktiviteye göre de€ifliklik göstermektedir.) 

Bu yüzden bedenimiz asit art›fl›n› oksijen azl›€› olarak alg›lar. Örne€in yo-
€un egzersiz yapt›€›m›zda, bedenimiz dokularda oluflan laktik asit biriki-
mini dengeleyip pH derecesini korumak için nefes al›fl›m›z› h›zland›r›r ve
yüksek oksijen girdisi sa€lar. Nefes al›fl›m›z, afl›r› asit oluflturan (içeren)
bir yemek yedi€imizde de h›zlan›r. 

Bu tür durumlarda alkali su içmek faydal›d›r. Ancak yemek yedikten son-
ra alkali su içmek sindirim için salg›lanan asidik s›v›y› nötralize edece€i
için, alkali su yemeklerden yar›m saat önce veya yemekten bir saat sonra
içilmelidir. Bunun yan› s›ra derin, kontrollü ve diyafram kas›n› kullanarak
nefes al›nd›€›nda daha çok oksijen al›nm›fl ve daha çok karbondioksit d›-
flar› at›lm›fl olur. Bu da vücuttaki asidin azalmas›n› sa€lar. Bu aç›dan bak›l-
d›€›nda, do€ru nefes al›p vermenin vücut pH’›n› dengede tutmak için ne
kadar önemli oldu€u anlafl›l›r.

pH-Oksijen-Kanser iliflkisi: ‹nsan yap›s› karfl›laflt›€› çeflitli durumlarda
kendisinin hayatta kalmas›n› sa€layacak programlar› devreye sokabilmek-
tedir. Sözgelimi, az oksijen (O2) al›nmas› durumunda (örne€in fleker içe-
ren tatland›r›lm›fl her tür yiyecek vücudumuzdaki oksijeni afl›r› derecede
harcamaktad›r) hücreleri hayatta tutacak fazla enerjiyi sa€layabilmek için
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hücreleri fermentasyona dönüfltürür. Böylece hücreler oksijen solumay›
b›rak›r ve flekeri (glikozu) fermente etmeye bafllarlar. Vücuttaki glikozu
kullanarak enerji üretmeye bafllarlar, ama bu ifllemde bir sorun vard›r: Ok-
sijenle oluflan ATP formundaki enerji mükemmeldir, ama flekerin maya-
lanmas›yla üretilen ATP yetersizdir ve laktik asitle (CH3CHOH-CO-
OH) doludur. Laktik asit birikerek laktik asidozu oluflturur ve etraf›ndaki
hücrelere verdi€i zarar artar, çünkü giderek daha fazla hücrenin mayalan-
mas›na neden olur. Art›k önemli görevleri olmayan bu mayalanm›fl hücre-
ler ise kansere aday hücrelerdir. Bütün bunlar oksijen eksikli€inden mey-
dana gelir.

Vücutta oksijen miktar›n›n yüksek olmas›, her hücrenin ifllevini yüksek
bir verimlilikle yerine getirebilmesini ve hücresel faaliyet s›ras›nda oluflan
at›klar›n vücuttan daha rahat at›lmas›n› sa€lar.

1931 y›l›nda Nobel ödülü kazanan ve Metabolism of Tumors (Tümör-
lerin Metabolizmas›) adl› kitab›n yazar› olan Alman doktor Otto Hein-
rich Warburg (1883-1970) kanserin nedeninin, vücudun normal hücrele-
rinin oksijenli solunumunun oksijensiz hücre solunumuyla yer de€ifltir-
mesi, dolay›s›yla hücresel seviyede oksijen (O2) yetersizli€i oldu€unu ile-
ri sürmüfltür.

Sa€l›kl› hücreler oksijensiz ortamda yaflayamaz ve büyüyemez, ancak kan-
serli hücreler oksijensiz ortamlarda yaflayabilir ve ço€alabilir. Kanser hüc-
resini insan vücudundaki bitki hücresi olarak tan›mlayabiliriz; bitkiler kar-
bondioksitle (CO2) yaflarlar ve oksijeni (O2) at›k ürünmüfl gibi bertaraf
ederler.

Mineral aç›s›ndan zengin olmas›: ‹yonize su üreten cihazlar›n anot yani
negatif kutbu, art› yüklü mineralleri suyun içerisinden ay›rmaktad›r. Bu
sayede alkali su, su kayna€›n›n içeri€ine ba€l› olarak, vücut için yararl› mi-
neralleri içermektedir. Bu minerallerin bafl›nda ise kalsiyum, magnezyum,
sodyum, potasyum, demir vb. gelmektedir.
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pH Seviyesinin Vücuttaki Ak›flkanlarla Denge ‹çerisinde Olmas›: 

• Nötr Filtre Edilmifl Sular: Baz› durumlarda alkali su içmek sak›ncal›-
d›r. Özellikle ilaç al›rken ve bebek mamalar› haz›rlarken alkali iyoni-
ze su kullan›m› önerilmemektedir. Alkali iyonize su hücreler taraf›n-
dan h›zl› emilmektedir, oysa ilaçlar›n vücuttaki emilimi yavafl olmal›-
d›r. Bu durumda alkali iyonize su sak›ncal› bulunmaktad›r. Bebek ma-
malar›nda ise daha farkl› bir durum söz konusudur; bu mamalar mi-
neral aç›s›ndan zengindir ve bebe€in günlük ihtiyac›n› karfl›layacak
flekilde haz›rlanm›flt›r. Mineral aç›s›ndan zengin olan alkali iyonize su
bebek mamalar›na kat›ld›€›nda, bebek için gere€inden fazla mineral
yüklemesi ortaya ç›kacakt›r. Bu nedenle bebek mamalar›n›n filtrelen-
mifl temiz suyla haz›rlanmas› yeterlidir.    

• Alkali Su (Özellikleri ve Kullan›m Alanlar›): Alkali iyonize su yüksek
pH’l›, alt›gen yap›da, düflük ORP’li, zengin alkali mineral içeri€e sa-
hip ve küçük moleküler kümeleri sayesinde oldukça kaliteli bir sudur.

Alkali iyonize su bu özellikleri nedeniyle içmede, yemek piflirmede,
sebze ve meyve temizli€inde ve endüstriyel amaçl› olarak kullan›l-
maktad›r. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, pH de€erlerini alka-
li suyun kullan›laca€› alana göre do€ru ayarlamakt›r.

• Düflük Dereceli Alkali ‹yonize Sular: Alkali iyonize su içmek isteyen-
lere, bafllang›çta düflük alkali de€erler tavsiye edilmektedir. Ayr›ca
sa€l›kl› ve alkali beslenen (yaklafl›k yüzde 30 asidik, yüzde 70 alkali)
ve yaflayan (stresten ve uyuflturucudan uzak, yeterli egzersiz yapan
vb.) kiflilerin hafif alkali iyonize su içmeleri yeterli olacakt›r. Aksi hal-
de “alkaloz” meydana gelir. Alkaloz, besin yoluyla afl›r› baz yap›c›
maddelerin al›nmas› nedeniyle vücut ph’›n›n baz taraf›na kaymas› so-
nucu gerçekleflir.

Baz› durumlarda alkali su içmek sak›ncal›d›r. Özellikle ilaç al›r-
ken ve bebek mamalar› haz›rlarken alkali iyonize su kullan›m›
önerilmemektedir.
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Vücut pH’›n›n bozulmas› birçok soruna neden olaca€›ndan, alkaloz
istenilmeyen bir durumdur. Alkaloz durumunda halsizlik, se€irme,
titreme, bafl dönmesi, bay›lma vb. belirtiler görülebilmektedir.  

Yine yemekleri hafif alkali sularla piflirmek mümkündür. Bu sayede
yeme€in lezzeti de artar. Di€er sulara oranla daha h›zl› kaynayan ve
so€uyan alkali su, un ve benzeri malzemelerin daha güzel kar›flmas›n›
ve k›vaml› hamur olmas›n› sa€lar. Çay ve kahve daha lezzetli olur ve
ac›l›€› da gider. 

Musluk Suyu

+500

Taze Domates Suyu

-500

Yeflil Çay

-80

Taze Portakal Suyu

-100

‹yonizer

-400

Oksidan = Zararl› Hücre

Antioksidan = Korunmufl Hücre

Kola

+450

Enerji ‹çeçe€i

+400

Kahve

+300

Paketlenmifl  Su

+150
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• Orta Dereceli Alkali ‹yonize Sular: Bir süre hafif dereceli alkali iyoni-
ze su içen kifliler, zamanla orta dereceli alkali iyonize su içmeye baflla-
yabilirler. Ancak burada yine dikkat edilmesi gereken husus, vücudun
asit-alkali dengesinin korunmas› olmal›d›r. pH 9-10 aras› olarak tav-
siye edilen orta dereceli alkali iyonize su, kiflinin yaflam tarz›yla oran-
t›l› olarak dikkatli bir flekilde tüketilmedir. Detoks dönemlerinde de
bu su rahatl›kla tüketilebilir. 

• Yüksek Dereceli Alkali ‹yonize Sular: pH 10 ve üzeri sular›n içilmesi
önerilmemektedir. Bu sular kiflide mide bulant›s›na neden olabil-
mektedir. 

Yüksek dereceli alkali iyonize sular sebze ve meyve temizli€inde kul-
lan›labilir. Böcek ilaçlar›n› gidermeye yard›mc› olur. Et ve bal›klar›n
sterilize olmalar›n› sa€lar ve do€al tatlar›n› ortaya ç›kar›r. Bu sayede
tazeliklerini de daha uzun süre koruyabilirler. Ayr›ca alkali suyun ya€
parçalama özelli€i güçlüdür; yüksek pH’l› sular bulafl›klardaki ya€lar›
bu sayede kolayl›kla çözmektedir. Ayn› etki vücudumuz için de ge-
çerlidir, ancak bu suyun içilmesi sa€l›€›m›z aç›s›ndan sak›ncal›d›r. 

• Alkali Suyun Endüstriyel Kullan›m›: Alkali iyonize su endüstrisinde
özellikle tuzlu su kullan›m› yayg›nd›r. Bu flekilde sabun ve ka€›t yap›-
m› için sodyum hidroksit (NaOH) elde edilmifl olur. Elektroliz yön-
temi, tuzlu suyu flebeke hatt›na ekleyerek karbondioksiti (CO2) ab-
sorbe eder ve sodyum karbonata (Na2CO3) dönüfltürür. Bu yöntem-
le elde edilen bileflik tekstil ar›t›m›nda, foto€rafç›l›kta ve cam yap›-
m›nda kullan›lmaktad›r.

• Asidik Su (Özellikleri ve Kullan›m Alanlar›): Asidik iyonize sular dü-
flük pH’l› ve yüksek ORP’li sulard›r. ‹çilmesi kesinlikle önerilmemek-
tedir. Bu su ancak dezenfeksiyon ve sterilizasyon için uygundur.

Alkali iyonize suyun tam tersine, asidik iyonize suyun harici olarak
kullan›m› önerilmektedir.

• Düflük Dereceli Asidik ‹yonize Sular: pH 5-6 aras›nda iyonize su pek
çok durumda kullan›labilecek ideal bir s›v› haline gelir: Örne€in,
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hassas ciltler ve bebekler için banyo suyu, günefl yan›klar›, gözenek-
lerin küçülmesi, difllerin f›rçalanmas›, saçlar›n parlamas› ve t›rafl son-
ras›nda. 

Cildimiz en büyük organ›m›zd›r. Cilt yüzeyindeki hidrolipid film ta-
bakas› da su içerdi€inden, cildimizin pH de€eri ölçülebilir. 1900’lü
y›llar›n bafllar›ndan itibaren cildin hafif asidik oldu€u bilinmektedir.
Modern yöntemlerle cildin ortalama pH de€erinin 5,5 oldu€u ortaya
ç›kar›lm›flt›r. Bu de€er ciltte bulunan asidik maddeler (ter, sebum
(ya€ bezelerinin meydana getirdi€i salg›) ve cilt hücreleri) taraf›ndan
üretilmifltir. Cildin asidik özelli€inin ifllevi, “koruyucu asit örtü” teri-
miyle aç›klanmaktad›r. 

Bu örtünün görevi, cildi zararl› mikroorganizmalardan ve çevrenin
zararl› etkilerinden korumakt›r. Böylece cilt enfeksiyon, alerji, tahrifl
ve kurulu€a karfl› korunur. Bozulmam›fl asit örtüsü, do€al deodorant
etkisi de gösterir. Vücut kokusuna neden olan terin içeri€indeki mad-
delerin bakteriler taraf›ndan parçalanmas›n› engeller. 

Bu yüzden, cilt bak›m› ve temizli€indeki en önemli beklenti, koruyu-
cu asit örtüsünün mutlaka devam ettirilmesidir. Hafif alkali iyonize
su ile bunu sa€lamak daha olanakl› hale gelmektedir.

• Orta Dereceli Asidik ‹yonize Sular: pH’› 3-5 aras›nda olan sular anti-
bakteriyel özelli€e sahiptir. Azalan pH ile artan ORP sayesinde daha
etkili hale gelen asidik iyonize su temizlik ve bulafl›k y›kamada deter-
jan ihtiyac›n› ortadan kald›rmaktad›r. Bu sayede deterjanlarda kulla-
n›lan toksik kimyasallardan da korunmufl olunur. Cam eflyalarda da
güvenle kullan›lan orta dereceli asidik iyonize su camlara parlakl›k
vermektedir. 

Küçük yafltan itibaren kaliteli ve canl›, iyonize su içenlerin
(fonksiyonlu su içenlerin) 130 yafl›na kadar hastal›ks›z yaflama-
s› do€ald›r.
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Orta dereceli asidik su, ev hayvanlar›n›n rahats›z edici kötü kokular›-
n› azaltmaya da yard›mc› olur. 

• Yüksek Dereceli Asidik ‹yonize Sular: pH düfltükçe asitli€i artan s›v›-
lar daha fazla antibakteriyel olmaya bafllar. Bu sular ile kesme tahtala-
r›n›, b›çaklar›, mutfak gereçlerini, kurulama bezlerini temizlemek hij-
yeni destekleyen bir tutumdur. Bu sular temas durumunda patojen-
leri ve bakterileri öldürür. 

• Asidik Suyun Endüstriyel Kullan›m›: Di€er maddelerle çok h›zl› re-
aksiyona girmesi asitin endüstride yayg›n olarak kullan›lmas›n› kolay-
laflt›rm›flt›r. Örne€in sülfürik asit, boya ve pigment, suni elyaf, plastik,
sabun ve patlay›c› üretiminde kullan›lmaktad›r. 

‹yonizer cihazlar› suyun moleküler yap›s›n› küçük ve alt›gen kümeler ha-
line dönüfltürür: Su molekülleri birbirlerine ba€lanarak kümeler olufltu-
rurlar. Bu kümelerin boyutlar›n›n büyüklü€üyle suyun canl›l›€› aras›nda
önemli bir ba€lant› vard›r. Boyutlar küçüldükçe suyun nüfuz etme gücü
artar. 

• Küçük Su Kümeleri ve Önemi: ‹ki hidrojen ve bir oksijen atomu bir-
birlerine 104,45O’lik aç› ile ba€lanarak bir su molekülünü oluflturur-
lar. Su molekülleri ise birbirlerine hidrojen ba€lar› ile zay›f (s›v› iken)
bir flekilde ba€lan›rlar. Suyun zay›f hidrojen moleküller aras› ba€› “su
kümeleri” ad› verilen benzersiz bir olay› gerçeklefltirir. Bu kümelerin
yap›s› suyun yüzey gerilimini ve ak›flkan yap›s›n› do€rudan etkile-
mektedir.

Kümelerin küçük olmas›n›n, suyun vücudu alt› kez daha fazla hidrate
etmesini sa€lad›€› anlafl›lm›flt›r. Suyun küme boyutu küçük ise hücre-
ye nüfuz etme h›z› artar. Ayr›ca besin tafl›ma ve at›k atma verimi de
artar. Bu durumda vücuttaki oksijen miktar›n›n art›fl› da kiflinin meta-
bolizmas›n› h›zland›r›r, enerjisini art›r›r.

• ‹yonize cihazlar› su kümelerini etkili ve uzun süre küçülterek vücut
için en faydal› hale dönüfltürürler.
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• Su Küme Boyutlar›n› Ölçmek: S›v› haldeki suyun flimdiye kadar ge-
lifltirilmifl yüksek teknolojilerle bile do€rudan gözlenmesi mümkün
de€ildir, zira su her zaman çok h›zl› hareket eder. K›sa bir süre önce,
su kümelerinin boyutunu belirleyebilmek için dolayl› bir yöntem
önerilmifltir. Bu 17O NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) yöntemi-
dir. Oksijen do€al hayatta ço€unlukla 16O’dan oluflur; 17O oran› ise
düflüktür. 16O nükleer bir spin’e (dönme, dönüfl) sahip olmad›€› için
NMR ile ölçülemez. 17O’yu ise bu yöntemle ölçmek mümkündür.

NMR, atom çekirde€inin manyetik rezonans durumunun ölçülmesi yön-
temidir. Çekirdekte bu olay meydana geldi€inde enerji daha yüksek sevi-
yede emilebilir. Bu yüksek enerji hali zamanla daha düflük bir seviyeye
iner ve bu süreç “gevfleme” olarak adland›r›l›r.

• Nükleer Manyetik Rezonans (NMR): Nükleer manyetik rezonans
(NMR) atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerine ba€l› bir fiziksel
olgudur. En yayg›n kullan›lan çekirdekler hidrojen-1 ve karbon-
13’tür. Ancak baflka birçok elementin izotoplar› da gözlemlenebil-
mektedir. NMR, bir manyetik çekirde€i incelemek için onun manye-
tik momentini* d›flar›dan uygulanan kuvvetli bir manyetik alanla ay-
n› do€rultuya sokar, sonra momentlerin yönlenmesi bir elektroman-
yetik dalgan›n etkisiyle bozulur.

Manyetik alan taraf›ndan yönlendirilmifl olan çekirde€in momentinin yer
alabilece€i iki enerji seviyesi vard›r. Biri manyetik alanla ayn› yönde olan
düflük enerjili bir seviye, di€eri ise manyetik alana ters yönde olan yüksek
enerjili bir seviyedir. Bu iki seviye aras›ndaki enerji fark›na karfl›l›k gelen
frekansta bir foton so€urulursa moment bir an için yön de€ifltirir, dolay›-
s›yla o frekansta bir rezonans gözlemlenir.

Bu rezonans, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi ve manyetik re-
zonans görüntülemede kullan›l›r. NMR spektroskopisi bir molekül hak-
k›nda fiziksel, kimyasal ve yap›sal bilgi edinmek için kullan›lan bafll›ca tek-

* Bir kuvvetin, cismi bir noktaya ya da eksene göre döndürme etkisine moment denir.
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40a n t i o k s i d a n

Mango, limon, greyfurt, havuç,
so€an, kakao çekirde€i, fulvik asit
(Fulvik asit, hücrelerimizin ihtiyac›
olan vitamin ve besinleri mevcut
hale getiren bir maddedir)

Kivi, lahana, 
brokoli, 
karalahana, yeflil 
limon, ›spanak,
brüksel lahana, 
yeflil çay.

