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GİRİŞ

Sene 1986... Doğduğu günden beri doktor olmak dışında 
en ufak bir meslek seçeneği aklına gelmeyen 16 yaşındaki de-
likanlı halim, idealist ve heyecanlı zamanlarım aklıma geliyor. 
Eski anıların sıklıkla akla gelir olmasının yaşlanma belirtisi ol-
duğunun farkındayım, hatırlatmanıza gerek yok (tevellüt or-
tada). Bu takvim kaçağı ruh halim için, olgunlaşmak, hayatın 
meyvelerini toparlamak, yaş almak gibi yaşlanmaya alternatif 
kelimeler kurmak bana çok daha cazip gelse de, seneler ortada, 
matematik mutlak. Boyu kadar kitapların arasına daha çocuk-
luğunu bitiremeden (bu bilgi doğrudur, boyumun nihai halini 
tamamlayan 3-4 santimetre, üniversitenin ilk sıralarında bü-
tüne eklendi) kafasında bin bir heyecanla üniversitenin kayıt 
bürosuna giden acemi hallerim gözümün önünde. Kalbi pır pır 
eden bir doktor namzedi olarak, daha önce böylesinde hiç bu-
lunmadığım koskocaman bir amfinin içine dört yüz elli kişi ile 
sıkışıp, anlamını henüz bilemediğim bir terminolojinin içine 
balıklama daldım. Ders anlatmaya gelen hocalarımı farklı bir 
gezegende yaşayıp biz ölümlülere yol göstermek için aramıza 
ışınlanmış ilahlar olarak görüyor, dillerinden dökülenleri nasıl 
biliyorlar, unutmuyorlar, anlatıyorlar üçgeninin şaşkınlıklarıy-
la karşılıyordum.

Tıp dünyası ayrı bir dünya; bir kere dili ölümlülere göre 
değil. Kutsal Latince, Fransızca, İngilizce karışımı, kulağa çok 
ciddi, ulaşılmaz gelen ve anlamak için kaç fırın ekmek yenmesi 
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gerektiğini dahi kestiremediğin kadar yabancı. Ve bu garip dil 
ilk paniklerden sonra nasıl olduğunu anlamadığın bir şekilde 
öylesine içine işlemeye başlıyor ki, rutin kelimelerin arasına 
sinsice girdiğini fark etmiyorsun. Senelerce odak dediğin şey 
“fokus”a dönüşüyor, ağrı dediğin şey “anjina”ya. Bu kelimele-
rin arasında çok daha karmaşık ağababalar da var ama bu laf 
kalabalığıyla daha giriş bölümünden sizi sıkmaya başlayıp, bu 
kitabın gerçek amacı olan, yaşamınızı değiştirip, hayat kalite-
nizi yükseltecek bilgilere ulaşmanızı engelleme olasılığını fark 
edip, arkadaki sayfaların önünden saygıyla çekiliyorum.

