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Tuhaf bir tesadüf 
Her insan bir dünyadır.

Dünyamızın ve vücudumuzun yaklaşık % 70’i sudur.

Deniz suyu ve insan vücudu yaklaşık 84 element içerir. 

Bu benzerlik sizce neyi ifade ediyor?

Bu bir tesadüf mü, yoksa hesaplanmış bir durum mu?

Bence sistemin ta kendisidir.
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Sağlıklı olmak ve 
hastalanmamak için 
bu kitabı okuyunuz!





1. Bölüm
; 

Bir Başlangıç
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Su; Bir Bafllang›ç
Su kendi içerisinde yaflam›n kökenini ve evrimin bulmacas›n› saklamakta-
d›r. Her fleyden önce do€ayla ilgili bilimsel kefliflerin ilk ve en temel mo-
lekülü olman›n yan› s›ra dini kitaplarda ad› geçen ilk fiziksel maddedir.
Hatta en eski medeniyetlere tan›kl›k etmifl büyük toplumlar, daha bilim
geliflmeden önce insanlar›n, evrenin ve hayat›n kendisinin sudan olufltu-
€unu hissetmifllerdir. 

Evrensel bir çözücü olan su yeryüzünde en çok bulunan maddedir. Hayat
onsuz olmaz ve hayat›n devaml›l›€› onun sayesinde gerçekleflir; do€mak,
ölmek ve yenilenmek.  

Milyarlarca y›l önce dünyam›zdaki ilk maddeler bile ancak suyun varolu-
flu ile canlanabilmifllerdir. ‹lkel bir yaflam formu olan bakteri dahi su olma-
dan varl›€›n› sürdüremez.

Kutsal kitaplarda her fleyin bafllang›c›nda, evrenin oluflmas›ndan önce bu-
lunan bir su kuyusundan bahsedilmektedir. Cennet, yeryüzü ve her fley bu
kuyudan oluflmufltur ve su ilk yarat›lan unsur ya da daha do€ru bir söyle-
yiflle, yarat›lmadan önce var olan bir kaynak olmufltur.

Su molekülü

Kovalent ba€lar› Kovalent ba€lar›

H H

O

Dünya, suyun s›v› halde bulundu€u tek gezegendir. Bu nedenle
de yaflam›n ortaya ç›kt›€› tek yerdir.



Bir an için dünyadaki tüm sular›n yaln›z bir kuyudan ç›kt›€›n› düflünelim.
Bu asl›nda san›ld›€› kadar tuhaf bir durum de€il. Yeryüzündeki tüm sular
birbirine ba€l›d›r, yani gerçekte suyumuzu çekti€imiz yaln›zca bir tek su
kayna€› bulunmaktad›r. Bu su kayna€› bir bak›ma, sahip oldu€umuz küre-
sel kuyudur. Her okyanus dalgas›, her ›rmak, her ak›nt› ve yeralt› suyu, her
ya€mur damlas› ve kar tanesi, buzullardaki ve buz da€›ndaki her bir buz
parças› bu küresel kuyunun bir parças›d›r.

Dolay›s›yla Kuzey Amerika’daki bir muslu€u açt›€›n›zda, Kenya’daki bir
kuyudan su çekti€inizde ya da Pakistan’da bir ›rmakta y›kand›€›n›zda hep
ayn› kayna€› kullanm›fl oluyorsunuz. Bütün sular birbirleriyle ba€lant›l›
oldu€u için, bu kuyudaki suyu kullanma biçimimiz dünyam›zdaki bütün
canl›lar› ve en önemlisi bizleri y›llard›r etkiliyor ve etkilemeyi de sürdüre-
cek gibi görünüyor.

12
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Birçok bilim insan›na göre, dünya oluflmadan önce günefl sisteminde s›v›
fazda su bulunmaktayd›. 2002 y›l›nda günefl sistemine ait bilinen en eski
göktafl›nda, 4,5 milyar y›l öncesine tarihlenen tuz kristalleri ve su kabar-
c›klar› bulunmufltur. 