Beyaz  çay,  beyaz
üzüm çekirde€i,
i€de, ahududu
çekirde€i, zerdeçal,
bak›r, çinko,
selenyum, mangan, 

Nar, kurt üzümü,
kiraz, domates,
k›z›lc›k, çilek,
ahududu, coffee
berry (kahve 
tanesi) ahududu

Mangostan, acai, yaban mersini, bö€ürtlen, siyah kufl
üzümü, kufl üzümü, kuru erik, k›rm›z› üzüm, resveratrol
(flarab›n içinde bulunan antioksidan bir madde)
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niklerden biridir. Biyolojik moleküllerin çözelti içindeki üç boyutlu yap›-
lar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi veren tek yöntem de budur.

Terimin ad›nda geçen "nükleer" sözcü€ü atomun çekirde€ine referans
vermektedir ve radyoaktiviteyle hiçbir ilgisi bulunmamaktad›r.

‹yonize Su Serbest Radikalleri Yok Eder: Yafllanma sürecini h›zland›ran
en önemli unsurlardan biri, serbest radikallerin hücrelerimize ve
DNA’m›za verdi€i zararlard›r. Serbest radikaller, vücudumuza ve hücrele-
rimize sürekli olarak hücum ederek negatif yüklü elektron çalmak isterler.
E€er vücudumuzda yeteri kadar antioksidan yoksa, bunu do€rudan hüc-
relerden al›rlar. Ancak iyonize bol negatif yüklü elektronlar sayesinde ser-
best radikaller kolayca yok edilir.
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Alkali iyonize suyun toksinleri yok etme yöntemi

Biyolojik Molekül (Sizin Bedeniniz)

Hasar Görmüfl Hücre
Dokusu

Alkali
‹onize Su

Toksin (Serbest Radikal)
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Oksijen: Oksijen atom numaras› 8 olan ve O harfiyle simgelenen kimya-
sal bir elementtir. Oksijen ad›, Yunanca “oksis” (“asit”, tam anlam›yla
“keskin”, asitlerin ac› tad›na referans verir) ve “jenïs” (“üretici”, tam anla-
m›yla “sebep olan fley” kökünden gelmektedir, çünkü eskiden tüm asitle-
rin oksijen içerikli oldu€u san›l›rd›) sözcüklerinden oluflmaktad›r. Stan-
dart flartlar alt›nda, elementin iki atomu ba€lanarak çok soluk mavi renk-
te, kokusuz, tats›z, diatomik yap›daki O2 formülüne sahip dioksijen gaz›-
n› oluflturur.

Oksijen periyodik tablodaki halojen grubunun üyesidir ve neredeyse di-
€er tüm elementlerle kolayca bileflik (baflta oksitler olmak üzere) olufltu-
rabilen, büyük ölçüde reaktif olan bir ametaldir. Güçlü bir oksidantd›r*
ve tüm elementler içinde ikinci en yüksek elektronegatifli€e sahiptir (sa-
dece florun oksijenden daha yüksek bir elektronegatiflik düzeyi vard›r).
Kütlesel olarak, hidrojen ve helyumdan sonra, evrende ve yerkabu€unda
en bol bulunan elementtir. Serbest oksijen, sudan oksijen elde etmek için
günefl ›fl›€›n› kullanan baz› fotosentetik organizmalar olmadan dünya üze-
rinde bulunamayacak derecede fazla reaktiftir. 

Suyun kütlesinin yüzde 88’i oksijendir, bu yüzden canl› organizmalar›n
kütlelerinin büyük bir bölümünü oksijen oluflturur. Organizmalardaki
hem organik (proteinler, ya€lar ve karbonhidratlar) hem de inorganik
(d›fl iskelet, difller ve kemikler) neredeyse tüm ana moleküllerin yap›s›n-
da oksijen bulunur. Element halindeki oksijeni siyanobakteriler**, algler,
bitkiler üretir ve tüm kompleks yaflam biçimlerindeki canl›lar hücresel so-
lunumda kullan›r. O2 atmosferde birikmeye bafllamadan önce, dünya
üzerinde evrimsel sürecin erken dönemlerinde dominant olan zorunlu
anaerob organizmalar için oksijen toksik etki gösterir. Oksijenin baflka bir
formu (allotrop) ozondur (O3). Biyosferin morötesi radyasyondan ko-
runmas›na yüksek irtifadaki ozon tabakas› yard›mc› olur, ancak yeryüzü-

* Oksidant, bir oksidasyon-redüksiyon reaksiyonundaki elektronlar›n al›c›s›d›r.
** Siyanobakteriler: Mavi-yeflil bakteriler olarak da bilinen, enerjilerini fotosentez yolu

ile elde eden bir bakteri dal›d›r.
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ne yak›n yerlerde hava kirlili€inin yan ürünü olarak çevreyi kirletici özelli-
€i de bulunmaktad›r. 

Aktif Oksijen: Atomun maddenin en küçük parças› oldu€u bilinmektedir.
Atomlar da atom gruplar›n› ve molekülleri olufltururlar.

Atomun yap›s›nda bir çekirdek ve bunun etraf›nda dönen elektronlar var-
d›r. Elektronlar hem çekirdek etraf›nda hem de bir eksen etraf›nda dön-
mektedirler. Elektronlar›n bir eksen etraf›nda dönmeleri, onlara “spin”
ad› verilen bir özellik kazand›r›r. Elektronlar ikiflerli olarak eflleflmifl
(↑↑ veya ↓↑) olma e€ilimindedirler. Bu sayede kararl› (kolay bozulma-
yan, dayan›kl›) yap›lar olufltururlar. Yap›lar›nda eflleflmemifl elektron
olan atom, atom grubu ve moleküllere “serbest radikal” denir. Ancak efl-
leflmemifl elektrona sahip Fe3 +, Cu2 +, Mn2 + ve Mo5 + gibi iyonlar serbest
radikal kabul edilmezler. Serbest radikallerin di€er atom, atom grubu ve
moleküllerle etkileflme yetenekleri oldukça yüksektir; yani reaktif veya
a k t i f t i r l e r .

Oksijen molekülü, serbest radikal tan›m›na göre, biradikal (iki serbest ra-
dikalli) yap›dad›r.

Biradikal oksijenin elektronlar›ndan birinin enerji alarak kendi spininin
de€iflmesiyle “singlet oksijen” oluflur.
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O2↑ ↑ = ↑ ↑

↑ ↓ ↑↓
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Singlet oksijenin di€er atom, atom grubu ve moleküllerle etkileflme yete-
ne€i oldukça yüksektir; yani eflleflmemifl elektronu olmad›€› için serbest
radikal olmayan reaktif (aktif) oksijen molekülüdür.

Bir oksijen molekülünün s›rayla birer elektron kazanmas›yla di€er atom,
atom grubu ve moleküllerle etkileflme (kimyasal reaksiyonlara girme) ye-
tenekleri oldukça yüksek, yani aktif, atom grubu veya moleküller meyda-
na gelir; bunlara reaktif oksijen türleri (ROS) denir. Süperoksit radikali
(O2), hidrojen peroksit (H2O2) ve hidroksil radikali (OH•) önemli reak-
tif oksijen türleridirler. 

Bunlardan hidrojen peroksit (H2O2), serbest radikal olmamakla birlikte,
kimyasal reaksiyonlara girme yetene€i yüksek oldu€u için reaktif oksijen
türlerinden (ROS) say›lmaktad›r. Di€er taraftan, kimyasal reaksiyonlara
girme yetene€i yüksek olan ozon da (O3) “aktif oksijen” olarak adland›-
r › l › r .

Reaktif Oksijen Türleri (ROT): Reaktif oksijen türlerinin (Reactive Oxy-
gen Species-ROS) kimyasal yap›lar› oksijenden (O2) biraz farkl›d›r. Ok-
sijen (O) atomunun çekirde€inde dönen elektronlar›n kararl›l›€› çift ya-
p›l› olmalar›ndan ileri gelir. Reaktif oksijen türlerinin atomlar›nda ise çift
elektron yoktur. Bu nedenle kararl› hale geçebilmek için di€er maddeler-
den elektron çalmaya cal›fl›rlar.

Vücut içerisinde enerji üretim süreci esnas›nda do€al olarak ortaya ç›kan
yabanc› maddeler beyaz kan hücrelerinden ayr›flt›r›l›rken reaktif oksijen
türleri kullan›l›r. Ancak fazla üretilen reaktif oksijen türleri vücut için son
derece zararl›d›r. 
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Vücutta fazla reaktif oksijen türlerini yok eden bir enzim sistemi bulunur.
Ancak vücudun bir kez yüksek oranda reaktif oksijen türlerini üretmesi
durumunda oluflacak hasarlar›n geri dönüflü yoktur. Hücreden d›flar› ta-
flan, bakteri ve virüsleri yok edebilen afl›r› güçteki her fazla reaktif oksijen
türü, ba€›rsaklar›n yan› s›ra kan damarlar›n›n iç duvarlar›na da sald›ra-
c a k t › r .

Fazla ROT Ne Zaman Üretilir?

Vücutta en fazla reaktif oksijen türlerinin üretildi€i dönem, insan vücu-
dunda kan ak›fl›n›n afla€›da belirtilen nedenlerden dolay› geçici olarak du-
rup tekrar akmas› (reperfüzyon) durumunda gerçekleflir.

Kan ak›fl›n›n durdu€u durumlardan birisi organ nakli veya kalp ameliyat›-
d›r. Bu süreçler s›ras›nda kan ak›fl›n›n yeniden bafllamas› reaktif oksijen
türlerinin üremesine neden olur. Bu gibi durumlarda reaktif oksijen türle-
rinin üretimi son derece fazlad›r; bu nedenle organ nakli yap›ld›ktan son-
raki ilk günlerde meydana gelen ölümler, doku uyuflmazl›€›ndan ziyade,
vücutta fazla reaktif oksijen türlerinin üretiminin neden oldu€u yan etki-
lerden kaynaklanmaktad›r.

Baz› egzersizler esnas›nda veya stres alt›nda iken sa€l›kl› insanlar da kan
ak›fl› duraklamas› ve tekrar ak›fl sürecini yaflamaktad›rlar. 

Stres organizman›n kendini koruma mekanizmas›d›r. Hayvanlar›n ve in-
sanlar›n düflman karfl›s›nda savafl yetenekleri en üst seviyeye ulafl›r. Bir
kavga durumunda da vücut ayn› fizyolojik tepkileri vermektedir.

Stres alt›na girdi€imizde ilk önce sempatik sinir hücrelerimiz (vücudu ge-
rilime haz›rlayan, stres durumunda etkin olan hücreler) etkilenir. Bu du-
rum adrenalin ad› verilen hormonlar›n salg›lanmas›na neden olur. Adre-
nalin kas gücünü art›r›r. Bunun sonucunda daha h›zl› nefes al›p verilir, kan
flekeri yükselir, nabz›n artmas›ndan dolay› kan bas›nc› artar ve vücut kav-
ga için haz›r hale gelir.

Bu gibi stresli durumlarda vücut maksimum hareket edebilme yetene€i
kazanabilmek için tüm kan ak›fl›n› kalp ve kaslarda yo€unlaflt›r›r. Bu du-
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rum iç organlar›n kan ak›fl›ndan yoksun kalmalar›na neden oldu€u için
nefes almak zorlafl›r ve kan asidik olmaya bafllar.

Kan›n asitleflmesinden dolay› esnekli€ini kaybetmifl k›rm›z› kan hücreleri
k›lcal damarlara geçmekte zorland›klar› için t›kanma ve nüfuz etme ara-
s›nda gidip gelen bir durum yaflan›r. K›rm›z› kan hücrelerinin k›smi olarak
damar› bloke etmesi durumunda, k›rm›z› kan hücre membranlar›n› yok
etmek için yüksek oranda reaktif oksijen türleri üretimi bafllar. Sonuçta
k›rm›z› kan hücreleri k›s›r döngüye girerek daha da kat›lafl›r. Örne€in gas-
trit, midenin iç yüzeyinde stresten dolay› oluflan reaktif oksijen türlerinin
verdi€i hasardan kaynaklanan bir rahats›zl›kt›r.

ROT Üretilmesine Neden Olan Stresli Bilgisayar Oyunlar›

Stres vücudun asidikleflmesine neden olan durumlardan biridir. Günü-
müzde çocuklar›n saatlerce bilgisayar bafl›nda oyun oynamalar› son dere-
ce s›k karfl›lafl›lan bir durumdur. Bu oyunlar araba yar›fllar›, spor karfl›lafl-
malar› ya da uzayl›larla savafl gibi konular› içeren oyunlard›r ve çocuklar›
bilgisayar bafl›nda strese sokmaktad›r. Ayr›ca yol açt›€› stresin d›fl›nda sa-
atlerce hareketsiz kalan çocuklar›n kanlar›n›n da hareket etmemesine ne-
den olmaktad›r. Bu durum da obeziteye yol açabilmektedir.

Reaktif Oksijen Türleri ve Yafllanma

Vücudumuzda görevleri birbirinden farkl› 250’den fazla hücre türü bu-
lunmaktad›r. Bunlar›n aras›ndan özellikle iki tanesi reaktif oksijen türleri-
nin neden oldu€u oksidatif (oksitleyici gücü olan) strese karfl› zay›ft›r.
Bunlar›n ilki, dolafl›m sisteminin tüm yap›lar›n›n iç yüzünü örten endoter-
yal hücrelerdir. Damar sertli€i endotelyal hücrelerin reaktif oksijen türle-
ri yüzünden tahrip edilmesi sonucu ortaya c›kan semptomlardan biridir.

Reaktif oksijen türlerine karfl› zay›f olan ikinci hücre türü ise beyin hücre-
leridir. Beyin o kadar çok oksijene (O2) ihtiyaç duyar ki, soludu€umuz
oksijenin (O2) yaklafl›k % 21’i beyine gönderilmektedir. Buna ba€l› ola-
rak miktar› artan reaktif oksijen türleri beyin hücrelerini kendisine hedef
olarak görür.
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Beyinin ihtiyaç duydu€u bu yüksek oksijeni (O2) karfl›lama aç›s›ndan ka-
n›n ak›fl düzeni de son derece önemlidir. Beyindeki kan damarlar›nda bu-
lunan endotelyal hücrelerine zarar veren oksidatif stres kan›n ak›fl düzeni-
ni bozmaktad›r. Zaten çok hassas olan beyin hücrelerini ya daha zay›f yap-
makta ya da yok etmektedir.

Kan ak›fl›nda meydana gelen sorunlar, beyinde oluflan bunama ve Alzhei-
mer gibi sorunlar›n nedeni olarak görülmektedir.

Kan ak›fl›n›n hasara u€ramas›yla oluflan reaktif oksijen türleri dokularda
da hasarlara yol açmakta ve bu durum tüm vücudun yafllanmas›na neden
olmaktad›r.

Reaktif oksijen türlerini yok edebilen yap›land›r›lm›fl su bunama ve Alz-
heimer gibi hastal›klar› önleyebilmektedir.

‹nsan Vücudunun ROT’yi Yok Etme Yöntemi

‹nsan vücudunun fazla reaktif oksijen türleri ile bafl edebilmesi sa€l›€›m›z
bak›m›ndan son derece önemli bir konudur. Sahip oldu€umuz baz› en-
zimler reaktif oksijen türlerini yok edebilmektedir.

Ayr›ca vücudu korumak için C ve E vitaminleri, beta karoten, flavonoid-
ler, polifenoller ve katesin gibi ba€›rsaklarda emilebilen küçük moleküler
antioksidan enzimler al›nabilir.

C ve E vitaminleri kolayca tüketilebilmektedir. Ancak E vitamini ya€da
çözünen bir vitamin oldu€u için fazla al›nmas› sak›ncal›d›r. C vitamini ise
suda çözündü€ü için fazla al›nmas› durumunda vücuttan at›labilmektedir.
Bu durum C vitamininin en önemli antioksidan olmas›n› sa€lar.

Son dönemlerde yap›lan aç›klamalara göre, reaktif oksijen türleri özellik-
le mitokondrideki DNA’ya hasar vermekte ve yafllanma, kanser ve diyabet
gibi dejeneratif hastal›klara neden olmaktad›r.

Reaktif oksijen türleri ultraviyole ve radyoaktif ›fl›nlar, hava kirlili€i, kim-
yasal maddeler (örne€in sigara, tar›mda kullan›lan kimyasal ve z›rai ilaç-
lar, ifllem görmüfl g›dalar ve klor (Cl) bileflenleri) gibi etkilerden dolay›
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vücudun d›fl›nda da oluflmaktad›r. Ça€›m›zda insanlar ozon tabakas›n›n
incelmesinden dolay› yeryüzüne ulaflan ultraviyole ›fl›nlar›ndan, afl›r›
stresten, farkl› çevresel kirliliklerden ve kimyasal maddelerden dolay› re-
aktif oksijen türlerinin üretildi€i bir ortamda yaflamaktad›r.
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Ozon (O3)

Ozon üç oksijen (O) atomundan oluflan bir kimyasal bilefliktir. ‹ki atom-
lu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji tafl›yan bir fleklidir.
Bu iki çeflit molekülün yap›lar› birbirinden çok farkl›d›r: Ozon oda s›cak-
l›€›nda renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazd›r (f›rt›nal› havalardan
sonra, yüksek yerlerde ya da deniz k›y›s›nda hissedilir).

Ad›n› Yunanca "koklamak" anlam›na gelen “ozein” sözcü€ünden al›r. Al-
man kimyac› Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) taraf›ndan
1840 y›l›nda keflfedilmifltir. Zemin seviyelerine yak›n yerlerde 10 milyon
hava partikülü bafl›na bir partikül O3 (yani 0,1ppm=200Ìg/mg) konsan-
trasyonlar›nda duman fleklinde bulunur. 2000 metre yükseklikte, çok da-
ha azalarak 0,03-0,04 ppm seviyelerine düfler.

Normalde atmosferin alt k›s›mlar›nda ozon miktar› yaklafl›k 0,4 ppm gibi
çok küçük de€erdedir. Bununla birlikte dumanl› sisin oldu€u yerlerde
ozon miktar› artmaktad›r. Ozonun 0,12 düzeyini aflmas› sa€l›€a zararl› ka-
bul edilir. Gökyüzünün mavi renginin ana sebebidir. S›v› halde lacivert
renge dönüflen ozon gaz›, dünyay› güneflten gelen morötesi radyasyona
karfl› korumaktad›r. Atmosferin üst katmanlar›nda UV ›fl›nlar›, alt kat-
manlar›nda y›ld›r›m çakmas› sonucu oluflan elektrik ark›n›n oksijeni par-
çalamas› ile oluflan ozon, havan›n temizlenmesinde çok önemli bir rol oy-
namaktad›r. Ozon geliflmifl ülkelerde g›da, tekstil, lojistik, sa€l›k sektörle-
rinde yayg›n bir flekilde alternatifsiz dezenfektan olarak kullan›lmaktad›r. 

Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelli€i vard›r ve bu
yüzden dünyan›n pek çok bölgesinde içme suyu sa€layan ar›tma tesisle-
rinde yayg›n biçimde mikrop öldürücü olarak kullan›l›r.