Tıp deyip geçmeyin, insanlık var olduğundan beri sağlık so-
runları da var olduğu için, insanlığın kültürel gelişimine paralel 
olarak bu sorunlarla baş etmek amacıyla bilgi üstüne bilgi ekle-
nerek bugünlere gelmiş koskocaman bir bilgi birikimi. Modern 
tıbbın babası Hipokrat kabul edilse de kabile büyücülerini, bil-
ge adamları, şifacıları da tıbbın dışına atmak çok doğru değil 
bence. Sanki şu ana kadar biriktirilen bilgi yetmiyormuş gibi 
her sene, abartmıyorum hatta her ay, yeni bilgiler, yeni bakış 
açıları olanın üstüne ekleniyor, dallanıyor, budaklanıyor, ba-
zen de bugüne kadar doğru olarak sunduğun şeyin tamamen 
yanlış olduğunu söyleyip seni can evinden vuruyor. Bunu en 
çok tıbbi konferanslarda hissetmişimdir. Bir sene konferansta 
ele alınan bir takviye veya ilaç mutlaka alınmalı sınıfına soku-
luyor, bir sonraki toplantıda alınan kararla kullanmanın teh-
likeli olduğu söyleniyor. Sen de bir sene önce mutlaka almalı-
sın dediğin bir şeyin 6 ay sonra alınması sakıncalılar grubuna 
girdiğini hastalarına nasıl anlatacaksın diye çabalıyorsun. Artık 
bilgi çağının içindeyiz. Sadece ben bilirim, ben söylersem bili-
nir, yoksa bilinmezlerin devri çoktan geçti. İnternet kullanma-
yı bilen standart bir insan ufacık bir çabayla dünyada yapılan 
tüm çalışmalara, gelişmelere daha ortaya çıkar çıkmaz ulaşma 
lüksünde. Bana daha ben okumadan gece çıkmış bir makaleyi 
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gönderen hastalarımın olduğunu deneyimlemiş birisi olarak, 
hiçbir zaman güncel olmaktan uzak olmamam gerektiğinin bi-
lincindeyim. Düşünsenize hem bütün gün hasta bakacaksınız, 
hem hayatınızı idame edeceksiniz, hem de bir yandan da bilgi 
akışındaki bu deli hıza ayak uydurmak için zaman ayıracaksı-
nız, hem de başka bir şansınız olmadığını bilerek.

Gerçekten de hızlı dönüşen, değişen bir dönemde, ayak uy-
durmazsan altında kalacağın bir devinime rağmen ayakta kal-
maya çalışıyoruz. Öyle bir devinim ki bilinmeyenler bilinir hale 
gelirken, bilinir olanların açtığı kapıdan gözümüzün önünde 
olup da fark etmediğimiz binlercesi gün ışığına çıkıyor. Bunu 
en çok da tıp alanında yaşıyoruz.

Mesleğimiz gerçekten zor. Bir doktorun kafası, hayata ba-
kışı, gözleme kapasitesi zaman içinde diğer insanlardan farklı 
yöne evriliyor. Bunu anlamak için düşünce modelimizi biraz 
açmak istiyorum. Modern tıp şu anda kanıta dayalı bir meto-
doloji kullanıyor. Bu metodolojinin gereği olarak hastalıkların 
tedavisine gidebilmek için önce neden sonuç bağlantısı kurma-
mız bizim için çok önemlidir. Bunun için hastalığın hikâyesi 
ve topladığımız teknik verilerin ışığında kafamızda beliren ön 
tanıları desteklemeye çalışırız... “Doktor hasta henüz kapıdan 
girer girmez tanı koymaya başlar” gerçeği yansıtan çok doğ-
ru bir söz dizisidir. Hekimliği belirleyen işte tam bu safha. Biz 
hekimlerde sonradan gelişen bir hekimlik önsezisi mevcuttur. 
Teknik ve bilimsel veriler herkes için ulaşılır olmakla beraber 
farkı yaratan işte bu önsezidir. Hekimin bakış açısının ne ka-
dar geniş veya dar olduğu hastanın tedavisinin kaderini belir-
ler. Gerçi son zamanlarda aşırı uzmanlaşmanın bize taktığı at 
gözlüklerimizle genel bakıştan biraz uzaklaşmakla beraber, iyi 
bir tıbbi altyapı doğru hekimlik için şarttır. Konu tıp olunca 
laflar ardı ardına düzensizce akıyor ama toparlayacağım merak 
etmeyin.
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Biz doktorlar, hastalık karşısında belirtiden iyileşmeye giden 
yolculukta, hastalığın bir sonuç olduğunu ve her sonucun bir ne-
denden kaynaklandığını bilen bakış açımıza, eski bilgilerimizi ve 
tecrübelerimizi ekleyerek, en doğru tedavi protokolünü belirleriz.