Dünyan›n flekillenmesiyle ilgili en önemli teorilerden biri, 1934 y›l›nda
kimya dal›nda Nobel ödülü kazanm›fl olan Harold C. Urey (1893-1981)
taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Bu teoriye göre, dünya so€uk do€mufltur ve
su yeryüzünün d›fl kabu€undan yüzeye ç›km›flt›r. Urey’e göre yeryüzü, si-
lika kayalar›ndan yani atomik yap›s›nda su bulunduran hidrat (sönmüfl)
kristalinden oluflmaktayd› ve bu nedenle yeryüzünün d›fl tabakas› da su-
dan oluflmaktayd›. Periyodik ›s› kaynaklar›n›n sebep oldu€u olaylar, örne-
€in büyük kütleler aras›nda bitkilerin oluflmas›na neden olan çarp›flmalar,
evrenin oluflmas›n› desteklemifltir. Bu teoriye göre, su en bafl›ndan beri
bulunmaktayd›. 

Unutmayal›m ki, dünyam›z suyun s›v› halde bulundu€u tek gezegendir.
Bu nedenle de yaflam›n ortaya ç›kt›€› tek yerdir. Ancak bilim insanlar› ev-
rendeki di€er gezegenlerde de su, yani hayat aramaya devam etmektedir.
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Su Çevrimi

Su her gün, her geçen saniye hareket etmektedir. Nehirler akar, okyanus-
lar yavafl ve zarif bir dönüfl gerçeklefltirir, bulutlar dolar ve a€lar. Her 3100
y›lda bir, tüm okyanuslar›n hacmi eflde€erinde su atmosfere buhar yoluy-
la tafl›n›r ve çökelme yoluyla yeryüzüne geri döner. Yaflam›n devaml›l›€›
için hayati önem tafl›yan suyun kara, deniz ve gökyüzü aras›ndaki aral›ks›z
döngüsüne “su çevrimi” denir. 

Asl›nda bu çevrimin bafllama noktas› yoktur, ama süreci anlayabilmek için
okyanuslardaki su hareketlerini bafllang›ç sayabiliriz: su çevrimini hareke-
te geçiren günefl okyanuslardaki suyu ›s›t›r, ›s›nan su da atmosferde bu-
harlafl›r. Yükselen hava ak›mlar›, su buhar›n› atmosfer içinde yukar›ya ka-
dar tafl›r, orada bulunan daha so€uk hava bulutlar içinde yo€unlaflmaya
sebep olur. Hava ak›mlar›, bulutlar› dünyan›n çevresinde hareket ettirir,
bulut zerreleri bir araya gelerek büyür ve ya€›fl olarak gökyüzünden düfler-
ler. Bu ya€›fllardan baz›lar› kar olarak dünyaya geri döner ve donmufl su
kütleleri halinde binlerce y›l kalabilecek olan buz tepeleri ve buzullar flek-
linde birikebilirler. 

Il›man iklimlerde ilkbahar geldi€inde ço€u zaman kar örtüleri erir. Eriyen
su toprak yüzeyinde ak›fla geçer ve bazen de sellere yol açar. Ya€›fl›n ço€u
okyanuslara ya da topra€a düflerek yerçekiminin etkisiyle yüzey ak›fl› ola-
rak akar. Ak›fl›n bir k›sm› vadilerdeki nehirlere kar›fl›r ve buradan da okya-
nuslara do€ru hareket eder. Yüzey ak›fllar› tatl› su olarak göller ve nehirler-
de toplan›r. Ancak bütün yüzey ak›fllar›n›n nehirlere veya göllere ulaflt›€›
düflünülmemelidir. Ak›fl›n ço€u s›zarak yeralt›na geçer. Bu suyun bir k›s-
m› yüzeye yak›n kal›r ve yeralt› suyu boflalt›m› olarak tekrar yüzeydeki su
kütlelerine (ve okyanusa) kat›l›r. Baz› yeralt› sular› yer yüzeyinde bulduk-
lar› aç›kl›klardan tatl› su kaynaklar› olarak tekrar ortaya ç›karlar. S›€ yeral-