Ham maddesi oksijen olan ozon depolanamayan, stoklama imkân› olma-
yan tek gazd›r. Ozonun stoklanamamas›n›n sebebi, bulundu€u ortam›n
s›cakl›€› ile do€ru orant›da ozon gaz›n›n bir süre sonra ham maddesi olan
oksijene hiçbir uygulamaya maruz kalmadan dönmesidir. Derin cerrahi
yaralar›n tedavisinde etkili olan ozon sa€l›k sektöründe say›s›z tedavilerde
kullan›lmaktad›r. Ozon gaz›n›n bilgisiz ve bilinçsiz kullan›m› ise baflta ka-
raci€er olmak üzere insan sa€l›€›na zarar verebilmektedir.
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Son dönemlerde yap›lan aç›klamalara göre, reaktif oksijen türleri özellik-
le mitokondrideki DNA’ya hasar vermekte, yafllanmay› h›zland›rmakta,
kanser ve diyabet gibi dejeneratif hastal›klara neden olmaktad›r.

Reaktif oksijen türleri ultraviyole ve radyoaktif ›fl›nlar, hava kirlili€i, kim-
yasal maddeler (örne€in sigara, tar›mda kullan›lan kimyasal ve z›rai ilaç-
lar, ifllem görmüfl g›dalar ve klor (Cl) bileflenleri) gibi etkilerden dolay›
vücudun d›fl›nda da oluflmaktad›r. Ça€›m›zda insanlar ozon tabakas›n›n
incelmesinden dolay› yeryüzüne ulaflan ultraviyole ›fl›nlar›ndan, afl›r›
stresten, farkl› çevresel kirliliklerden ve kimyasal maddelerden dolay› re-
aktif oksijen türlerinin daha fazla üretildi€i bir ortamda yaflamaktad›r.

Hidrojen: Hidrojen, element sembolü H olan, 1 atom say›l› ametaldir.
Standart s›cakl›k ve bas›nç alt›nda renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tat-
s›z, oldukça yan›c› ve H2 olarak bulunan bir biatomik gazd›r. 1.00794
g/mollük atomik kütlesiyle tüm elementlerin en hafifidir.

Hidrojen evrenin kütlesinin yüzde 75’ini oluflturan ve evrende en çok bu-
lunan elementtir. Elementel hidrojen dünyada az bulunur. Endüstride
metan gibi hidrokarbonlardan üretilebildi€i gibi suyun elektrolizinden de
üretilebilir.

Hidrojenin en yayg›n do€al izotopu, nötronsuz protiyumdur. Hidrojen
pek çok elementle bileflik verebilir, suda ve pek çok organik molekülde
bulunur. Suda çözünen moleküller aras›ndaki asit-baz tepkimelerinde
önemli rol oynar. 

Japon bilim insan› Dr. Hidemitsu Hayashi’nin araflt›rmalar›, s u d a k i
( H2O) hidrojen içeri€inin azald›€›n› ve bizlerin art›k sa€l›€›m›z› güçlen-
diren birçok etkisinden yararlanamayaca€›m›z› belirtmektedir. Hidro-
jen yönünden zengin su içmek genel sa€l›k ve canl›l›k için önemlidir.
Yafllanma sürecini kesinlikle yavafllat›r ve daha iyi sa€l›k flartlar›nda
uzun yaflaman›z› sa€lar. Detoks yapman›za yard›mc› olur ve bu sayede
kendinizi daha iyi hissedersiniz. Sa€l›kl› ve uzun bir yaflam, genç ve sa€-
l›kl› olmak olarak tan›mlanabilir; bunun anahtar› ise hidrojen yönünden
zengin sulard›r. 
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Hidrojen yönünden zengin su genel sa€l›€›n›za ilave enerji katk›s› sa€lar.
Hidrojen yönünden zengin sular hastal›klar ile savaflmada ve tedavi süre-
cinde güçlü antioksidan ve etkili bir serbest radikal gidericidir. 

Hidrojen yönünden zengin sular›n faydalar›:

1. Serbest radikalleri yok eder ve erken yafllanmay› önler.

2. Doymufl ya€ oran›n› ve kolesterol seviyesini düflürür.

3. Hidrasyonu ve tüm besinlerin etkinli€ini artt›r›r.

4. ‹ç ve d›fl ülserlerin ve metabolik düzensizliklerin iyileflmesine yard›m
eder.

5. Tüm vücudu detoksifiye eder. Genel olarak daha iyi hissedilir.
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6. Selülitten kurtulmay› ve yaralar›n daha h›zl› iyileflmesini sa€lar.

7. Hepatit ve siroz rahats›zl›klar›nda karaci€er fonksiyonlar›n›n iyilefl-
mesini sa€lar. 

8. Kötü huylu tümörlerin iyileflmesine yard›mc› olur.

9. Kan flekeri seviyesinin düzelmesine yard›mc› olur.

Peki bunu nas›l yapar?

C vitaminin keflfi ile Nobel ödülünü kazanan Albert Szent-Gyorgyi, “Hid-
rojen yaflam›n yak›t›” demifltir. Tüm yedi€imiz g›dalar›n bize tek bir kat-
k›s› vard›r. Karbonhidratlar›n üçte biri hidrojen, üçte biri oksijen ve geri-
ye kalan üçte biri de karbondur. Vücudumuzda “dehidrojenaz” ad› verilen
enzimler vard›r ve görevleri yedi€imiz g›dalardaki hidrojeni serbest b›rak-
maktad›r. Bu sayede hidrojen oksijen taraf›ndan yak›l›r, enerji serbest ka-
l›r ve karbon ile oksijen hidrokarbonlardan ayr›larak nefes yoluyla vücut-
tan uzaklaflt›rd›€›m›z ve bitkilerin ald›€› karbondioksit gaz›n› oluflturur.
Bu döngüye “Krebs döngüsü” denir. Hidrojen vücudumuzu ve ayn› za-
manda günefli de iflleten enerji kayna€›d›r. 

Albert Szent-Gyorgyi bunun yan› s›ra hidrojenin canl› sistemlerde elek-
tronlar›n tafl›y›c›s› oldu€unu ve ayr›ca elektronlar›n hidrojene ba€lan-
mamas› durumunda vücutta hiçbir yere tafl›namayacaklar›n› bildirmekte-
dir. Hidrojen tüm kimyasal reaksiyonlarda elektronlar›n tafl›y›c›s›d›r. 

Dr. Flanagan ise yapt›€› araflt›rmalarda suyun içerdi€i minerallerin önemi-
nin yan› s›ra onlar›n negatif iyonize hidrojeni tafl›mas›n›n uzun y›llar s›rr›-
n› araflt›rd›€› Hunza Suyunun flifal› etkisini aç›klad›€›n› belirtmifltir. Bunu
keflfettikten sonra Fransa’da bulunan Lourdes, Almanya’da bulunan Ba-
den Baden gibi flifal› sular›n da negatif hidrojen iyonlar› yönünden zengin
olduklar›n› görmüfltür. 

Hidrojen yönünden eksiklik yaflamayan insanlar, ifllem görmemifl ve pifli-
rilmemifl organik çi€ g›dalar yiyen ve hava kirlili€inin olmad›€› flehir mer-
kezlerinden uzak yaflayan insanlard›r. E€er taze organik çi€ g›dalar yer ve
içersek hidrojen takviyelerine ihtiyaç duymay›z. 
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Hidrojen do€al olarak tüm canl› organizmalar›nda bulunur ve “nutrasö-
tik” olarak adland›r›l›r. Bunun anlam› farkl› yollarla vücut fonksiyonlar›na
etki eden unsurlar› sa€layan ürün olmas›d›r (bir hastal›€› tedavi ederken
kullan›lan fonksiyonel g›da). Serbest radikalleri nötralize edebilmek bol-
ca elektrona ve insan vücudunda kullan›lan her enzim reaksiyonu için ser-
bestçe elektron veren iyonize negatif hidrojene ihtiyac›m›z vard›r. E€er
sadece ifllem görmüfl ve piflmifl g›da yerseniz hidrojeni sadece karbonhid-
ratlardan, lipidlerden ve proteinlerden alabilirsiniz. Bu durumda da elde
edilecek enerji ile vücudu minimum düzeyde hareket ettirebilecek enerji-
ye sahip olursunuz, ancak bu enerji ile serbest radikallerin zararlar›ndan
kendinizi koruyamazs›n›z.

Aktif Hidrojen: Bütün antioksidanlar de€iflik biçimlerde elektron verirler;
örne€in C vitamini elektron verir, ancak kendisi okside olarak serbest ra-
dikal haline dönüflür ve elektron çalma güdüsüne sahip olur.

Kendi elektronunu verdi€i halde serbest radikal haline dönüflmeyen tek
antioksidan hidrojendir (H). Elektron verir, oksijeni (O2) yakar ve çok
güçlü bir antioksidan haline gelir. Ayr›ca çok küçük oldu€u için vücuttaki
her yere rahatl›kla girebilir. Taze organik yiyeceklerde yüksek miktarda
hidrojen (H) vard›r, ancak piflirme ifllemi negatif iyonlar›n büyük k›sm›-
n›n kaybolmas›na neden olur. ‹nsan kan›, salyas› ve idrar›nda yap›lan test-
lerde, birçok insanda (özellikle yaflland›klar›nda) düflük miktarda hidro-
jen (H) bulunmufltur. Bunun anlam›, neredeyse herkesin afl›r› derecede
okside olmufl bir bünyeye sahip olmas›d›r. ‹flte bu elektron eksikli€i çeflit-
li hastal›klara neden olur. 

‹nsan vücudundaki hücrelerde biyolojik savunma geçerlidir; virüsler, bak-
teriler, mantarlar ve parazitler hücrelerimiz sa€l›kl›ysa hücre savunmas›n›

Ifl›k suyun moleküler yap›s›n›n parçalara ayr›lmas›n› ve iyonlar›n
serbest kalmas›na neden olur. E€er suyunuzu ›fl›ktan koruyacak
bir kab›n içerisine al›rsan›z gücünü aylarca koruyacakt›r.
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geçemezler. Vücudumuzdaki elektron miktar›n› art›rarak zararl› organiz-
malar›n yaflamas›n› engelleyebilir, ba€›fl›kl›k sistemimizi iyilefltirerek ser-
best radikallerin ve toksinlerin ar›t›lmas›n› sa€layabiliriz. T›p bilimi, ba€›-
fl›kl›k sistemine hücum eden virüslerle mücadele etmek için büyük mali
bütçeler gerektiren araflt›rmalar yapmaktad›r. Oysa as›l yap›lmas› gere-
ken, biyolojik savunmay› güçlü hale getirmektir.

‹deal durumda insan vücudunun alkali olmas› gereklidir. Ancak yedi€imiz
yiyeceklerle vücudumuz afl›r› asidik hale gelmektedir (örne€in, kanser
hastalar›n›n vücutlar›nda fazla miktarda amonyak (NH3) bulunur). Mik-
rop ve virüslerin yaflayamayaca€› ortamlar yarat›larak hastal›klar›n önüne
geçilebilir. Kanser hücrelerinde hemen hemen hiç hidrojen (H) bulun-
maz. Vücuda bol miktarda elektron al›narak kansere karfl› dayan›kl›l›€› ar-
t›rmak mümkündür.

Su: Sadece iki hidrojen ve bir oksijenden oluflan bir molekül de€il, ayn›
zamanda sa€l›€›m›z›n anahtar›d›r. Hidrojen ve oksijenin sa€l›€›m›z için
faydalar› say›lamayacak kadar çoktur. Hidrojenle oksijenin bir araya gele-
rek oluflturdu€u su için “mutlu evlilik” de denilmektedir. Bu evlili€in esas-
lar›n› ö€renmek daha sa€l›kl› yaflaman›n ilk ad›mlar›ndan biridir.

Mutlu evlilikler: Hidrojen (H) evrende en s›k rastlanan ve ilk ortaya ç›kan
elementtir. Tüm elementler aras›nda en basiti ve hafifidir. Hidrojen (H)
tek bir elektron ve protondan oluflmufltur. 

Oksijen (O) ise en çok kullan›lan ikinci ve evrende en bol bulunan
üçüncü elementtir (yeryüzünde ise en bol bulunan elementtir). ‹lk ola-
rak milyarlarca y›l önce oluflan bitkilerin fotosentezi sayesinde meydana
g e l m i fl t i r .

Hidrojen (H) elementi, oksijen (O) elementiyle mutlu bir evlilik yaparak
su (H2O) molekülünü oluflturur.

Hidrojen (H) ve oksijenin (O) suyu oluflturmak için kurdu€u ba€ yeryü-
zünde var olan en kuvvetli ba€lardan biridir. Bir metreküp suda yaklafl›k
1031 hidrojen (H) ba€› bulunmaktad›r. Ayr›ca bir oksijen (O) ile iki hid-
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rojeni (H) birbirinden ay›rabilmek için suyu yaklafl›k 2.500-3.000°C’ye
kadar ›s›tmak gerekmektedir. Bu yönteme “termoliz” denir.

Birbirlerine bu kadar güçlü bir flekilde ba€lanm›fl olan oksijen (O) ve hid-
rojeni (H) birbirinden ay›rman›n di€er bir yöntemi ise elektrolizdir. Elek-
trik enerjisi kullanarak suyun hidrojen (H) ve oksijene (O) ayr›lmas› sü-
recine “do€rudan elektroliz” denir. Termoliz ve elektroliz yöntemleri bir-
likte kullan›larak da hidrojen (H) ve oksijen (O) birbirinden ayr›labil-
mektedir. Örne€in, suyun 100°C’ye kadar ›s›t›l›p buharlaflt›r›ld›ktan son-
ra elektrolize tabi tutulmas›na “s›cak elektroliz” yöntemi denir. Su buhar›
gözenekli yap›daki bir katottan hidrojen (H) ve oksijen (O) iyonlar›na
ayr›flmaktad›r. Hidrojenler (H) birer elektron ald›ktan sonra gaz haline
dönüflüp buhara kar›fl›rken, oksijen (O) iyonlar› gaz s›zd›rmaz bir elektro-
lit üzerinden geçerek anota ulafl›r ve elektronlar›n› burada b›rak›p gaz ha-
line dönüflür.
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Bora (B) Dald›r›lm›fl Elmas Elektrotlar

Bora dald›r›lm›fl elmas elektrotlar fikrinin oluflmas› ve geliflmesi 2002 y›-
l›nda Leoben Üniversitesi Uygulamal› Teknolojiler Merkezi’nde gerçek-
leflmifltir. Ayn› y›l patenti de al›nm›flt›r. Dr. Wolfgang Staber ve Dr. Mic-
hael Schelch bu teknolojinin mucitleri ve patent sahipleridir. Gelifltirdik-
leri teknoloji günümüzde farkl› firmalar taraf›ndan at›k su ve yüzme havuz
suyu ar›t›m›, tüm dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalar›nda hem
endüstriyel hem de evsel kullan›m için gelifltirilmifltir. 

Bilindi€i üzere ve kitab›m›zda da genifl flekilde yer verdi€imiz gibi suyun
elektrolizi sürecinde H2 ve O2 meydana ç›kar. Elektrolizin yap›labilmesi
için iki elektrota, elektrolit s›v›s›na (burada su) ve ak›m sa€lay›c›s›na
ihtiyaç vard›r. Elektroliz s›ras›nda oluflan reaksiyonlar elektrolitin üretil-
di€i malzemeye ba€l› olarak farkl›l›klar gösterir. Afla€›daki tabloda belirtil-
di€i gibi, farkl› materyallerden elektrot üretilebilmektedir. Örne€in alkali
içme suyu üreten elektroliz cihazlarda platin plakalar kullan›lmaktad›r.

“Overvoltage”›n fiziksel prensibi, elektrot yap›m›nda kullan›lan farkl›
materyallerin elektrolize etme potansiyelini belirler. Tabloda görüldü€ü
gibi platin, iridyum oksit, çinko, kurflun ve c›va kapl› elektrotlar da over-
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Pb % 93/Sn 75 Elektrot
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voltage potansiyeline sahiptir. Overvoltage potansiyeli en yüksek olan
elektrot ise bora dald›r›lm›fl elmas elektrottur. Ancak çinko, kurflun ve
c›va gibi a€›r metaller ile kapl› elektrotlar, a€›r metal ve toksik reaksiyon-
lar oluflturduklar› için günümüzde kullan›mdan kalkm›flt›r.

Bora dald›r›lm›fl elmas elektrotlar›n özellikleri: Elmas elektri€i iletemez.
Ancak bora dald›r›ld›€›nda elektroliz yöntemi için uygun hale gelmekte-
dir. Çok uzun ömürlü ve dayan›kl› olmas›n›n yan› s›ra do€as› gere€i her-
hangi bir toksik ve a€›r metal kirlili€ine yol açmaz. Di€er taraftan bora dal-
d›r›lm›fl elmas elektrotlar farkl› oksitleyicilerin oluflmas›n› sa€larlar. Bu
oksitleyiciler aras›nda OH - radikali (OH.), ozon (O3), hidrojen peroksit
(H2O2) gibi farkl› alanlarda kullan›m alan› olan oksitleyiciler meydana
gelir. E€er elektrolizi yap›lan su, tuz (NaCl) içeriyorsa klor (Cl) aç›€a ç›-
kar. Oksitleyicilerin miktar›, oran› ve ak›m›n gücü elektrolit s›v›s›n›n içe-
ri€i ile do€rudan ba€lant›l›d›r. Konu hakk›nda daha fazla bilgi için bkz.
http://www.proaqua.cc/en/.

Anodik
Tepkime Tepken Standart

Potansiyel Tepkime

OH• H2O 2,85 V H2O → OH + H+ + e−

O• H2O 2,42 V H2O → O + 2H+ + 2e−

O3 H2O 2,08 V H2O + O2 → O3 + 2H+ + 2e−

H2O2 H2O 1,78 V 2H2O → H2O2 + 2H+ + 2e−

Cl2 Cl− 1,36 V 2Cl− → Cl2 + 2e−

O2 H2O 1,23 V 2H2O → O2 + 4H+ + 4e−

Katodik
Tepkime Tepken Standart

Potansiyel Tepkime

H2 H2O 0,00 V 2H2O + 2e− →H2 + 2OH−

H2O2 O2 - 0,15 V O2 + 2H2O + 2e− → H2O2 + 2OH−

225

Kaynak: Kraft. A.; elektrokimyasal su dezenfeksiyonu; transworld research network, 2003; s. 27-55
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Bora dald›r›lm›fl elmas elektrotlar›n kullan›m alanlar›:

1. Havuz suyu dezenfeksiyon: Klor kokusu ve zararl› etkenleri olmadan
etkili dezenfeksiyon sa€lamaktad›r.

2. Ya€mur suyu dezenfeksiyonu: Ya€an ya€murun bir haznede biriktir-
ilmesi yosunlanma ve kötü koku oluflumuna neden olabilmektedir. Bu
ürün sayesinde etkili bir çözüm sa€lanabilmektedir.