Bilim hele de tıp bilimi hiçbir zaman durmuyor. Hasta-
lıkların tanısı, tedavisi, insan yaşamının kalitesinin artması, 
bozuklukların önlenmesi alanında milyonlarca bilim insanı 
çalışıyor. Tabii sakın ömrü uzatma hatta ölümsüzlüğe ulaşma, 
seçilmiş insanı yaratma gibi insanın var olduğu günden beri 
hayali olan konularda da çalışmalar yapılmıyor zannetmeyin. 
Bu konular çok daha farklı bir kitabın konusu olabilecek kadar 
geniş. O yüzden ütopyalarımızdan bahsetmek yerine başarıl-
mış olanların izini sürerek kitabıma devam etmek istiyorum.

Mesleğe yeni başladığımda o zamanın en donanımlı fakül-
telerinden birinde, tecrübeleri ile dünyada söz sahibi olmuş 
hocalarımın yanında pişerken, hastalıkların sınıflamasında 
mutlaka “idiopatik” denilen bir grubun da bulunması benim 
canımı çok sıkardı. İdiopatik tam olarak Türkçeye çevirebilir-
sek “sebebi bilinmeyen” demektir. Bizler de tanı koymak için 
uğraşıp sınıra geldiğimizde idiopatik tanısına çok sığınmışız-
dır. İnsan bedeninin çok incelikli mimarisinde hâlâ keşfedile-
cek milyonlarca konuyu biliyor olamasam da artık bu idiopatik 
lafının daha da az kullanılmaya başlandığını görmenin sevinci-
ni yaşıyorum.

Artık zamanında bilinmez sınıfına soktuğumuz konuların 
açıklamalarına daha rahat ulaşıyoruz, hastalık oluşturan me-
kanizmaların sırları gelişmelerin hızına paralel olarak daha 
fazla çözülür oldu. Birçok hastalığın ortak mekanizmaların so-
nucunda farklı şekillere bürünerek sanki ayrı birer hastalıkmış 
gibi karşımıza çıktıkları, zamanında “psikolojik” deyip geçti-
ğimiz tanıların aslında altlarında çok farklı mekanizmaların 
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yattığı saptandı. Daha çalışılacak, bilinecek, öğrenilecek çok 
şey var biliyorum ama bu geldiğimiz safhada bile hastalıkların 
önlenmesi ve tedavisinde yeni bir çağın kapılarının açıldığını 
hissedebiliyorum.

Son senelerde hastalık sayıları çok arttı, mutlaka duyuyor, 
görüyor veya yaşıyorsunuz. Kanser, diyabet, tiroit, kalp, nöro-
lojik hastalıklar bir salgın gibi ortalıkta. Takip ettiğim binlerce 
hastanın verilerine dayanarak söylüyorum ki bir şeyler yanlış 
gidiyor, bir şeyler sorunlu, bir şeylerin değişmesi lazım. İşte bu 
değişime katkıda bulunmak, geldiğimiz bilimsel noktaya bir 
işaret bırakmak ve sizlere daha sağlıklı bir yaşamın nasıl olması 
gerektiğinin önerilerini sunmak için bu kitabı yazdım. Kitabın 
ilk bölümlerinde bilimsel olarak desteklenmiş bilgileri aktar-
mış olmam sizleri korkutmasın. Elimden geldiğince dilimi ra-
hat ve anlaşılır tutmaya çalıştım. Amacımın bilimsel bir kaynak 
yaratmak olmadığını, sadece bilimsel verileri sizlerce kolayca 
anlaşılabilir hale getirmek olduğunu belirtmek isterim. Bu ki-
tap, yüzlerce yayının okunması, sınıflandırılması ve onlarca 
kitabın bakış açılarının değerlendirilmesinin ve ardından he-
kimlik pratiğimin bana kattıklarıyla harmanlanmasının ortak 
bir ürünü olarak benim için çok değerli.

İnsan sağlığının kalitesini yükseltmek için günlerini gecele-
rine katarak yaşayan bilim insanlarına, benim doktor olmamda 
katkıları olan herkese, bana güvenip iyileşme rehberi olarak se-
çen hastalarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bütünün hayrına olsun.