Dünyadaki suyun miktar› hiçbir zaman de€iflmez. Milyarlarca
y›ld›r hep ayn› kalm›flt›r.



t› suyu, bitki kökleri taraf›ndan al›n›r ve yaprak yüzeyinden terlemeyle at-
mosfere geri döner. Yeralt›na s›zan suyun bir k›sm› ise daha derinlere gi-
der ve çok uzun bir zaman boyunca büyük miktarda tatl› suyu depolaya-
bilen kuyular› besler. Zamanla bu su da hareket eder ve bir k›sm› su dön-
güsünün bafllay›p bitti€i okyanuslara kar›fl›r.

Su çevrimini etkileyen faktörler suyun kalitesini de etkilemektedir. Bu ne-
denle su çevriminin her aflamas› ve bu çevrimi etkileyen unsurlar son de-
rece hayatidir. Suyun geçti€i katmanlar, bu katmanlardan ald›€› mineral-
lerin oran›, havadan tuttu€u kirlili€in türü ve miktar›, yeryüzünün yeterli
orman ve bitki örtüsüne sahip olmas› gibi konular suyun çevriminde son
derece önemli bir yer tutar. Su çevriminin 10-100 y›l gibi bir sürede ta-
mamlanmas› da çevrimin önemli özelliklerinden bir di€eridir. Asl›nda bu-
gün içti€imiz su atalar›m›zdan bize miras kalan sudur ve bugün kulland›-
€›m›z su da elli y›l sonra çocuklar›m›za kalacak olan sudur. 

Su sadece iki hidrojen (H) ve bir oksijen (O) atomlar›ndan olu-
flan H2O molekülü de€ildir. 

Su içerisindeki mineraller
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Viktor Schauberger Kimdir ve Su Çevrimine Bak›fl Aç›s› Nedir?

1885 y›l›nda Avusturya’da dünya-
ya gelen Viktor Schauberger su-
yun enerjisi, girdap hareketi, ›s›s›,
canl›l›€› gibi konular üzerinde
yapt›€› çal›flmalarla dikkatleri üze-
rine çeken ve bu konular›n fikir
babas› olan do€aya âfl›k bir araflt›r-
mac›, mucit ve bilim insan›d›r. Ay-
r›ca, 1955 y›l›nda yapt›€› su ar›tma
cihaz› (bu cihaz›n detaylar› için
bkz. “Suyun Enerji Dolu Olmas›”
bölümü) onun do€ay› ne kadar iyi
anlad›€›n› ve taklit etti€ini bizlere
göstermifltir. Ne yaz›k ki o dönem-
lerde çal›flmalar› ve görüflleri yete-

rince anlafl›lamam›flt›r (Viktor Schauberger hakk›nda daha fazla bilgi için
bkz. Olof Alexandersson, Living Water, Gateway, Dublin, 1990). 

Schauberger do€ay› sadece bilimsel araflt›rmalar yoluy-
la de€il, ayn› zamanda do€an›n içinde yaflayarak ve göz-
lemleyerek anlam›flt›r. Babas› gibi ormanlara ve do€aya
âfl›k olan Schauberger “ormanlar›n çocu€u” olarak da
bilinmekteydi. 

Schauberger suyun do€al ak›fl›n› gözlemlerken meyda-
na gelen girdaplar›n dönüfltürücü özelli€ini fark etmifl-
tir. 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. 

Schauberger’den sonra girdap hareketinin önemine dikkat çeken di€er
isim Frans›z matematikçi Élie Joseph Cartan’d›r (1869-1951) (Matema-
tikçi Elie Cartan’›n çal›flmalar› hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. “Girdap”
bölümü). 