3. Dezenfeksiyon suyu: Endüstriyel ve evsel dezenfeksiyon için kullan›l-
maktad›r.  

4. Portatif bora dald›r›lm›fl elmas elektrot cihazlar›: Tafl›nabilmesi saye-
sinde d›fl mekânlarda da kiflisel dezenfeksiyonu sa€lanmas›n› kolaylafl-
t›rmaktad›r.

5. At›k su ar›t›m›

227

Elektrot kaplama çeflitleri
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6. Bölüm
Tuzlu Suyla

Dezenfeksiyon ve
Sağlık
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Tuzlu Suyla Dezenfeksiyon ve Sa€l›k
Günümüzde su kaynakl› hastal›klardan dolay› hastaneleri dolduran ve
hatta ölen kifli say›s› hâlâ oldukça yüksektir (Bir Damla Su bafll›kl› kitapla-
r›m›zda bu konuyla ilgili daha ayr›nt›l› bilgiler mevcuttur). Ayr›ca tar›m ve
hayvanc›l›k sektörü de, hayvanlar›n ve bitkilerin zararl› organizmalar ne-
deniyle yakaland›klar› hastal›klar› önlemek konusunda ciddi s›k›nt›lar ya-
flamaktad›r. 

Bu gibi sorunlar› önlemek için kullan›lan baz› yöntemler, yaratt›klar›
olumsuz etkiler nedeniyle uzun vadede canl› sa€l›€›yla ilgili yeni sorunla-
ra yol açmaktad›r. Prof. Dr. Vitold M. Bakhir’in gelifltirdi€i elektrokimya-
sal aktivasyon yöntemi bu k›s›r döngüden ç›kmam›z› sa€layacak özellikle-
re sahiptir. Tuzlu suyla dezenfeksiyon olarak da bilinen bu yöntem, sa€la-
d›€› avantajlar nedeniyle 21. yüzy›l›n dezenfeksiyon yöntemi olarak kabul
edilmektedir. 

Elektrokimyasal Aktivasyon Teknolojisinin Tarihçesi

Elektrokimyasal aktivasyon teknolojisi Prof. Dr. Vitold M. Bakhir taraf›n-
dan 1972 y›l›nda gelifltirilmifltir. Elde edilen s›v› ürünlerle yap›lan uygula-
malarda son derece tesirli bakterisidal* ve sporisid** etkilere sahip olma-
s›na ra€men, bunlar zehirli ve korozif olmad›€›ndan hem üretim gereçle-
rine hem de çevreye zarar vermedikleri kan›tlanm›flt›r. 

Bu teknolojinin bir baflka türü, Sovyet MIR uzay istasyonunda sa€l›kl› iç-
me suyu kayna€› sa€lamak amac›yla kullan›lm›flt›r. Daha sonra, Tavukçu-
luk Enstitüsü’ndeki araflt›rmac›lar, bu yöntemi Rusya’da ve Balt›k ülkele-
rinde (Estonya, Litvanya, Letonya) çeflitli uygulamalar› kapsayacak flekil-
de geniflletmifllerdir. 

* Bakterisidal: Antiseptik, dezenfektan ya da antibiyotik gibi bakterilerin ölümüne
neden olan maddeler.

** Sporisid: Sporlar› öldüren madde.
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Prof. Dr. Vitold Bakhir ve Çal›flmalar›

Vitold Bakhir 1949 y›l›nda Rusya’da do€mufltur. 1971 y›l›nda Grozny
Petrol Enstitüsü’nden maden mühendisi olarak mezun olmufltur. Ayn› y›l
Özbekistan’da petrol ve gaz alan›nda çal›flmaya bafllam›flt›r. 1972-1985
y›llar› aras›nda Merkezi Asya Do€al Gaz Araflt›rma Enstitüsü’nde elektro
teknoloji laboratuvar›n›n tak›m lideri olarak görev alm›flt›r. 1972-1973
y›llar›nda suyu elektrokimyasal olarak ar›tabilecek ilk cihaz›n› gelifltirmifl-
tir. 1985-1987 y›llar› aras›nda SSCB Savunma Bakanl›€› (Taflkent) NPO
VOSTOK (Ruslar›n insanl› uzay arac›) için elektrokimyasal sistemler ve
teknolojiler üzerine bir projede görev alm›flt›r. 1985 y›l›nda Tataristan,
Kazan Enstitüsü Kimya Teknolojileri’nde adayl›k tezini “Elektrokimyasal
Teknoloji Bilimleri” konusunda vermifltir. Akademik Konsey, V. M. Bak-
hir’in araflt›rmalar›n›n uygulamal› elektrokimyasal teknoloji konusunda
mühendislik aç›s›ndan yeni bir yol açt›€›n› belirtmifllerdir. Daha sonra
1987 y›l›nda Elektrokimyasal Medikal Araçlar Departman›’n›n bafl› ola-
rak, Moskova’da bulunan Medikal Mühendislik için Sovyetler Birli€i Bi-
limsel ve Araflt›rma Enstitüsü’ne atanm›flt›r. 1993 y›l›nda Rus Akademi-
si’nin Medikal ve Teknik Bilimleri’ne üye olarak seçilmifltir. 1996 y›l›nda
doktora tezini savunmufl, 1997 y›l›nda da profesör olmufltur. Prof. Dr.
Bakhir’in, 400’ü aflk›n icad› ve s›v›lar›n elektrokimyasal ar›t›m› konusunda
500’den fazla raporu bulunmaktad›r.        

Vitold Bakhir, 2005 y›l›nda, elektrokimyasal aktivasyon teknolojilerini
koordine etmek ve gelifltirmek için Elektrokimyasal Sistemler ve Tekno-
lojileri Enstitüsü’nü kurmufltur.

Vitold Bakhir
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Teknoloji

Elektrokimyasal aktivasyon (ECA) teknolojisinin kalbi, içinde suyun geç-
ti€i elektrokimyasal reaktördür. Reaktör silindir fleklinde anot ve katot
içermektedir ve anot ile katot, seramik membran ile birbirinden ay›rt edil-
mifltir. 

1. Anot rutenyum oksit (RuO2), iridyum (‹r) ve platin (Pt) ile kapl› ti-
tanyumdan (Ti),  

2. Katot ise cilalanm›fl veya bir cam karbon olan pyrokarbon ile kapl› ti-
tanyumdan yap›lm›flt›r.

Diyafram, zirkon (ZrSiO4), itriyum (Y) ve niyobyum oksitler (Nb2O5)
ile oluflturulan bir yatak üzerindeki ultra filtreli elektro seramik içermek-
tedir.

Elektrokimyasal olarak aktive edilen su temel olarak ikiye ayr›l›r, anolit ve
katolit. ‹kisi de düflük mineralizasyon içeren, yüksek fiziki ve kimyasal
özelliklere sahip iki de€iflik karakterde s›v›d›r (pH, ORP, iletkenlik, yüzey
gerilmesi, katalitik faaliyet, çözücü etkisi vs. bak›m›ndan). 

Anolit ve katolitin elde edilmesinde kullan›lan kaynaklar sadece musluk
suyu ve tuzdur.

Sudaki tuz halinde erimifl mineraller iflin temelini teflkil ederler: (Na+,
K+, Ca2 +, Fe3 +, Al3 +, NH4

+, Cl-, HCO3-, SO2
-4, NO3-, F-, SiO3

2- ve di-
€ e r l e r i ) .

Elektrokimyasal aktivasyon cihazlar› için k›saca, güçlü kimyasallar›n yeri-
ni alabilen, biyolojik olarak yüzde 100 indirgenebilen, zehirli olmayan
çevre dostu s›v› ürünleri denebilir. 

Elektrokimyasal aktivasyon cihazlar› için k›saca, güçlü kimyasal-
lar›n yerini alabilen, biyolojik olarak yüzde 100 indirgenebilen,
zehirli olmayan çevre dostu s›v› ürünleri denebilir. 
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Elektrokimyasal Aktivasyon Çal›flma Prensibi Diyagram›

Biyosidal* Güç

Klor içeren ve canl› organizmay› öldüren di€er maddeler (biyosidler)
yüksek oksidatif güçleri sayesinde bakteri ve virüsleri imha ederler. Elek-
trokimyasal aktivasyon cihazlar›n›n üretti€i anolit s›v›s› ise bakteri ve vi-
rüslerin yan› s›ra sporlar› da çok daha etkili flekilde imha etmektedir. Ay-
n› zamanda da do€aya ve çevreye hiçbir zarar vermedi€i kan›tlanm›flt›r. 

katyon
Pozitif  iyon

Negatif iyon

Anolit
Katolit

Katot

fiebeke suyuTuzlu su

Diyafram

Anot

* Biyosidal: Çevrelerinde bulunan zararl›larla mücadele amac›yla kullan›lan ve bu
zararl›lar› yok eden veya uzaklaflt›ran, cezbederek belirli bir hedefte toplanmalar›n›
sa€layan kimyasal formülasyonlar veya maddelerdir. 

Güç
Kayna€›
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Elektrokimyasal Aktivasyon Cihazlar›n›n Üretti€i Aktif Çözeltiler

Elektrokimyasal aktivasyon cihazlar›, de€iflik amaçlarla kullan›lan de€iflik
yap›da aktif s›v›lar üretir.

S›v›lar›n üretilmesi s›ras›nda sadece üç temel girdi vard›r; elektrik enerji-
si, tuz ve su. Ürün olarak da yine üç temel ç›kt› vard›r; asidik anolit, nötral
anolit ve katolit.

Asidik Anolit

Asidik anolit, pH de€erinin ve asit korozyonunun önemli olmad›€› uygu-
lamalarda sterilizasyon ve dezenfeksiyon amac›yla kullan›l›r.

Anolit, bakteri, virüs, yosun ve mantarlara karfl› son derece güçlü bir de-
zenfektand›r. Suland›r›lm›fl s›v› olarak veya sprey fleklinde havaya püskür-
tülerek kullan›labilir.

• Asidik anolit, kuvvetli klor kokulu, renksiz ve fleffaf biyosidal bir s›v›-
d›r. Düflük pH ve yüksek pozitif de€er ORP içeren asidik anolit, mü-
kemmel derecede sporisidal ve biyosidal aktiviteye sahiptir.

• ‹çerdi€i aktif maddeler, biyosidal s›v›lar için geçerli olan EC 98/8 ve
03/2032 (standartlar› hakk›nda daha fazla bilgi için lütfen bkz.
http://ec.europa.eu/) nolu standart içindedir.

235
Asidik Anolitin Özellikleri 

Uygulama Aktif-Klor mg/l pH ORP mV (redox-potansiyeli)

Asidik
Anolit ~500-700 2,0–3,5 ~ (+1000) - (+1200)
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236 Nötral Anolit

Nötral anolit, paslanma veya korozyonun istenmedi€i ya da di€er bir de-
yiflle, nötre yak›n pH de€eri ve klor kokusunun önemli oldu€u ifllemlerde
kullan›l›r.

Nötral anolit, bakteri ve virüslere karfl› çok etkilidir. ‹çme sular›, yüzme
havuzlar› ve temiz su gerektiren her konuda güvenle kullan›l›r.

Ayr›ca duvarlar, zemin, alet-edevat, her tür eflya ve yiyecek maddeleri vs.
gibi çok genifl bir sahada dezenfektan ve üretim verimini art›r›c› olarak
kullan›lmaktad›r.

Tuzlu suyla dezenfeksiyonun çal›flma prensibi

Nötral Anolitin Özellikleri

Uygulama Aktif-Klor mg/l pH ORP mV (redox-potansiyeli)

Nötral
Anolit

~500-700 7,5–8,5 ~(+700) - (+900)

Havada Bulunan Mikroplar›n Dezenfeksiyonu

Hipokloröz Asit OH Radikalleri

‹naktif
dezenfektan

Etkisiz hale
gelmifl

Virüsler/
yüzen 
bakteriler

Alerjenler
(Polenler vs.)

Koku
(Hayvanlar,
sigara ve di€er
kokular)

Azalma

Virüsler ve bakteri üzerindeki
etkileri

Yüzeye yap›fl›r ve do€as›n›
de€ifltirir

Emer ve oksitler
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Nötral anolit çok az klor kokulu, renksiz, fleffaf biyosidal bir s›v›d›r. A€›r-
l›kl› olarak biyosidal ve sporisidal etkili hipoklorik asit (HCI), hipoklorit
iyonu (OCI) içerir.

• ‹çerdi€i aktif maddeler, biyosidal s›v›lar için geçerli olan EC 98/8 ve
03/2032 (standartlar› hakk›nda daha fazla bilgi için lütfen bkz.
http://ec.europa.eu/) nolu standart içindedir.

• Nötral anolit, su da€›t›m sistemini biyofilm* ve alglerden (yosun) te-
mizler.

• Nötral anolit, suyun do€al yap›s›n› bozmaz.

• Nötral anolit, klor tad› ve kokusunu elimine eder, yosun koku ve ta-
d›n› ortadan kald›r›r.

• Nötral anolit, uzun süre bozulmadan depolanabilir.

• Nötral anolitin üretimi kolayd›r.

• Nötral anolit ile dezenfekte edilen her yer ve malzeme, di€er dezen-
fektanlarda oldu€u gibi, tekrar y›kanmak zorunda de€ildir.

• Nötral anolit art›k b›rakmaz, yüksek de€erde güvenilir ve tehlikesiz-
dir.

Katolit

Alkali yap›daki katolitin pH de€eri 11-13 olup, y›kama, flokülasyon (a€›r
metal çökeltme), p›ht›laflt›rma, ya€ alma, ekstraksiyon** ifllemlerinde kul-
lan›labilir. Bunun d›fl›nda yaralar›n pansuman›nda (iyodin yerine) ve pH’›
yükseltilmek istenen su ›slah ifllerinde ve ya€lar› ç›karmak üzere tekstil sa-
nayiinde kullan›lmaktad›r.

* Biyofilm: Mikroorganizmalar›n sulu ortamlarda yüzeye yap›flmalar› sonucu oluflan
ve uzaklaflt›r›lmas› çok güç olan tabakalard›r.

** Ekstraksiyon: Bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi ay›rma
ifllemidir.
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Yap›lan araflt›rmalar, anolitin halen mevcut güvenli herhangi bir alterna-
tiften 200-300 kat daha etkin oldu€unu, insan ve hayvan hayat›na çok
›l›ml› (zarars›z, uyumlu) oldu€unu göstermifltir. Katolit kuvvetli alkalin
özelli€iyle ve nötralizasyon etkeni olarak topaklanma, p›ht›laflma ve y›ka-
ma amaçl› olarak kullan›ld›€› gibi a€›r metallerin toksiditesini tabii hale
getirmek amac›yla da kullan›lmaktad›r.

Anolit çözeltisi stabildir; aktivitesini ve dayan›kl›l›€›n› aylarca hatta bir y›l
boyunca muhafaza edebilir. Anolit çözeltisi, tar›m ilaçlar›, tanenler* ve fe-
noller gibi tat ve kokuyu bozan toksik maddeleri de etkin bir flekilde oksi-
de ederek ortadan kald›r›r. 

Anolit çözeltisi, toplum sa€l›€›n› önemli ölçüde tehdit eden ve içme sula-
r›nda bulunmas› muhtemel olan E-CoIi, kolera, humma, tifo gibi zararl›
mikroorganizmalar› imha etmede önemli bir rol oynar

Elektrokimyasal aktivasyon teknolojisi günümüzde oldukça yayg›n hale
gelmifltir. Birçok firma farkl› amaçlara uygun olarak çeflitli kapasitelerde
ürünler piyasaya sunmufltur. Prof. Vitold Bakhir’in buldu€u ECA tekno-
lojisi Estonya, ‹ngiltere ve Almanya gibi ülkeler taraf›ndan gelifltirilmifltir. 

Katolitin Özellikleri 

Uygulama Aktif-Klor mg/l pH ORP mV (redox-potansiyeli)

Katolit 0 11-13 ~(-800) - (-900)

* Tanen: Mefle cinsi a€açlar›n kabuklar›ndan elde edilen ve dokular›n daralmas›na
neden olan etkili madde.
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Farkl› alanlarda kullan›lan E.K.A. cihazlar›
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Di€er Dezenfektan Ürünlerle Karfl›laflt›rma

Nötral anolit, flimdiye kadar bulunmufl ve kullan›lmakta olan birçok kim-
yasal ürünlerden çok daha etkilidir. Geride zehirli art›k b›rakmamas›, yüz-
de 100 geri dönüflümlü (biodegradable) olmas› ve çevreyi kirletmemesi
gibi özellikleri onu bu alandaki di€er tüm kimyasal ürünlerden üstün k›l-
maktad›r. 

Nötral anolit, bakteri, virüs, mantar ve sporlar ile di€er kimyasallar›n im-
ha edemedi€i Giardia* kisti, lejyonella** vs. gibi mikroorganizmalar ve su
sistemlerindeki biyofilm tabakalar›n› ve yosunlar› çok k›sa sürede imha
eder. 

Yandaki tablo, nötral anolit ile uygulamada kullan›lan baz› temel dezen-
fektan maddeler aras›ndaki farklar› göstermektedir. 

* Giardia: Ba€›rsaklara yerleflen tek hücreli organizmalar.

** Lejyonella: ‹nsanlarda a€›r solunum rahats›zl›klar›na veya atefle neden olan bir bak -
teri.
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EKA Teknolojisiyle Üretilmifl Dezenfektan Maddeyle Yayg›n Olarak
Kullan›lan Dezenfektan Maddelerin Karfl›laflt›r›lmas›

Dezenfektan Aç›klama Avantajlar Tedbirler

Klor diok-
sit (Cl2O)

• Sadece
yerinde
üretim
yap›labilir.

• Çok etkili
dezenfek-
tan ve
güçlü bir
okside
edicidir. 

• Küçük miktarlarda
çal›fl›r.

• Kloramin
(ClNH2) haline
dönüflmez.

• Trihalometan
(THM) formasyo-
nu oluflturmaz.

• Fenol, kötü koku
ve tad› elimine
eder.

• Cysts, (Giardia,
Cryptosporidium)
ve virüsler de dahil
olmak üzere bir-
çok mikroorganiz-
maya karfl› etkili
bir oksitleyici ve
dezenfektand›r.

• Bromit ve bromat
formuna girmez.

• Demir ve magnez-
yumun sudan ay-
r›flmas›n› sa€lar.

• Sadece yerinde
üretim yap›labilir.

• Nakliye ve depo-
lama gerektirir.

• Organik kirlilikler
ile reaksiyona gi-
rerek organik ol-
mayan maddeler
meydana getirir.

• Klorat (ClO3) ve
klorit (ClO2)
iyonlar› meydana
getirir.
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EKA Teknolojisiyle Üretilmifl Dezenfektan Maddeyle Yayg›n Olarak
Kullan›lan Dezenfektan Maddelerin Karfl›laflt›r›lmas›

Dezenfektan Aç›klama Avantajlar Tedbirler

Kloramin
(ClNH2)

• Amonyu-
mun aktif
klor ile bir-
leflmesi so-
nucu olu-
flur. 

• Stabil olup uzun
süre aktif etkilidir.

• Yabanc› koku ve
tad› elimine eder.

• Trihalometan ve
klorlanm›fl organik
asit oluflumlar›n›n
miktar›n› azalt›r.

• Da€›t›m sistem-
lerinde biyolojik
çamur oluflumunu
önler.

• Klora göre daha
zay›f bir okside
edici dezenfek-
tand›r.

• Virüslerle kistlere
karfl› etkili
de€ildir.

• Dezenfeksiyon
için, önemli mik-
tarda kullan›lmal›
ve temas süresi
uzun olmal›d›r. 

• Diyaliz mem-
bran›ndan
geçerek eritrositi
etkileyece€inden
diyaliz hastalar›
için tehlikelidir.

• Azot içeren yan
ürünlerin
oluflmas›na neden
olabilir.
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EKA Teknolojisiyle Üretilmifl Dezenfektan Maddeyle Yayg›n Olarak
Kullan›lan Dezenfektan Maddelerin Karfl›laflt›r›lmas›

Dezenfektan Aç›klama Avantajlar Tedbirler

Ozon
(O3)

• Baz› Avru-
pa ülkele-
rinde, de-
zenfeksiyo-
nun yan›
s›ra renk,
tat ve koku
gidermek
amac›yla
kullan›l-
maktad›r.

• Güçlü bir
dezenfektan
ve oksidas-
yon sa€lay›c›
üründür.

• Kistler ve 
di€er patoje-
nik mikroor-
ganizmalara
karfl› olduk-
ça etkilidir.

• Sudaki 
bulan›kl›€›
giderir. 

• Yabanc› 
koku ve 
tadlar› 
uzaklaflt›r›r.

• Klor içeren
trihalometan
oluflturmaz. 

• Aldethitler, ketonlar, 
organik asitler, bromine
içeren trihalometanlar,
(bromoform), bromat-
lar, peroksitler, broma-
setik asid oluflumlar›na
neden olabilir.

• Üreyen bu yan ürünleri
elimine edebilmek için
biyolojik aktif filtre kul-
lanmak gere€i vard›r.

• Kal›c› dezenfektan etkisi
yoktur.

• Yat›r›m giderleri 
yüksektir.

• ‹flletim e€itimi gerekti-
rir, iflletme gideri göre-
celi olarak yüksektir.

• Ozon ile reaksiyona
giren organik bileflikler
daha küçük bilefliklere
dönüflerek su içinde
bulunan mikroorganiz-
malar için yiyecek besin
haline dönüflerek su
da€›t›m sisteminde
ço€al›rlar. 
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EKA Teknolojisiyle Üretilmifl Dezenfektan Maddeyle Yayg›n Olarak
Kullan›lan Dezenfektan Maddelerin Karfl›laflt›r›lmas›

Dezenfektan Aç›klama Avantajlar Tedbirler

Ultraviyole • Suda bulu-
nan de€iflik
tipteki
mikroorga-
nizmalar›
UV ›fl›nlar›
ile etkisiz
hale getirir.

• Herhangi bir
kimyasal›n
nakliye ve
depolamas›na
gerek yoktur. 

• Herhangi bir
yan ürünün
oluflmas›na
sebep olmaz.

• Kistlere karfl› etkili
de€ildir.

• Pahal›d›r, bak›m ve
onar›m› masrafl›d›r.

• Uygulama s›ras›nda
elektrik enerjisi gerek-
tirdi€inden masrafl›-
d›r.

• Dezenfeksiyon etkisi
suyun bulan›kl›€›n-
dan etkilenir. Suyun
sertli€i nedeniyle UV
lambas›n›n cam›na
yap›flan kalsiyum ve
di€er maddeler de-
zenfeksiyon etkisinin
azalmas›na sebep
olur.
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EKA Teknolojisiyle Üretilmifl Dezenfektan Maddeyle Yayg›n Olarak
Kullan›lan Dezenfektan Maddelerin Karfl›laflt›r›lmas›

Dezenfektan Aç›klama Avantajlar Tedbirler

Anolit • Elektroliz
ünitesinde
tuz çözel-
tisinin elek-
trokimyasal
aktivasyonu
ile elde
olunur.

• Güçlü bir dezenfek-
tan ve okside edici
s›v›d›r. 

• Her cins bakteri ve
virüslere karfl› çok
etkilidir.

• Mantar ve küflere
karfl› yüksek dere-
cede  etkilidir.

• Kötü koku ve tadlar›
elimine eder.

• Biyofilmleri elimine
etmekte etkilidir. 

• Çok az miktarda
klorür bileflikleri
içerir.

• Toksik yan ürünler
içermez [(CIO2) ve
(CIO3). gibi].

• Suyla sulan-
d›r›ld›€›nda akut ve
kronik toksik bileflik
ortaya ç›karmaz.

• Düflük üretim
maliyetlidir.

• Nakliye ve depolama
gerektirmez.

• Güvenlidir.

• Anolit üre-
tim odas›nda
havaland›r-
ma gereke-
bilir.
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Uygulama Alanlar›

Kümes Hayvanlar› Besicili€i ve Yumurta Üretimi

EKA cihaz›ndan üretilen nötral anolit, tavuk çiftliklerinde mükemmel de-
zenfeksiyon sa€lar, iflyeri üretim verimini kalite ve maliyetler aç›s›ndan en
yüksek düzeye tafl›r.

Nötral anolit toksik de€ildir, korozyona sebep olmaz, zehirli art›k b›rak-
maz ve ekolojiktir.
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Ali Polat EKA cihazlar›n› incelerken
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Kullanma Yöntemi

• ‹çme suyuna yüzde 1,5-5 oran›nda dozlayarak,

• Hayvanlar içerisinde de€ilken kümeslere sisleyerek,

• Hayvan yemlerini dezenfekte ederek.

Avantajlar

• Çiftlikte genel dezenfektasyonu sa€lar.

• Sisleme yap›larak aerobik ve anaerobik bakterilerin oluflumu önlenir.

• Yem ve içme sular› dezenfekte olunur. 

• Kuluçkahanelerde güvenle kullan›l›r.

• Yem sindirimini kolaylaflt›r›r.

• Tüyleri böceklerden korur.

• Kufl gribi dahil olmak üzere virüslere karfl› korunma sa€lan›r.

• Alet ve edevatlar› hiçbir kimyasal maddeye ihtiyaç duymadan temiz-
ler ve sterilize eder.

• Hayvanlar›n bakteri ve mikroplardan etkilenmemelerini sa€lar.

• E-Coll, Salmonella gibi patojenlere karfl› güvenli koruma sa€lar.

• Metabolizmalar› güçlenir.

• Sakatl›k ve yaralanmalar›n çabuk iyileflmesini sa€lar. 

• Kesime haz›r tavuklar›n toplam a€›rl›klar› ortalama 60-120 gr. artar.

• Ba€›fl›kl›k sistemleri iyileflir, ölüm oranlar› yaklafl›k yüzde 50 azal›r.

• Etteki ya€, kolesterol ve sodyum oran›n› azalt›r. Protein, kalsiyum ve
potasyum oran›n› art›rarak kaliteli et üretimi sa€lar.

• Tavuk etindeki antibiyotik ve di€er kimyasallar›n azalmas› ile kimya-
sal kirlenme önlenir. Bu da ürünleri tüketenlerin u€rayacaklar› muh-
temel sa€l›k sorunlar›n› azalt›r.
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• Hayvan ölümleri ve kimyasallar›n kullan›m› nedeniyle oluflan çevre
kirlili€i azal›r.

• Ba€›rsaklardaki bakteri oluflumu önlenir, d›flk› kokusu azal›r.

• Mamullerin raf ömrünü iki kata yak›n art›r›r.

• Yumurtlama verimi artar. 

• Yumurta büyüklü€ü, kalitesi ve lezzeti iyileflir.

• Yumurta tavuklar›n›n yumurtlama ömrü ortalama yüzde 50 oran›nda
uzar.

• Yumurta tavuklar›n›n et kalitesi (lezzeti) artar.

• Yem tüketimine göre yumurtlama performans› yükselir.

• Yumurta k›r›lma oran› azal›r.

• D›flk›n›n kötü kokusu ortadan kalkar.

Kufl Gribi (Avian Influenza): Anolit, kufl gribi virüsünün öldürülmesi ve
hastal›€›n tedavisinde etkin olarak kullan›labilir.

Genifl anlamda, kümesler, hayvan sulama sular› ve hayvan yemleri ile ifl-
letmelerin bütün bölümlerinde anolit etkin biçimde güvenle kullan›la-
b i l i r .

Büyükbafl Hayvan, Et ve Süt Üretimi

S›€›r Besicili€i

Nötral anolit s›€›r besicili€inde birçok alanda kullan›lmaktad›r. Çiftlikler-
de kullan›lan sular›n, yemlerin, malzemelerin dezenfeksiyonu ile hayvan-
lar›n meme ve t›rnaklar›nda çok görülen enfeksiyon ve hastal›klar›n teda-
visinde etkin ve güvenilir bir flekilde kullan›l›r.
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Süt ‹nekleri

Süt ineklerinde s›kça görülen, yo€un zaman ve süt kayb›na neden olan ve
tedavi için antibiyotik kullan›lmas› gereken meme iltihab›n› (mastitis)
önlemek için;

• Malzemeler ve kaplar ile içme sular›n›n nötral anolitle dezenfekte
edilmesi sorunu büyük ölçüde önler.

Mastitis vuku buldu€unda;

• Antibiyotik yerine nötral anolit kullan›larak tedavi edilmelidir.

Genel olarak ise; 

• Süt ineklerinde meme ve t›rnak temizli€i, süt sa€ma iflleminden önce
ve sonra nötral anolit ile yap›lmal›d›r.

• Mafsallar veya di€er organlardaki iltihaplanmalar, nötral anolit kulla-
n›lmak suretiyle hayvanlara fazla eziyet vermeden tedavi edilebilir. 

Danalar

Danalar›n sindirim problemleri, içtikleri süte bir miktar nötral anolit  ka-
r›flt›r›larak çözümlenebilir.

Solunum yollar›ndaki problemlerde ise bronfl girifline 5 mikronluk bir sis-
leme ucu ile yap›lacak sisleme ifllemi hastal›€› garantili bir flekilde iyileflti-
recektir.

Süthaneler ve Mand›ralar

Süthane ve mand›ralar›n genel temizlik, mikroplardan ar›nd›rma ve de-
zenfeksiyon ifllerinde, su borular›n›n ve kanalizasyonlar›n dezenfekte edil-
mesi ile biyofilm sorunlar›n›n ortadan kald›r›lmas›nda nötral anolit son
derece etkilidir. 
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Genel Olarak Nötral Anolit;

• Do€urganl›k ve verimi art›r›r.

• Enfeksiyonlar› önler.

• Meme enfeksiyonunu tedavi eder.

• Üç hafta süreli kortizon tedavisiyle elde edilen sonuç, günde üç kez
olmak üzere, befl günlük anolit pansuman tedavisiyle sa€lanabilir.

• T›rnak aras› mantar ve iltihab›n› tedavi eder.

• Yemden yararlanma oran›n› art›r›r.

• Büyümeyi h›zland›r›r, verimi art›r›r.

• Hayvan derisinin sa€l›kl› ve parlak olmas›n› sa€lar.

• Süt sa€›m aletlerinin ve di€er aletlerin steril kalmalar›n› sa€lar.

• Hayvanlara verilen antibiyotik miktar›n› minimum seviyeye indirir.

• Hayvan d›flk›lar›n›n kokusu azal›r, biyolojik kullan›mlar› artar.
250

Tuz ve suyla dezenfeksiyon yapan cihaz
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Deniz Ürünleri

Karidesler

• Karides yetifltiricili€i, dünya genelinde milyar dolar cirolar yapan
önemli iflletmelerin bulundu€u bir aland›r. Ancak yo€un çevre kirlen-
mesi sebebiyle, karides çiftliklerinde su kalitesinin bozulmas› ve kirli-
li€in getirdi€i hastal›klar bu üretim sahas›n› oldukça verimsiz hale ge-
tirmifl ve ileriye dönük endifleleri art›rm›flt›r.

• Elektrokimyasal aktivasyon cihazlar›yla yap›lan uygulamalar, iri kari-
des yetifltirilmesi konusunda afla€›daki sonuçlar› vermifltir:

• Hayatta kalma oranlar› yüzde 20-30’dan yüzde 60-100’e ç›kar.

• Antibiyotik kullan›m› ortadan kalkar.

• Su kalitesi artar, sudaki yosun kontrolü ve pH kontrolü iyileflir.

• Verim artar, 2-3 ton düzeyindeki verimler 5-7 tona yükselir.

• Büyüme safhas›nda, bakteriyel ve virüs hastal›klar› kontrol alt›na
a l › n › r .

• Anolit deniz suyunu iyilefltirir, dönüflüm tanklar›n› sterilize eder,
yemleri ve büyüyen yüksek yosunlar› dezenfekte eder.

Tar›m Bitkileri, Bahçecilik, Serac›l›k, Silaj (Saklanma)

• Küf mantar›n› ve hastal›k tafl›yan di€er virüs ve mikroplar› yok eder.

• Sulama suyunu dezenfekte ederek virüs ve bakterileri yok eder.

• Sulama nüfuzunu ve gücünü art›r›r (daha az suyla daha fazla ürün).

• Bitkilerin geliflimini destekler.

• Hektara düflen ürün verimini art›r›r.

• Çiçeklenme verimini art›r›r.

• Tohum verimini art›r›r.      

• Depolamadan önce dezenfekte eder.
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• Topra€› dezenfekte eder.    

• Sebze, meyve ve çiçeklerin uzun süre saklanmas›n› sa€lar.

• Katk› maddelerinin kullan›m›n› azalt›r.

• Arazide, sahada üretilebilir.

Yeflil-Otun Anolit Kullan›larak Silaj› 

Nötral anolit, yeflil-otun güvenli olarak saklanmas› iflleminde büyük ölçü-
de destek sa€lar.

Silaj süresince bakteri, mantar ve küf oluflmas›n› önler, fermantasyona en-
gel olur ve silo ›s›s›n›n düflük kalmas›n› sa€lar.

Geleneksel olarak kullan›lan kimyasal koruma maddelerinin yol açt›€›
çevre kirlili€i sorunlar›n› ve ürünleri kullanacak kiflilerin sa€l›klar›n› boza-
cak etkileri ortadan kald›r›r. 

Nötral anolitin en önemli özelliklerinden bir di€eri de silaj yap›lan ürünü,
ürünün kalitesinde hiçbir eksilme olmadan muhafaza edebilmesidir. 

Nötral Anolit ile Silaj ‹fllemi

Yeflil-otun silaj iflleminde nötral anolit kullan›ld›€›nda kaliteli yem elde
edilir. Nötral anolit kullan›larak saklanm›fl yeflil yemleri yiyen hayvanlar›n
–sindirimi ifllemlerini kolaylaflt›r›r–  süt verimleri artar. 

Nötral Anolitin fiekerpancar› ‹fllemede ve fieker Üretiminde Kullan›lma-
s›ndaki Faydalar

fiekerpancar› ifllemesi s›ras›nda, ekstraktör (özütleyici) ve difüzyon hüc-
resinde bulunan bakteri kirlenmesi nedeniyle ortaya ç›kan fleker kayb›
nötral anolitle dezenfekte olundu€u takdirde 2,2 kat azalt›labilir. 
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Meyve ve Sebzelerin Depolanma ve Saklanmas›nda Anolit Kullan›m› 

Ülkemizde son y›llarda kaliteli ve yüksek verimli çeflitlerin kullan›m› saye-
sinde sebze üretimimiz oldukça yükselmifltir.

Üretimimizdeki bu art›fla karfl›l›k, hasattan tüketiciye kadar uzanan süreç-
te meydana gelen kay›plar yüzde 40-50 gibi çok büyük oranlara yüksel-
mektedir.

Çeflitli tekniklerle kay›p oran›n›n azalt›lmas› üretici gelirinde art›fla ne-
den olaca€› gibi, pazarda fiyat istikrar›n›n sa€lanmas›yla tüketicinin ko-
runmas›na ve ekonomimizin tar›m potansiyelinin artmas›na katk›da bu-
l u n a c akt › r .

Örne€in: 1,5 milyon ton olan kuru so€an üretiminden hasat sonras› kay›p
450 bin tondur (yüzde 30), ayn› kay›p oran›yla patatesteki kayb›m›z ise 1
milyon 200 bin tona ulaflmaktad›r.

Anolit kullan›larak çeflitli meyve ve sebzelerin besin de€erleri kaybolma-
dan depolama ve saklanma süreleri uzat›labilir. Bunun için afla€›daki uy-
gulamalar yap›labilir:

• 0,5-3 dakika süreyle dald›rma (dald›rma süresi meyve/sebzenin bafl-
lang›çtaki durumuna ve grubun içinde bulunan çürümüfl, bozulmufl
olanlar›n miktar›na göre tespit edilmelidir).

• Meyve ve sebzelere yap›lacak olan püskürtme ve sisleme iflleminde
her tonda 25-30 litre anolit kullan›l›r. Her iki tip uygulamayla meyve
ve sebzelerin yüzeyleri bütünüyle dezenfekte edilir ve meyve veya
sebzenin cinsine göre, depolama ve saklama süreleri yüzde 10-40 ora-
n›nda uzat›lm›fl olur.
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Serac›l›k

Sera yetifltiricili€inde su çok önemli bir faktördür. Özellikle sulamada kul-
lan›lacak olan suyun kalitesi yetifltirilen ürün üzerinde belirleyici bir rol
oynar. 

Seralarda kullan›lan sular elektrokimyasal aktivasyon yöntemiyle destek-
lendi€inde, ürünün hem kalitesine hem de verimine yapt›€› katk› büyük
ölçüde artar.   

Elektrokimyasal aktivasyon cihaz› ile elde edilen anolitle desteklenen su-
lar temiz çevre, güvenli uygulama ve yüksek verimin yan›nda sa€l›kl› ve
do€al ürünlerin yetiflmesine katk›da bulunacakt›r.

Uzun y›llar boyunca yap›lan araflt›rma ve uygulama çal›flmalar›, anolitin
sera sulamac›l›€›nda afla€›da s›ralanan katk›lar› yapt›€›n› göstermifltir:

• Ürün kalitesinde gövde irili€i,

• Yayg›n ve güçlü kök yap›s›,

• Kök hastal›klar›n›n etkin kontrolü,

• Sulama suyuyla yay›labilen hastal›klar›n önlenmesi,

• Sulama tank›nda, kanallar›nda ve damlal›klarda oluflan balç›k, man-
tar, alg ve di€er yosunlar›n ortadan kald›r›lmas›,

• Kesme çiçeklerin saklama sürelerinin uzat›lmas›.

Anolit ile seralarda yap›lan sisleme yoluyla küf hastal›klar› da güvenli bir
flekilde önlenir.

G›da ve Haz›r Yiyecek Üretim Tesisleri

Elektrokimyasal aktivasyon cihazlar›yla g›da ve haz›r yiyecek üretim tesis-
lerinde, bilinen bütün tehlikeli mikroplara karfl› (bakteri, mantar, maya,
virüs, küf ve spor) kullan›lan geleneksel kimyasal dezenfektanlara göre
çok daha etkili, art›k b›rakmayan, çevre dostu, toksik olmayan ve tahrifl et-
meyen s›v›lar oluflturulur.
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G›da maddeleri üretiminde karfl›lafl›lan çeflitli patojenleri ortadan kald›r-
mak için kullan›lan kimyasallar›n b›rakt›klar› art›klara ilaveten klor kulla-
n›lmas› halinde, klorun di€er organik maddelerle birleflerek kanserojen
etkili triclosan* ve THM** üretme olas›l›€› bulunmaktad›r. Bu olas›l›klar-
dan kaç›nabilmek için nötral anolit kullan›lmaktad›r.