Tam Su Çevrimi ve Yar›m Su Çevrimi Nedir?

Suyu son derece titizlikle inceleyen Viktor Schauberger suyun çevrimi ko-
nusunda önemli bir ayr›nt›y› dile getirmifltir. Su çevrimini ikiye ay›rarak
“tam” ve “yar›m çevrim” fleklinde s›n›fland›ran Schauberger, bu iki çevri-
mi k›saca flu flekilde aç›klamaktad›r: Suyun yeryüzünden atmosfere ulafl-
mas› ve tekrar yeryüzüne ya€mur, kar veya çökelme yoluyla geri dönüp
toprak taraf›ndan etkili bir flekilde emilmesine “tam su çevrimi”, çevrim
sürecinde herhangi bir aflaman›n tam olarak gerçekleflmemesine ise “ya-
r›m su çevrimi” denmektedir. Tam çevrim ancak bitki örtüsünün ya€›fl›
etkili bir flekilde içine almas›, derinlere göndermesi ve tekrar do€al bitki-
lere can ve kuvvet verecek flekilde su ak›fl›na kat›lmas›yla mümkündür. 

Tam çevrimde, buhar halindeki bulutlar yo€unlaflarak ya€mur veya kar
suyu fleklinde yeryüzüne ya€›fl yoluyla düfler. Topra€› serin tutan bitki ör-
tüsü veya ormanla kapl› toprak, ya€mur sular›n›n buharlaflmas›n› önler ve
ya€›fl toprak taraf›ndan süzülür. Yeryüzüne düflen su, suyun kütle a€›rl›€›
dipteki akan suyun bas›nc›na eflit seviyeye ulaflana kadar so€ur ve bu saye-
de daha derinlere gömülebilir. Sonra dünyan›n kendi s›cakl›€›yla ›s›n›r ve
özgül a€›rl›€› düfltü€ü için de tekrar yeryüzüne yükselmek ister. Bu ›s›nma
sürecinde su, metalleri ve tuzlar› çekme ve tutma yetene€ini kazan›r. An-
cak topraktan süzülen suyun bir k›sm› ›s›nma s›ras›nda buharlafl›r ve yerin
alt›nda karbon (C) ile temasa geçer.

Yar›m çevrimde ise böyle bir besin ak›fl› meydana gelmemektedir. E€er
yüzey alan›nda bitki örtüsü azsa veya hiç yoksa (örne€in kereste kesimin-
den sonra), toprak günefl taraf›ndan ›s›nm›fl olur ve yeryüzü ›s›s› ya€mur
suyundan daha yüksek hale gelir. Bu durum topra€›n suyu içine almas›n›
engeller.

Su hemen yeryüzünün alt›na geçti€i için de h›zl› bir flekilde ›s›n›r ve bes-
leyici tuzlar› yukar› ç›karma yetene€i olmadan akar. Ayr›ca su bu durum-
da çok daha h›zl› buharlafl›r. 
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V. Schauberger’e göre tam su çevrimi

V. Schauberger’e göre yar›m su çevrimi
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Su çevrimi ayn› zamanda yeralt› suyunun flekillenmesini de etkiler. Yar›m
su çevrimi durumunda su topra€a nüfuz edemedi€i için yeralt› suyu ya hiç
oluflamaz ya da bitki örtüsünün topra€› so€utma sürecine ba€l› kal›r.  Ör-
ne€in, kuru bir sezonda normal bir arazideki a€açlar›n buharlaflma oran›
artar. Bu bitki ve a€aç köklerinin ›s›s›n›n düfltü€ü ve +4oC’ye do€ru so€u-
du€u anlam›na gelir. Bu durum Arflimet kanunu ile aç›klanabilir; yo€un-
lu€u az olan s›cak su asla özgül a€›rl›€› daha yüksek olan so€uk suyun al-
t›nda kalamaz. Bu durumda yeralt›ndaki su yüzeye do€ru yükselir ve kök
bölgesinin kurumas› tehlikesi do€ar. E€er bitki örtüsü yoksa yeralt› su se-
viyesinde yükselme olamaz.