Yap›lan incelemeler nötral anolitin her tür g›da maddesi üretiminde gü-
venle kullan›labilece€ini kan›tlam›flt›r: 

• Marul y›kanmas›nda, aerobik ve koliform bakteriler, mantar ve ma-
y a l a r ,

• Alfalfa tohum ve filizinde salmonella,

• Domateste E-coli, salmonella, listeria (salg›n hastal›€a neden olan
bakteri),

• Kesim tahtalar›nda ve çal›flma alanlar›nda E-coli,

• G›da zehirlenmesine sebep olan, stafilokokal enterotoksin A, nötral
anolitin ortadan kald›rabilece€i tehlikelerden baz›lar›d›r.

Nötral anolit, k›rm›z› et ve deniz tara€›nda bulunabilen ve gut hastal›€›na
sebep olan kompleks yap›daki azotlu bilefliklerin miktar›n› azaltarak bu
hastal›ktan korunmay› sa€lamaktad›r. 

G›da Endüstrisinde Nötral Anolit

• ‹flletmede kullan›lan sular›n dezenfektasyonunda,

• Ürün haz›rlama sahalar›n›n temizlenmesinde,

• Sebzelerin y›kanmas›nda,

• Tüm yüzeylerin dezenfektasyonunda,

• Su so€utma kulelerinde,

* Triclosan: Klorla temas etmesi sonucu reaksiyona girerek zehirli gazlar oluflturan bir
madde.

** THM: Trihalometanlar, kanserojen bilefliklerdir.
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• Biyofilm oluflumuyla mücadelede,

• Borularda oluflan kireçlenmeyle mücadelede,

• El y›kamada,

• Dolum kaplar›n›n temizlik ve dezenfektasyonunda,

• Çizmelerin ve di€er ekipmanlar›n y›kanmas› ve dezenfektasyonunda,

• Yiyecek, içecek haz›rlanmas›nda,

• Mutfak bölümlerinin temizlenmesi ve dezenfektasyonunda,

• HACPP* flartlar›n›n gerektirdi€i tüm ifllemlerde,

• ‹flletmenin üretim ünitelerinin steril olmas›nda,

• Çal›flanlar›n sa€l›klar›n›n korunmas›nda,

• Ürünlerin kaliteli olmas›nda,

• Üretim veriminin artmas›nda, 

• Gereksiz kimyasal masraflar›n›n ortadan kald›r›lmas›nda,

• Ürünlerin raf ömürlerinin uzamas›nda,

• Ürünü tüketecek olanlara sa€l›kl› ürünler sunulmas›nda çevre dostu,
yüzde 100 dönüflebilen (biodegradable) mükemmel bir s›v›d›r.

Nötral anolitle yap›lm›fl “buz” ile paketlenen taze yiyecekler, et, deniz
ürünleri ve sebzelerin bakteri yükleri azalmaktad›r. Bu da onlar›n tafl›ma
ve rafta kalma süresince bozulmamalar› ve raf ömürlerinin uzamas› anla-
m›na gelmektedir.

Uygulamada kullan›lan tüm alet ve ekipmanlar›n önce katolitle silinip
proteinlerden temizlenmeleri, ard›ndan da nötral anolitle dezenfekte
edilmeleri tekrar kirlenmeyi önler ve azalt›r. 

* HACPP: Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizi ve Kritik
Kontrol Noktalar›.
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Yüzme Havuzu, Hamam, Jakuzi ve Su Terapileri

Suda üreyen ve insan sa€l›€› için tehlikeli olan bakterilerin imhas›nda
uzun y›llar boyunca en etkili ve güvenli yöntem klorlama olmufltur. Ancak
lejyonella gibi bakteri türlerinin klorla imha edilememesi ve bakterilerin
klorlamaya kars› direnç göstermesinin yan› s›ra klorun potansiyel kanse-
rojen etkisi ile göz ve deride yapt›€› tahrifl ve hastal›klar bu alanda yeni
aray›fllar›n gündeme gelmesine yol açm›flt›r.

Bu ba€lamda elektrokimyasal aktivasyon cihazlar› ve bu cihazlarda üreti-
len dezenfektan sular güvenli, etkin ve do€a dostu uygulamalar›yla öne
ç›km›fl ve bu alanda lider konumuna gelmifltir:

• Bir dozaj pompas›yla devaml› olarak yüzme havuzuna dozajlanan
yaklafl›k 1/1000 oran›ndaki anolit, klorun yarataca€› hiçbir yan etki-
ye meydan vermeksizin havuz suyunu mükemmel derecede dezen-
fekte eder.

• Anolit tüm bakteri, virüs, mantar ve algleri suyun pH’›n› de€ifltirmek-
sizin ve klor kokusu yaymaks›z›n imha eder.

• Klor gibi deride tahrifle ve gözlerde yanmaya neden olmaz.

• Filtrelerin sterilizasyonu devaml› korundu€undan, filtrelerden geçen
havuz suyu tekrar kirlenmez.

• Kullan›lan ekipmanlar›n basit olmas› daha az iflçilik ve emek gerek-
t i r i r .

• Borularda, pompalarda ve kullan›lan di€er ekipmanlarda afl›nma, kir-
lilik brikimi vs. gibi sorunlar ortadan kalkaca€›ndan bak›m giderleri
önemli derecede azal›r.

• Havuz dezenfeksiyonu için harcanan giderler, hipoklorit (CIO) uy-
gulamas›na göre en az üç kat daha pahal›d›r. 
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K›rsal Kesimde Sa€l›kl› ‹çme Suyu

Dünyan›n birçok yerinde, özellikle k›rsal kesimlerde temiz içme ve kul-
lanma suyu temini henüz tam anlam›yla çözülebilmifl bir sorun de€ildir.

fiehir flebeke suyuna ulafl›m›n k›s›tl› oldu€u durumlarda elektrokimyasal
aktivasyon yöntemi rahatl›kla kullan›labilir. Su kayna€›, beldenin içinde
bir kaynak veya yaflam yerinin uza€›nda bir dere veya çay suyu olabilir.
Öncelikle bir su setinde durdurulup toplanan su, borularla su toplama de-
posuna pompalan›r.

Ön filtrasyondan sonra su, elektrokimyasal aktivasyon cihaz›ndan elde
edilen nötral anolitle dezenfekte edilir. 

Hastaneler - Sa€l›k Tesisleri

Su ‹flleme

• Her bölgede içme suyu haz›rlanmas›,

• Hastanelerde enfeksiyon hastal›klar›n›n önlenmesi,

• Kolera ve ishal gibi hastal›klar›n önlenmesi.

Dezenfeksiyon

• El temizli€i, yaralar›n temizlenmesi (diyabet yaralar›, ülser ve ç›ban,
iltihap, yang› vs.),

• Diflçilik: Biyofilm oluflumunun önlenmesi,

• Mutfakta: Sebzelerin y›kanmas›, çi€ sebze ve meyve gibi yiyecek
maddelerinin tazeli€ini korumas›,

• Hava temizli€i,

• Çamafl›rlar›n dezenfekte edilmesi,

• At›k su dezenfeksiyonu, klima merkezlerinin ve so€utma kulelerinin
biyofilm ve alglerden korunmas›,
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• Su borular›nda oluflan kireçlenme oluflumu azalt›larak enerji tasarru-
fu sa€lanmas›,

• Zemin, duvar, cam ve mobilyalar›n temizlik ve dezenfeksiyonu.

Sterilizasyon

• Oda s›cakl›€›nda sterilizasyon: Endoskoplar›n, do€al ve sentetik kau-
çuktan üretilmifl malzemelerin sterilizasyonu. 

• Nötral anolitin biyosidal aktivitesi, glutaraldehit (dezenfektan mad-
desi) gibi di€er alternatiflere göre oldukça yüksektir.

‹çme Suyu ve Kullanma Suyu Dezenfektasyonu

Almanya’da elektrokimyasal aktivasyon cihazlar›ndan elde edilen anolitle
düzenli olarak dezenfekte olan belediye sular›n›n (Lollar Belediyesi gibi)
Alman ‹çme Suyu Standartlar›’na uygun oldu€u raporlarla belgelenmifltir.

Su dezenfektasyon sistemleri, suyun dezenfekte edilmesi gereken her yer-
de zararl› kimyasal art›k b›rakmaks›z›n, çevreyi kirletmeksizin ve fazla har-
cama yapmaks›z›n güvenle kullan›labilecek sistemlerdir. 

Örne€in;

• fiehir ve yerleflim yerlerindeki belediyelerin içme suyu haz›rlama te-
sisleri, 

• Kaynak sular› haz›rlama tesisleri,

• Meflrubat üretim tesisleri,

• Bira üretimi ve su kullanan di€er fermantasyon ürünleri üreten te-
s i s l e r ,

• Süt üretim tesisleri ve mand›ralar,

• Her türden yemek üreten tesisler,

• Yüzme havuzlar›,

• Golf tesisleri,
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• Havaalanlar› ve yolcu gemileri,

• ‹çme suyu kullanan restoranlar, hastaneler, oteller, okullar vs. bi-
r i m l e r .

So€utma Kuleleri

So€utma kulelerinde bak›m›n sa€l›ks›z ve bak›m giderlerinin yüksek ol-
mas›n›n bafll›ca nedenleri flunlard›r:

• Borularda pullanma, korozyon ve t›kanmalar›n nedeni biyofilm ve
alglerin ço€almas›d›r.

• Çamurdan ve biyoaktif maddelerden ar›nmak için sistemin s›k aral›k-
larla boflalt›lmas› ve temizlenmesi gerekir.

• Biyoaktif maddelerin birikimi ›s› transferini zorlaflt›r›r ve enerji kayb›-
na yol açar.

• Temizlik amac›yla kullan›lan tehlikeli kimyasallar sa€l›ks›z bir ortama
sebebiyet verebilir. 

• Alg ve biyofilm oluflumu bak›m giderlerini yükseltir.

Anolit Uygulamas›ndan Sonraki Pozitif Etkilenme

• Biyofilm ve alg oluflumu elimine edilir.

• Is› transferi h›zlanarak enerji kayb› önlenir.

• So€utma kulesinin çal›flma ömrü uzar.

• Do€a dostu olan anolit çevre kirlili€i yaratmaz.

• Enerji tasarrufu sa€lan›r.

Endüstriyel Uygulamalar

Yiyecek Endüstrisi

• Üretim s›ras›nda kullan›lan tüm makine, alet ve teçhizatlar ile yüzey-
ler anolitle etkin olarak dezenfekte edilir.

• Anolit, meyve ve sebzelerin raf ömürlerini uzat›r.
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Ofis ve ‹flyeri Temizli€i

• Ekipmanlar ve gerekli görülen her yer dezenfekte edilir.

Gemi, Uçak, Yolculuk Araçlar›

• Yolculuk araçlar›nda bulunan içme suyu depolama tanklar› dezenfek-
te edilerek yolcular›n sa€l›kl› su içmeleri sa€lan›r.

Boya Art›€› Olan Yerler (Bask›, Matbaa, Foto€rafhane vb.)

• EKA teknolojisiyle boya ve lekeleri ç›kart›l›r ve a€art›l›r.

Meflrubat, Su ve Alkollü ‹çecek Üreten ve fiifleleyen Fabrikalar

• fiiflelerin ve çal›flma yerlerinin sterilize edilmesinde, etiketlerin sökül-
mesi ifllemlerinde güvenle kullan›labilmektedir.

At›k Maddeler Ç›kartan Tesisler

• A€›r metal iflleyen tesislerin çevreye b›rakt›€› at›k maddeler önemli
sa€l›k sorunlar›n› da beraberinde getirmektedir. EKA cihazlar›ndan
elde edilen s›v›lar, yüksek okside ve nötralize edici ve topakland›r›c›
özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde a€›r metal iflleyen sanayi
kollar›n›n yaratt›€› at›k maddelerin zararlar›n› en düflük düzeye geti-
rebilmektedirler ve bu konuda henüz herhangi bir alternatifleri bu-
lunmamaktad›r.
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NaCl

Kuru Minimum % 96,3

Islak Minimum % 93,3

Kalsiyum Sülfat Maksimum % 0,30

Magnezyum klorür Maksimum % 0,06

Erimeyen Maksimum % 0,1

Nem (H2O) Maksimum % 3,0

Kurflun Maksimum % 0,0007

Bak›r Maksimum % 0,0003

Demir Maksimum % 0,002

Klorür Maksimum % 0,002

Manganez < % 0,0002 

pH 6,5-7,5

Sertlik < 10 ppm

Toplam Organik ‹çeri€i < 1 ppm

Demir < 200 ppb

Manganez < 10 ppm

Nikel < 5 ppm

Klorür < 1 ppm

Bak›r < 5 ppb
Klor (Cl2) < 2 ppm
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7. Bölüm
Ömrünü Suyla

Tedaviye Adamış
Bir Doktor: 

Feridun Batmankılıç
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Ömrünü Suyla Tedaviye Adam›fl Bir Doktor: 
Fereydoon Batmanghelidj (Feridun Batmank›l›ç)

Suyun insan hayat›ndaki önemini bilen baz› bilim insanlar›, kariyerlerini
suyun sa€l›€a etkisini ispatlamaya vakfetmifllerdir. Dr. Feridun Batmank›-
l›ç bunlar›n önde gelenlerinden biridir. Dr. Batmank›l›ç 1931 y›l›nda Tah-
ran’da do€mufltur. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sona ermesinden birkaç ay
sonra, 1946 y›l›nda, ‹skoçya’da Edinburgh’taki özel bir ortaokula devam
etmifltir. 1951’de Londra Üniversitesi St. Mary Hastanesi T›p Fakülte-
si’ne, ikinci s›n›f ö€rencisi olarak girmifl, derslerini tamamlad›ktan sonra
T›p Fakültesi’nde kalm›flt›r.

Dr. Batmank›l›ç ‹ran’a geri dönmeden önce ‹ngiltere’de t›bbi uygulama-
lar yapm›fl ve ülkesinde hastanelerin geliflmesinde önemli rol oynam›flt›r.
Bunun yan› s›ra ‹ran’›n gençleri için önemli spor projelerine imza atm›fl ve
Tahran’daki Buz Saray› gibi Ortado€u’da önemli paten ve spor kompleks-
lerine öncülük etmifltir. 

Dr. Batmank›l›ç ‹ran’da halk›n acil sa€l›k ihtiyaçlar›n›n en iyi hastane, t›p
ve spor merkezleri kurularak karfl›lanabilece€ini düflünmüfl, babas›n›n da-
veti üzerine ‹ran’a gitmifl ve bu do€rultuda çal›flm›flt›r. 1979 Devrimi dö-
neminde, ailesinin bir ba€›fl› ve ‹ran’›n en büyük vakf› olan t›p kompleksi-
ni kurmufltur.

Bir süre sonra ‹ran’›n devrimci hükümeti Feridun Batmank›l›ç’› bilinme-
yen bir nedenden dolay› tutuklam›fl, kiflisel ve ailevi tüm varl›klar›na da el
koymufltur. ‹nfaz›na karar verilmiflti, ancak mahkûmlar aras›nda doktora
ihtiyaç bulundu€u için infaz› ertelenmifltir. Dr. Batmank›l›ç bu arada su-
yun peptik ülser hastal›€›ndaki t›bbi yarar›n› keflfetmifltir. Elinin alt›nda
ilaçlar olmad›€› için, kar›n a€r›s› çeken ülser hastas›na ilaç olarak iki bar-
dak su vermifl, sekiz – on befl dakika içerisinde hastan›n a€r›s› geçmifl ve
ona göre t›p biliminin ilerlemesinde yeni bir dönem aç›lm›flt›r. ‹ki y›l bo-
yunca hapishanede suyun stresi azaltma özelli€ini ve stresle ba€lant›l› ra-
hats›zl›klar›n suyla nas›l tedavi edilebilece€ini araflt›rm›flt›r. Son savunma-
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s›nda, peptik ülser hastal›€›n›n suyla tedavisi konusunda bir makale sun-
mufl ve araflt›rmalar›na devam edebilmesi için hayat› ba€›fllanm›flt›r. 

Dr. Batmank›l›ç 1984 y›l›ndan itibaren, vefat etti€i 2004 y›l›na kadar çal›fl-
malar›na Amerika’da devam etmifl, suyun hastalar üzerindeki iyilefltirme
gücünü klinik ve bilimsel araflt›rmalarla dünyaya kan›tlam›fl ve çeflitli ko-
nularda konferanslar vermifltir.

Amerika’da yay›mlanm›fl ve en çok satanlar listelerine girmifl alt› kitab›
bulunmaktad›r. Kitaplar› dünyan›n pek çok diline çevrilmifltir, ancak Tür-
kiye’de ne yaz›k ki, yaln›zca bir kitab› yay›mlanm›flt›r. Dr. Feridun Bat-
mank›l›ç, hayat›n›n yirmi senesini suya ve insanl›€a hizmet için adayan ör-
nek bir bilim insan›d›r.

Doktor Batmank›l›ç’›n Hasta De€il Susuzsunuz adl› kitab›nda, konuyla il-
gili dikkate de€er tespitler bulunmaktad›r. Yazara göre vücudumuz tam
46 nedenle suya ihtiyaç duymaktad›r. Bunlar flöyle s›ralanmaktad›r:

1- Hiçbir fley susuz yaflayamaz. 

2- Göreceli su yetersizli€i vücudun baz› ifllevlerini önce bast›r›r, sonra
öldürür. 

3- Su temel enerji kayna€›d›r.

4- Su vücudun her hücresinde elektriksel ve manyetik enerji üretir, bize
yaflam gücü verir. 

5- Hücre yap›s›ndaki maddeleri birbirine ba€layan bir yap›flt›r›c›d›r. 

6- DNA hasar›n› önler ve onar›m mekanizmalar›n›n daha iyi çal›flmas›-
na yard›mc› olur, böylece üretilen anormal DNA say›s› azal›r. 

7- Ba€›fl›kl›k sisteminin merkezi olan kemik ili€inde, bu sistemi kanser
de dahil olmak üzere, çeflitli hastal›klara karfl› güçlendirir. 

8- Bütün besinlerin, vitamin ve minerallerin temel çözücüsüdür. Vücut-
ta besinleri küçük parçalara ay›r›r, sindirimlerinde ve son metabolik
aflamalar›nda görev yapar. 
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9- Besinlere enerji verir ve parçalanan besinler sindirim s›ras›nda bu
enerjiyi vücuda aktar›r. Susuz yenen yeme€in vücut için hiçbir enerji
de€eri yoktur.

10- Su, besinlerdeki gerekli ö€elerin emilimini art›r›r. 

11- Bütün ö€elerin vücuda tafl›nmas›na yard›mc› olur. 