Y›l›n büyük bir bölümünde k›fl mevsiminin veya don olay›n›n yafland›€›
kutuplara yak›n bölgelerde besin döngüsü ilkbaharda yo€unlafl›r. Kar ve
don topra€› atmosferden izole etti€i için bahar aylar›na kadar topra€›n ›s›-
s› korunmaktad›r, ta ki günefl yükselip donu yumuflat›ncaya kadar. Eriyen
sular çok derinlere ifller ve tam çevrimin gerçekleflmesi durumunda yüze-
yi kaplayan bitki örtüsünün köklerine kadar besinleri tafl›yabilme imkân›
do€ar. Kar kal›nl›€› ne kadar çok olursa baharda besin döngüsü de o kadar
çok olur. Bunun yan› s›ra az kar ya€›fll› bir k›fl, gelecek yaz›n hasad›n›n
olumsuz etkilenece€i anlam›na gelir.  

Günümüzde ormans›zlaflmadan dolay› yeryüzüne yeterince besin tafl›na-
mamas› modern tar›mda gübre kullan›m›n›n art›fl›n› da aç›klamaktad›r. 

Schauberger’e göre, su derinden yapay bir güçle ç›kar›ld›€› zaman “olgun-
laflmam›fl” –yani tam olarak tüm do€al çevrimini tamamlamam›fl– oldu€u
için uzun dönemde insan, hayvan ve bitki sa€l›€›na zararl› hale gelecektir.
Bu nedenle, yeryüzünden kendi do€al süreciyle bir su kayna€› olarak akan
sular›n içme suyu olarak kullan›lmas›n›n daha do€ru oldu€unu savunmak-
tad›r.   

Schauberger’e göre yeralt›ndan su çekmenin iki riski bulunmaktad›r; ol-
gunlaflmam›fl bu su rezervleri kullan›ld›€›nda biyolojik organizmalar bun-
dan olumsuz yönde etkilenecektir. Olgunlaflmam›fl su, enerji vermek bir
yana, onu içen kiflinin enerjisini alacakt›r.



Do€al Mineralli Sular

Yerkabu€unun çeflitli derinliklerinde ve uygun jeolojik flartlarda do€al
olarak oluflan ve yeryüzüne bazen kendili€inden ç›kan bazen de teknik
yöntemler yard›m›yla ç›kart›lan mineral içerikli s›cak ya da so€uk yeralt›
sular›d›r. Do€al yap›s›nda karbondioksit (CO2) ve radyoaktif elementler
bulunmaktad›r.  

Oluflumu 

Ya€mur ve kar suyu gibi yüzey sular›, kayalar›n yar›k ve çatlaklar›ndan de-
rinlere s›zarak uzun bir yolculu€a ç›karlar. Sular›n bu yolculuklar› onlarca
y›l, hatta yüzy›l bile sürebilir. Derinlere süzülen bu sular rezervuar olarak
tan›mlanan hazne kayada depolan›r. Bu haznedeki bas›nç ve s›cakl›€›n et-
kisiyle sular, bulduklar› en kolay yoldan (genellikle fay hatlar› veya hidro-
termal kanallar) yukar›ya do€ru hareket ederek kaynak fleklinde yeryüzü-
ne ç›kar. Sular yeralt›na s›zarken ya da yukar›ya ç›karken temas ettikleri
de€iflik türdeki kayalardan farkl› mineralleri de bünyelerine katarak mine-
ralli su özelli€ini kazan›rlar. Bu sular› di€er sulardan ay›ran en önemli
özellik, litre bafl›na en az 1 gr. erimifl maddeyi bünyelerinde bulundurma-
lar›d›r. Maden sular›n›n bünyelerinde bulundurduklar› minerallerin oran-
lar›, onlar›n hangi kayalarla temasta olduklar›n›n da göstergesidir. Örne-
€in; kalsiyum (Ca) ve bikarbonat (HCO3) yönünden zengin bir maden
suyunun, kireçtafl› rezervuar›ndan geldi€i söylenebilir.