12- Akci€erlerde oksijen toplayan k›rm›z› kan hücrelerinin çal›flma veri-
mini art›r›r.

13- Hücreye ulaflan su, o hücreye oksijen verir ve at›k gazlar› vücuttan
at›lmalar› için akci€erlere tafl›r. 

14- Vücudun çeflitli bölgelerinden zehirli at›klar› toplar ve at›lmalar› için
karaci€er ya da böbreklere tafl›r. 

15- Eklem boflluklar›ndaki temel ya€lay›c› maddedir, artrit ve s›rt a€r›lar›-
n›n oluflumunun önlenmesine yard›mc› olur. 

16- Omurgadaki diskleri “flok emici su yast›klar›”na dönüfltürür. 

17- Ba€›rsaklar› en iyi çal›flt›ran ya€lay›c› maddedir, kab›zl›€› önler. 

18- Kalp krizi ve felce karfl› koruyucudur. 

19- Kalp ve beyin damarlar›nda p›ht›laflmay› önler.

20- Vücudun so€utma (terleme) ve ›s›tma (elektrik) sistemleri için vaz-
geçilmezdir. 

21- Düflünme baflta olmak üzere, bütün beyin fonksiyonlar› için bize güç
ve elektriksel enerji verir.

22- S e r o t o n i n* ve di€er nörotransmitterlerin* * üretimi için vazgeçil-
mezdir. 

* Serotonin: Mutluluk veren hormon.

** Nörotransmitter: Sinir ileticileri.
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23- Melatonin* de dahil olmak üzere, beyinde üretilen bütün hormonla-
r›n yap›m› için gereklidir.

24- Çocuklarda ve yetiflkinlerde dikkat yetersizli€i sorununa çözüm ge-
t i r i r .

25- Çal›flma verimini art›r›r ve dikkat aral›€›n› büyütür. 

26- Dünyadaki di€er bütün içeceklerden daha kolay bulunabilir ve hiçbir
yan etkisi yoktur.

27- Stres, gerginlik ve depresyonun hafifletilmesine yard›mc› olur. 

28- Uykuyu düzenler. 

29- Yorgunlu€un giderilmesine yard›mc› olur ve gençlik enerjisi verir. 

30- Cildi yumuflat›r ve yafll›l›k belirtilerinin azalmas›na yard›mc› olur. 

31- Gözlere canl›l›k ve parlakl›k verir. 

32- Göz tansiyonunu dengede tutmaya yard›m eder. 

33- Kemik ili€inde kan üretim sistemlerini düzenler, lösemi ve lenf bezi
kanseri oluflumunun önlenmesine yard›mc› olur. 

34- Vücutta enfeksiyon ve kanser hücrelerinin geliflti€i bölgelerde ba€›-
fl›kl›k sistemini güçlendirmek için çok gereklidir. 

35- Kan› suland›r›r ve dolafl›m s›ras›nda p›ht›laflmas›n› önler.

36- Kad›nlarda, adet öncesi a€r›y› ve atefl basmas›n› hafifletir. 

37- Kalp at›fl›yla birlikte kan› suland›r›p dalgaland›rarak dolafl›mdaki kat›
maddelerin dibe çökmesini engeller.

* Melatonin: Kifliden kifliye de€iflse de, yaklafl›k olarak 23:00 ile 05:00 saatleri aras›n -
da salg›lanan bir hormondur. Hormonun temel görevi, vücudun biyolojik saatini ko -
ruyup ritmini ayarlamakt›r. “Jetlag sendromu” denen hadisenin sebebi de bu hor -
mondur. Hormon di€er antioksidan tesirleri de güçlendiriyor, kanserli hücrelere
karfl› koruma sa€l›yor, üreme sistemiyle ba€lant›s›ndan tutun da yorgunluk, isteksiz -
lik gibi durumlar›n nedenlerini de oluflturabiliyor. 
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38- ‹nsan vücudunda dehidrasyon* s›ras›nda kullan›labilecek bir su de-
posu yoktur. Bu nedenle gün boyunca düzenli su içmemiz gerekir. 

39- Dehidrasyon cinsellik hormonunun üretimine engel olur, bu iktidar-
s›zl›k ve libido kayb›n›n bafll›ca nedenlerinden biridir. 

40- Ancak su içildi€i zaman susuzluk ve açl›k duygular› ay›rt edilebilir.

41- Kilo vermenin en iyi yolu su içmektir. Düzenli aral›klarla su için ve s›-
k› bir rejim yapmadan zay›flay›n. Ac›kt›€›n›z zaman afl›r› yememeli,
ama susad›€›n›zda suyunuzu içmelisiniz. 

42- Dehidrasyon doku boflluklar›, eklemler, böbrekler, karaci€er, beyin
ve deride zehirli çökeltilerin birikmesine yol açar. Su bunlar› temizler. 

43- Gebelikte sabah bulant›lar›n› azalt›r. 

44- Zihin ve vücut fonksiyonlar›n› bütünlefltirir. Karar verme ve hedefle-
ri belirleme yetene€ini art›r›r.

45- Yafll›l›kta bellek kayb›n›n önlenmesine yard›mc› olur. Alzheimer,
Multiple Skleroz, Parkinson hastal›klar›na yakalanma riskini azalt›r. 

46- Kafein, alkol ve baz› ilaçlara duyulan ba€›ml›l›€›n giderilmesine yar-
d›mc› olur. 

Susuzluk ve Beyin Hasar› 

Dr. Batmank›l›ç’›n Hasta De€il Susuzsunuz adl› kitab›nda, susuzluk ile
beynin ifllevleri aras›ndaki iliflkiye de yer verilmifltir. 

Sinir sistemiyle ilgili hastal›klar o kadar y›k›c›d›r ki, ancak bu rahats›zl›k-
tan mustarip biriyle karfl›laflt›€›n›zda anlayabilirsiniz. Parkinson, Alzhei-
mer, Multiple Skleroz, k›smi felç, kuadripleji**,  inme, otizm, dikkat eksik-
li€i ve epilepsi gibi rahats›zl›klar bu tür rahats›zl›klara örnek verilebilir. 

Dr. Batmank›l›ç’›n düflüncesine göre, bu rahats›zl›klar›n bir k›sm› vücutta-
ki kal›c› susuzluktan ileri gelmektedir. Suyun sinir sistemindeki görevleri

* Dehidrasyon: Bedenin çok fazla s›v› kaybetmesi. 

** Kuadripleji: Kol ve bacaklar›n ikisini birden etkileyen felç durumu.
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anlafl›ld›€›nda, bu tür rahats›zl›klar›n ne kadar kolay önlenebilece€i ve
hatta tedavi edilebilece€i de anlafl›lacakt›r. Beyni uygun oranda hidrate*
etti€inizde, beyin rahats›zl›klar›ndan korunman›n di€er bir ek avantaj› da
ortaya ç›kacak ve beynin bilgi ifllem verimi artacakt›r.

Ortalama olarak bir insan beyni 1,4 kg.’d›r. Beynin yaklafl›k yüzde 85’inin
sudan olufltu€u tahmin edilmektedir. Buna karfl›n di€er yumuflak doku
hücrelerinin yüzde 75 - 80 oran›nda sudan olufltu€u söylenmektedir. Be-
yin su kayb›na karfl› afl›r› duyarl›d›r. Beynin yüzde 1’lik su kayb›n› dahi to-
lere edemedi€i belirtilmektedir. E€er beyindeki su oran› uzun süre yüzde
84 oran›nda kal›rsa, beynin düzgün çal›flmamas›na yol açar. Unutulma-
mas› gereken bir baflka husus da beyindeki hücrelerin bir kez oluflan bi-
rimler olmas›d›r. Beyin hücreleri vücuttaki di€er hücreler gibi bölünmez-
ler. Dolay›s›yla susuzluk nedeniyle olumsuz etkilenen beyin hücrelerinde-
ki hasar kal›c›d›r. 

Ancak do€a düflündü€ümüzden daha zekidir. Beynin, yeterli su da dahil
olmak üzere, ihtiyaçlar›n› tam olarak ald›€›ndan emin olabilmek için, a€›r-
l›k olarak vücudun ellide biri oran›nda olmas›na karfl›n dolafl›m›n yüzde
20’sini ona tahsis eder. Buna ek olarak beyin, kan veya serumdan farkl›
özel bir ak›flkan ile devaml› y›kan›r. Beyindeki k›lcal damarlar bu çok özel
ve uygun ak›flkan bileflimi üretir. Beyin için üretilen bu özel ak›flkan›n ad›
“serebrospinal s›v›s›”d›r (beyin-omurilik s›v›s›). Bu k›lcal damarlar›n ço-
€unlu€u beynin içindeki genifl haznelerde bulunur. Bu ak›flkan normalden
daha fazla tuz ve yine normalden daha az potasyum içerir. Bu y›kama ak›fl-
kan› ayn› zamanda fiziksel darbe emici olarak da beyni korur. Ayr›ca bafl›n
aniden yön de€ifltirmesi durumunda, beyni çevreleyen ak›flkan beyinin
savrulmas›n› önler. Beyindeki k›lcal damarlar, sürekli çal›flan beyin hücre-
lerinde oluflan toksik maddeleri de filtre eder ve uzaklaflt›r›r.   

Dr. Batmank›l›ç beynin en verimli flekilde çal›flabilmesini suyla iliflkilen-
dirmifl ve Your Body’s Many Cries for Water adl› kitab›nda da beyin, su
ve obezite iliflkisini aç›klam›flt›r.  

* Hidrate: Maddenin su içerdi€ini belirten terim.  
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Obezite: 

Beyin merkezi kontrol sistemi ifllevlerini mümkün olan en düflük enerji
seviyesinde gerçeklefltirir. Susuzlu€a veya açl›€a olan hassasiyetten dolay›,
kaynak olarak kullan›lmaya haz›r enerji seviyelerini tercih eder. Ya€larda
depolanan bu enerjileri harekete geçirmek için hormonsal serbest b›rak-
ma mekanizmas›na ihtiyaç vard›r. Bu süreç beynin acil ihtiyaçlar› için faz-
la zaman almaktad›r. Bu nedenle beyin enerjiyi ya hidroelektrikten ya da
kan sirkülasyonundaki flekerden almay› tercih eder. 

Böylece susama ve ac›kma duyarl›l›€› beynin ihtiyac›n› ifade etmektedir.
Asl›nda suya olan ihtiyac› tam olarak anlayamamaktay›z ve her iki ihtiya-
c› da ac›kma olarak kabul etmekteyiz. Bu nedenle vücudun suya ihtiyac›
oldu€u durumda dahi yemek yeriz. Yemek yemeden önce su içen kiflilerin
kilo vermesi iki alg›n›n ayr›t edilmesinde yard›mc› olmaktad›r. Bu flekilde
davran›ld›€›nda, acil su ihtiyac›n› gidermek için daha fazla yemek yemeye
ihtiyaç duyulmamaktad›r. 

Fazla Yemek Yemek: ‹nsan beyni vücudumuzun toplam a€›rl›€›n›n yakla-
fl›k ellide biri oran›nda a€›rl›€a sahiptir. Sinir hücrelerinin say›s›n›n ise
yaklafl›k dokuz trilyon oldu€u düflünülmektedir. Beyin hücrelerinin yüzde
85 oran›nda su ihtiva etti€i düflünülmektedir. Kan sirkülasyonunun yüzde
20’si beyin için ayr›lm›flt›r. Bunun anlam›, beynin normal iflleyebilmesi
için kan dolafl›m›ndan istediklerini seçip alabildi€idir. Beyin vücuttaki
aral›ks›z olarak aktif olan tek organd›r. Derin uykuda bile aktiftir ve vücu-
dun farkl› bölümlerindeki tüm bilgilere sahiptir. Hatta günlük olarak ma-
ruz kal›nan fiziksel, sosyal ve elektromanyetik ortamlar da buna dahildir.

Tüm bu süreçleri kontrol edebilmek için beyin çok fazla enerji harcamak-
tad›r. Ayn› zamanda beyinde üretilen ve yerleri nerede olursa olsun sinir
uçlar›na kadar tafl›nan birincil maddeyi ve farkl› beyin kimyasal mesajlar›-
n› üretmek için de enerji harcar. 

Beyin hücreleri enerjiyi iki ana formda depolar: ATP ve GTP rezervleri.
Hücrenin farkl› yerlerinde, genellikle membran›n içinde bulunan ATP
depolar› belli eylemlere enerji sa€lar. Hücrenin membran›, bilginin girifl
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yapt›€› ve eylemin bafllad›€› yerdir. Her hücrede enerji tahsis sistemi
vard›r.  

Beynin baz› girdileri için enerji sal›n›m s›n›r› vard›r. Beyin enerji tüketimi
aç›s›ndan kendisi için önemli olan ile olmayan› hesaplay›p anlayabilmek-
tedir. ATP rezervleri az oldu€unda birçok uyaran bir tepki bafllatmaz. Afl›-
r› aktif beyin hücrelerinden baz›lar›, bu düflük ATP rezervini beynin hüc-
re fonksiyonlar›n› kontrol eden yorgunluk durumu gibi yans›t›r. Ayn› sü-
reç GTP stoklar› için de geçerlidir. 

Beynin enerji havuzlar›ndaki enerji depolar› flekerin bulunmas›na afl›r› ba-
€›ml›l›k göstermektedir. Beyin sürekli olarak ATP ve GTP depolar›n› ye-
nileyebilmek için kan flekerini çekmektedir. Son zamanlarda yap›lan arafl-
t›rmalarda, insan vücudunun sudan hidroelektrik enerjisi üretebildi€i kefl-
fedilmifltir. 

Bu durumda beynin enerji ihtiyac›n› karfl›lamak için iki mekanizmay› dev-
reye soktu€u görülür:  Birincisi, yemeklerin metabolize edilmesi ve fleke-
rin oluflumu; ikincisi ise su temini ve hidroelektrik enerjisine dönüfltürül-
mesi. Beynin enerji formu olarak yo€un bir flekilde hidroelektrik enerjisi-
ne ba€l› oldu€u görülmektedir. Bunun nedeni, vücudun farkl› bölgelerin-
deki sinirlere enerji temin edecek nakil sistemidir.

‹nsan vücudu, beynin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kandaki fleker konsan-
trasyonunu normal düzeyde tutacak hassas bir dengeleme sistemi gelifltir-
mifltir. Bunu iki yolla yapmaktad›r. Birincisi, flekere dönüfltürülen protein-
li ve niflastal› besinleri alarak (diyetteki flekere ek olarak). ‹kincisi ise, fle-
ker halinde vücutta depolanm›fl rezervlerin baz› niflasta ve proteinlere dö-
nüfltürülmesiyle gerçekleflir. Bu ikinci mekanizmaya “glikoneojenez” de-
nir. Bu baflka maddelerden flekerin yeniden yap›lmas› anlam›na gelir. 

Beyin fonksiyonlar› için flekerden elde edilen enerjinin ço€unlu€u, tattan
dolay› doygunluk ve keyif ba€›ml›l›€›n› gelifltirmifltir. Di€er organlar tara-
f›ndan, özellikle dilin tatl› tad› uyard›€› karaci€er fonksiyonlar›n›n koordi-
nasyonu için belirli bir kodlama sistemi oluflturulmufltur. Sirkülasyonda
yeterince fleker olmad›€›nda karaci€er bunu üretmeye bafllar ve sürekli
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olarak daha fazla fleker ekleyerek kan seviyesini yükseltir. Bafllang›çta de-
po edilen niflastalar dönüfltürülür, sonra proteinler ve az bir miktar ya€.
Ya€ dönüflümü çok daha yavafl bir süreçtir.

Vücudun yüksek oranda ya€ metabolizmas›n› kurabilmesi için önce bir
süre yemek yenmemesi gerekir. Proteinler ya€lara oranla daha kolay ula-
fl›labilir ve parçalanabilir. Ya€ depolar› birçok tekli “ya€ asidi” ünitesinin
bir araya gelmesinden oluflmufltur. Kendi enerji de€er için tek bir ya€ asi-
di parçalan›r. Her gram ya€ dokuz kalori enerji verir. Her gram protein ve-
ya fleker ise dört kalori enerji verir. Bu nedenle bir kifli ya€› yakt›€›nda da-
ha geç ac›k›r.

Yetiflkinlerde ya€ depolar›nda daha az kan sirkülasyonu vard›r ve ya€ asit-
lerini harekete geçirip karaci€er ve kaslar taraf›ndan dönüfltürülen enzim-
lere de daha az ulafl›labilmektedir. Kaslar aktif olmad›€›nda daha kolay
hücuma u€rarlar ve fleker dönüflümü için proteinleri parçalan›r. Ancak
kaslar aktif ise depolanm›fl ya€lar›n bir k›sm›n› metabolize ederek enerji
seçene€i olarak çal›flmas›n› ve kullan›lmas›n› sa€lar. Bunu yapabilmek için
ya€ y›kan enzimi aktive ederler. Bu enzimin ismi “hormon duyarl› li-
paz”d›r. ‹sveç’te tekrar tekrar yap›lan kan testinde, bu enzimin bir saatlik
bir yürüyüflten sonra aktive oldu€u ve on iki saat boyunca ya€ yakma ak-
tivitesini korudu€u görülmüfltür. Bir kez kaslar ya€› kullanmaya bafllad›-
€›nda beynin kullanabilece€i fleker de artmaya bafllar.  

E€er beyin daha fazla kullan›l›r (stresli oldu€u zamanlar) ve beynin fleker
ihtiyac› uygun bir flekilde karfl›lanamazsa, kifli daha s›k ve fazla yemek ye-
meye bafllar. E€er kifli enerji temini için suya olan ihtiyac›n› anlayamaz,
susuzluk belirtilerini fark edemezse durum daha da kötüleflir. Bu durum-
da su içmek yerine daha fazla yemek yenir. Stres alt›ndaki vücut dehidra-

‹nsan vücudu sudan hidroelektrik üretir. 
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te (susuz kalm›fl) olur. Kilo almam›z›n basit bir nedeni vard›r: Beynin sa-
at gibi iflleyen aktivitelerine devam edebilmesini sa€layan enerjiyi temin
edebilmek için yeriz. Ancak yemek yendi€inde beyine enerjinin sadece
yüzde 20’si ulaflmaktad›r. Geri kalan ise kaslar aktif de€ilse depolanmak-
tad›r. Buna karfl›n enerji kayna€› olarak suda bu depolanma durumu ol-
maz, çünkü suyun fazlas› üre ile at›l›r.

Dr. Batmank›l›ç ast›m ve alerji rahats›zl›klar›n› susuzlu€a ba€lamakta ve
giderek artan bu hastal›€›n tedavisinde en önemli ilac›n su oldu€unu ileri
sürmektedir. Water & Salt, Your Healers From Within (Su & Tuz, ‹çiniz -
deki ‹yilefltiriciler) adl› kitab›nda, suyun yan› s›ra tuzun da önemine de-
€inmifltir. Dr. Batmank›l›ç’›n ast›m ve alerji konusunda yapt›€› çal›flmala-
ra k›saca de€inmek ve ça€›m›zda h›zla artarak yaflam kalitesini düflüren bu
rahats›zl›€a dair görüfllerini aktarmak yararl› olacakt›r.  

Ast›m ve Alerji: Ast›m, herhangi bir belirti olmadan insanlar›n nefessiz
kalmas› ve neredeyse bo€ulma noktas›na gelmesi olarak tan›mlanmakta-
d›r. Her y›l binlerce kifli ast›m bo€ulmas› nedeniyle hayat›n› kaybetmekte-
dir. Bazen ast›m›n bafllang›c›, her nefeste tekrar eden kuru öksürükle ilifl-
kilendirilir. Nefes verirken ci€erlerde enfeksiyon olmamas›na karfl›n mey-
dana gelen h›r›lt›yla iliflkilendirilir. 

‹ngiltere ve Amerika’da yap›lan araflt›rmalara göre, ast›m, ço€unlu€u ço-
cuk olmak üzere on yedi milyondan daha fazla Amerikal›y› ve befl milyon-
dan fazla ‹ngilizi etkilemektedir. Dr. Batmank›l›ç’a göre ast›m ve alerji ra-
hats›zl›klar› asl›nda vücudun suyu ça€›rma krizidir. Bu rahats›zl›klar insan
vücudundaki susuzlu€u gösterirler. Susuzlu€un di€er komplikasyonlar›
olufluncaya kadar da vücudun dejenerasyon habercisi olmaya devam
ederler.    

Dr. Batmank›l›ç’›n deneyimlerine göre, vücudun susuzluk için son derece
geliflmifl bir dizi acil durum sinyalleri vard›r. Bu sinyallerin ne oldu€unu
bilmemiz gerekir. Baz› sa€l›k sorunlar›m›z› tedavi etmek için di€er s›v›lar
yerine sadece su içmemiz yeterli olabilmektedir.

279
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Ast›m ve alerji –genellikle antihistamin* ilaçlarla tedavi edilmeye çal›fl›-
l›r–  vücudun susuz kald›€›n›n en önemli iflaretidir. Histamin, fazla su al›-
m›nda susama mekanizmas›n› düzenleyen çok önemli bir nörotransmit-
terdir. Ayn› zamanda susuzluk ve kuruluk çeken vücudun ölçü ayarlama
sistemini oluflturur. Histamin kurakl›k yönetiminde en önemli elementtir. 

Dehidrasyon durumunda histamin üretimi ve aktivitesi oldukça yükselir.
Bu durum acil susuzluk sinyallerinin oluflmas›na ve su ölçüsünü ayarlayan
program›n devreye girmesine neden olur. Histaminin artmas› ci€erlerde
serbest kalmas›na ve bu nedenle bronfliyol** spazm›na neden olur. Bu
yolla vücut buhar formundaki suyun ç›k›fl›n› azaltarak kendini koruma al-
t›na almaya çal›flmaktad›r. 

Dehidrasyon durumunda akci€erler oldukça hassaslafl›r. Akci€erlerdeki
hava kesecikleri oldukça ince duvarlara sahiptir ve sürekli nemli kalabil-
mek için suya ihtiyaçlar› vard›r. Akci€erlerin zarar görmesini engellemek
için keseciklere hava ak›fl› azalt›lmad›€› sürece, dehidrasyon durumunda
ci€erlerdeki mevcut su azal›r ve hasara neden olur. Histamin ayn› zaman-
da ci€erleri korumak için özel bir mukus salg›lar. Histaminin tüm bu etki-
leri atmosfer ile direkt ba€lant›da olan ci€erleri korumaya dönüktür. 

Alerjiler ve Ba€›fl›kl›k Sistemi: Vücutta susuzluk bafllad›€›nda, histamin
fonksiyonlar› öncelikli olarak en önemli organlara suyun da€›l›m›n› yapar.
Vücutta histaminin salg›lanma oran› dehidrasyon oran›yla birlikte artar.

Vücuda su temin etmek histaminin bulunmamas› gereken yerlerde yok
olmas›na neden olur. Yeterli su temini, histamin üretimini ve afl›r› sal›n›-
m›n› orant›l› olarak engeller. Su ve histamin aras›ndaki bu iliflki birkaç
hayvan deneyinde kan›tlanm›flt›r. Art›k fizyolojik olarak aç›kt›r ki, suyun
kendi do€as› gere€i çok güçlü bir antihistaminik özelli€i vard›r. 

* Antihistamin: Histaminin etkisini önleyen maddelerdir. Histamin, kiflinin alerjik
oldu€u madde ile karfl›laflt›€›nda veya iltihap durumlar›nda ortaya ç›kan önemli bir
kimyasal ajand›r.

** Bronfl a€ac›n›n küçük bronfllarla alveoller (hava keseci€i) aras›ndaki dallar›n›
oluflturan çok küçük çapl› bronfllar› tan›mlayan terim. 
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Ba€›fl›kl›k Sisteminin Bask›lanmas›: Histamine duyarl› ve kemik ili€inde-
ki ba€›fl›kl›k sistemini güçlü bir flekilde engelleyen belli akyuvarlar mev-
cuttur. Orada ba€›fl›kl›k sistemini güçlendirecek hücrelerden iki kat kadar
daha fazla akyuvar vard›r. Bu durumda, dehidrasyon belli bir miktar›n
üzerinde ve uzun süreli oldu€unda histamin üretimi vücudun hareket
merkezinde, kemik iliklerindeki ba€›fl›kl›k sisteminin bask›lanmas›na ne-
den olur. 

Normalden daha fazla histamin üretildi€i ve uzun süreli dehidrasyon ya-
flanan durumda, ba€›fl›kl›k sistemi taraf›ndan faal olan histaminin sal›n›m›
için daha fazla üretilir. Ayn› zamanda zaten dehidrasyon nedeniyle bask›-
lanan antikor üretimi ve verimlili€i polen ve di€er yabanc› maddelere kar-
fl› bafla ç›kmakta yetersiz kalmaktad›r. 

Dr. Batmank›l›ç’a göre, sadece su içerek ast›m ve alerjiden kurtulmak
mümkündür. Kronik dehidrasyonun ast›m ve alerjide birinci neden oldu-
€u aç›kt›r. Düzenli su içimini art›rmak önemli bir tedavi yöntemi olmal›-
d›r. E€er ast›m veya alerji sorununuz varsa, düzenli su içmenin yan› s›ra
kafein ve alkolü en az›ndan düzelinceye kadar tüketmemek gerekir. Her
ö€ünden yar›m saat önce iki bardak, her ö€ünden iki buçuk saat sonra bir
bardak ve aralarda bolca su içilmelidir. Ayr›ca daha fazla su içildi€inde tuz
tüketiminin de art›r›lmas› gerekmektedir. Çünkü üre ile birlikte vücuttaki
tuz miktar› da at›lacakt›r. 

Dr. Batmank›l›ç tüm çal›flmalar›nda suyun önemine ve susuzlu€un zarar-
lar›na de€inmifltir. Kendisi ABC of Asthma, Allergies and Lupus (Ast›m,
Alerji ve Lupus’un ABC’si)* adl› kitab›nda, vücudun susuz kalmas› duru-
munda bunu ne gibi iflaretlerle duyuraca€›n› ele alm›flt›r. Ancak Batman-
k›l›ç, daha bu iflaretler ortaya ç›kmadan önce su içmenin ne kadar önemli
oldu€unu da her f›rsatta dile getirmifltir. 

* Lupus: Deri veremi.
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Vücudun Susuz Kald›€›n› Gösteren ‹flaretler

Beynin yüzde 75 - 85’i sudan oluflmaktad›r. Bu nedenle dehidrasyona kar-
fl› çok duyarl›d›r. Afla€›daki bulgulardan herhangi biri vücutta suyun ye-
tersiz oldu€unun ve bu durumun beyinde yaratt›€› etkinin göstergesidir:

1) Yorucu bir ifl yap›lmamas›na karfl›n kendinizi yorgun hissetmek; (bu-
nun afl›r› formu kronik yorgunluk sendromudur). 

2) Yanma hissedilir. Beyine daha fazla su gönderebilmek için sirkülas-
yon artt›€›nda yüzde de kan ak›fl› artar. Yüzün ve beynin arterleri ay-
n› damardan beslenirler. Bu nedenle sinirlerin beyinle iletifleme geçe-
bilmesi için yüzün daha fazla sirkülasyona ihtiyac› vard›r. 

3) Bir neden yokken huzursuz hissetmek, kontrolsüz öfke.

4) Geçerli bir neden olmaks›z›n endiflelenmek; endifle nevrozu, panik
atak, alan korkusu gibi.

5) Cinsel isteksizlik, karamsarl›k ve yetersiz hissetmek (düflük libido).

6 ) Depresif hissetmek (bunun afl›r› formu, depresyon ve intihara e€i-
l i m ) .

7) Alkol gibi içeceklere, uyuflturucuya ve sigaraya karfl› iste€in artmas›. 

Bu iflaretler dehidrasyon durumunda beynin fonksiyonlar›n›n bu durum-
dan çeflitli biçimlerde etkilendi€ini göstermektedir. Beyinde suyun eksik-
li€inde baz› fonksiyonlar kaybolmakta ve yukar›da bahsedilen zihinsel ve
genel durumlar ortaya ç›kmaktad›r.

Vücudun Suyu Ça€›rd›€› Kriz Durumlar›

Vücudun suya ihtiyaç duydu€unu gösteren ikinci grup kriz semptomlar›
ve iflaretleri farkl› bölgelerdeki kronik ac›lard›r. Bunlar› flu flekilde s›ralaya-
biliriz: 

1) Mide yanmas›,

2) Haz›ms›zl›k,

3) Romatoid eklem a€r›s›,
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4) S›rt a€r›s›,

5) Migren bafl a€r›s›,

6) Yürürken bacaklarda a€r›,

7 ) Fibromiyalji (kas ve yumuflak dokuda a€r›, kas bozuklu€unun iflareti),

8) Kal›nba€›rsak iltihab› ve onunla iliflkili kab›zl›k durumu,

9) Anginal a€r› (susuzlu€un kalp ve akci€er eksenindeki en ileri iflareti),

10) Hamilelikte sabah bulant›s›, annenin ve fetüsün susad›€›n› gösterir.

Asl›nda a€›z kokusu da susuzlu€un göstergesidir. Bu daha çok midedeki
g›dalar›n mayalanmas›ndan sonra suyla y›kanmamas›ndan veya ba€›rsak-
taki gazlar›n a€›z yoluyla vücudu terk etmesinden kaynaklan›r.

Bu a€r›lar›n ve semptomlar›n neyi gösterdi€i basittir. Aktif ve kullan›lan
bölgede suyun yetersiz olmas› durumunda,  y›kanmayan doku metaboliz-
malar›nda “toksik at›klar ve asidik birikim” üretilmesiyle karfl›lafl›l›r. Beyin
uçlar›, beyinle birlikte de€iflen çevrenin kimyas›n› kaydeder. Beyin, yuka-
r›daki klasik a€›lar› üreterek bilinçli zihnin bölgesel susuzlu€un neden ol-
du€u durumlarda oluflabilecek problemleri bildirmesini sa€lar. E€er su-
suzluk devam ederse kal›c› doku hasarlar› meydana gelmektedir –örne€in
kal›nba€›rsak a€r›lar› ile iliflkili olarak kolon kanseri görülebilmektedir. 

“Y›kanmam›fl” fazla asidin neticesinde oluflan asit yanmas› veya hasar› ise
vücudun bölgesel susuzlu€unu anlatmak için üretti€i ac›d›r. Burada amaç
aktiviteyi azaltarak bölgesel kurulu€u ve toksik asit formasyonunu önle-
mektir. A€r› yaklaflan ölümden önceki bölgesel yanmad›r. T›pk› yang›nda
kullan›lan su gibi, vücudumuzda oluflan asidik yanmalar için de su söndü-
rücü etki yapmaktad›r.

Vücutta çarpma veya enfeksiyon olmadan ortaya ç›kan bölgesel ac› susuz-
luk anlam›na gelmektedir. Ancak bölgesel a€r›y› gidermeye çal›flan bilim-
sel dayanakl› ilaçlar, susuzlu€un sinyallerini ortadan kald›rmaktad›rlar. 

285
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Bu tür ilaçlar›n kullan›lmas› fizyolojik olarak vücudun daha fazla bozul-
mas›na neden olur, çünkü ac›y› yok ederek yanl›fl bir izlenim oluflturur,
ancak ac›ya neden olan as›l rahats›zl›€› ortadan kald›rmaz.  Yaralanma du-
rumunda vücut bölgeye daha fazla su göndererek ac›n›n azalmas›na ve
hatta yok olmas›na yard›mc› olur.

Vücudun Susuzlu€u Yönetme Program›

Susuzluk bafl gösterdi€inde vücudun kayna€› tahsis etme program› devre-
ye girer. Vücudun susuzluk ile bafl etmesindeki ana program, hastal›klar
düzeyinde, flu flekilde tespit edilmifltir. 

1) Ast›m ve alerji,

2) Hipertansiyon,

3) Yafll›l›k diyabeti,

4) Kab›zl›k,

5) Otoimmun hastal›klar, lupus. 

Agnigal a€r› yafll›larda genellikle ast›mla ba€lant›l› olabilmektedir. Bu tür
a€r›, nefes almakta yetmezlik ve ayn› zamanda kalp a€r›s› ile ba€lant›s›
olan ast›ml› hastalar›n nefes al›p verme kapasitesi ve nefes zorlu€u anlam›-
na gelmektedir. Baflka bir deyiflle, otomatik çal›flan kalbe verimlili€ini et-
kileyecek toksin yan ürünleri y›kamas›na ve bunun yan› s›ra vücudun ha-
va ak›fl›n› etkileyen kurakl›k yönetimi program›n› aktive etmesine yetecek
kadar su gitmemektedir.

Hem akci€er hem de kalp kaslar› dehidrasyon taraf›ndan üretilen iltihabi
süreci gösterirler –dehidrasyon olan bölüme daha fazla mikro sirkülasyon
ulaflt›rabilmek için. ‹ltihap bakterilerden, kimyasallardan veya yaralanma-
lardan kaynaklanabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için sirkülasyon
eklemek gerekmektedir. A€r› üreten dehidrasyonlarda, a€r›n›n bafllamas›-
n› tetikleyen kurulu€un bulundu€u alanda yerel toksik kimyasallar olufl-
maktad›r (metabolizman›n moleküler yan ürünü). 
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Dr. Batmank›l›ç, susuzlu€un sadece zihin ve beden sa€l›€›n› olumsuz et-
kilemedi€ini, ayn› zamanda ruh sa€l›€›n› da bozabildi€ini belirtmektedir.
Obesity, Cancer, Depression (Obezite, Kanser Depresyon) adl› kitab›n-
da su ile depresyon aras›ndaki iliflkiyi ele almaktad›r.

Su ve Depresyon ‹liflkisi: Vücut susuz kald›€›nda, beyin ifllevlerini yerine
getirmek için ihtiyaç duydu€u suyu filtre sistemiyle hücre zarlar›ndan
“ya€mur damlas›” yoluyla temin etmeye devam eder. Ancak bu az miktar-
daki su, vücudun hidrate oldu€u zamanlardaki gibi tam olarak enerjik ol-
mas›na yetmemektedir. Bu nedenle beyinde oluflan su oran› tutars›zl›€›
belli baz› duygusal süreçlere neden olmaktad›r. Dr. Batmank›l›ç bu duru-
mu “susuzluk alg›lamalar›” olarak kabul etmektedir. Batmank›l›ç’a göre,
susuzluk alg›lamalar› flu flekildedir:

• Yorgun hissetmek,

• Sinirli olmak,

• Endifleli hissetmek,

• Keyifsiz olmak,

• Bunal›ml› hissetmek,

• Kendisini yetersiz hissetmek.

Bu ve benzeri belirtiler derin bir depresyona girmeden önceki erken afla-
malar›n bir göstergesi olabilir. Unutulmamal›d›r ki, zamans›z yorgunluk-
lar depresyonun öncü belirtilerindendir. E€er sabah uyand›€›n›zda kendi-
nizi yataktan kalkamayacak kadar yorgun hissederseniz, bunun nedeni (o
kadar susuz kalm›fls›n›zd›r ki) büyük ölçüde, beynin günlük rutin ifllerini
yapma enerjisi olmad›€› için kalkmak istememesidir. Bu nedenle derin bir
depresyona girmemek için susuz kalmay›n›z.

Dr. Batmank›l›ç ayn› kitapta su ve kanser iliflkisine de de€inmifltir. Günü-
müzde h›zla artan kanser vakalar›, günlük hayat›m›zda yapaca€›m›z ufak
de€iflikliklerle bir nebze de olsa önlenebilmektedir. 
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Su ve Kanser ‹liflkisi: ‹nsan vücudunda oluflan yüze yak›n büyük ve küçük
sa€l›k sorununun susuz kalmakla do€rudan bir iliflkisi oldu€u tespit edil-
mifltir. Elbette burada susuz kalmakla kastedilen, geleneksel anlamda hüc-
re çevresinde meydana gelen k›sa süreli susuz kalma de€il hücre içerisin-
de derinden ve kal›c› hasarlara neden olan susuzluktur. 

Kanser hücreleri anaerobiktir ve ancak düflük oksijenli ve asidik ortamlar-
da yaflayabilirler –yani az suyun ve yetersiz çevre temizli€inin kaç›n›lmaz
sonuçlar›. Kanser hücrelerinin bölgede verimsiz mikrosirkülasyonu* ne-
deniyle metabolizmadaki asidik yan ürünler düzenli ve etkili bir flekilde y›-
kanamamaktad›r. Kandaki su ak›fl›n›n bölgeye de oksijen getirmesi gerek-
mektedir. Temizleme ifllemi verimsiz olunca baz› istenmeyen çevresel de-
€iflimler meydana gelir. Bu nedenle yeterli oksijeni temin edemeyen hüc-
reler, yeni hücre türlerine dönüflmeye yatk›nl›k göstermektedirler.

Yetersiz su al›m› ve onun ikincil komplikasyonlar›n›n d›fl›nda kanser olu-
flumu ve büyümesi için birden fazla etken vard›r; bir parçac›k, bir kanse-
rojen,  günefl ›fl›€› gibi bir d›fl faktör veya herhangi bir fley.  Kanser vücut-
ta çok önemli birkaç kontrol mekanizmas›n›n ciddi düzeylerde bozulma-
s›n›n ürünüdür. E€er bu kontrol mekanizmalar›n›n sadece bir tanesi ger-
çekleflseydi, kanser hücrelerinin hayatta kalma flanslar› olmazd›.

Su ve kanser iliflkisi hakk›nda daha fazla bilgi edinebilmek için Dr. F. Bat-
mank›l›ç’›n kitaplar› okunmal›d›r.

* Küçük damarlardaki (k›lcal damarlar; arteriyoller, venüller) kan dolafl›m›.

‘‘Biz bu bilgileri bizden önce bu konularda çalışmış
olan bilim insanlarının araştırmalarından derledik ve
kitap haline dönüştürdük. Bu bilgilerin sizlere ışık tut -
masını umut ederiz. Su ve sağlık üzerine olan araştır -
malar her zaman devam edecektir. İnsanoğlu sağlıklı
olmak için yeni keşifler ve yöntemler bulacaktır.’’
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