S›cak ve so€uk mineralli sular genellikle ayn› kaynaktan gelirler; ancak so-
€uk mineralli sular›n s›cakl›klar›n›n çeflitli sebeplerle düfltü€ü, belki de çe-
flitli oranlarda so€uk yeralt› sular› ile kar›flmalar› nedeniyle so€uduklar›
ileri sürülmektedir. 

Mineralli sular genellikle s›cak su kayna€› ile ayn› fay grubu üzerinde veya
jeotermal alan çevresinde, ayn› k›r›k sistemi içerisinde yer almaktad›r. S›-
cak sular›n hemen yak›n›nda oluflan maden sular› daha fazla karbondiok-
sit (CO2) içermekle beraber, s›cak sulara benzer bir kimyasal bileflim gös-
termektedir. Ancak aralar›ndaki uzakl›k artt›kça s›cak sulara göre daha
seyrelmifl bir bileflime sahip olmaktad›rlar. 
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Maden sular›n›n oluflumunda dikkati çeken bir baflka nokta ise s›cak sula-
ra göre daha dar k›r›k ve çatlaklar boyunca ve daha fazla mesafe kat ede-
rek yüzeye ulaflmalar›d›r. 

Gazl› (Maden Suyu) ve Gazs›z Mineral Sular›

Günlük içilmesi gereken suyun do€al mineralli su olarak al›nmas› insana
birçok avantaj sa€lar. Öncelikle vücutta sa€l›kl› bir su metabolizmas›n›n
sürdürülmesi garantiye al›nm›fl olur. Ayr›ca günlük olarak al›nmas› gere-
ken minerallerin bir k›sm› belli düzeylerde karfl›lanm›fl olur. Bunun da
ötesinde, baz› fonksiyonel rahats›zl›klar (mide yanmas›, böbrek tafl› olu-
flumuna e€ilim) üzerinde yararl› bir etki elde edilir. 
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Fay
Magma

Ya€›fl

Rezervuar

S›cak su kayna€› Maden suyu  kayna€›

Ya€›fl

CO2

S›cak ve mineralli su kaynaklar›n›n oluflumu

Sudaki mineraller iyonize olur. Asl›nda bunlar› “iyonize-mineral-
li su” olarak tan›mlamak daha do€rudur.
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Önemli baz› hastal›klar›n (örne€in, osteoporoz) do€rudan veya dolayl›
tedavisine de katk›da bulunulmufl olur. Böylelikle, bir yandan günlük su
gereksiniminin bir k›sm› karfl›lan›rken di€er yandan da sa€l›€a yararl› etki-
ler elde edilebilir.

Mineralli sularda en yo€un bulunan elementler kalsiyum (Ca), magnez-
yum (Mg), sodyum (Na) ve klorürdür (Cl). Daha az bulunanlar ise po-
tasyum (K), flor (Fl) ve bazen de iyottur (I). Ayr›ca mineralli sularda s›k
olarak bikarbonat (HCO3) ve daha az da sülfat (SO4

-2) iyonlar› bulunur.
Söz konusu minerallere olan gereksinim yaflam›n baz› dönemlerinde (ör-
ne€in, çocukluk, gebelik, yafll›l›k) özellikle artar. Bu dönemlerde mineral-
li sular›n içilmesi çok daha fazla önem kazan›r.

Vücut için önemli olan minerallerin özellikleri, “Canl› Su”, “Suyun Mine-
ral Yönünden Zengin Olmas›” bölümlerinde ve ekteki CD’de ayr›nt›l› ola-
rak aç›klanm›flt›r. Bikarbonat (HCO3) ve sülfat›n (SO4

-2) vücut için yara-
r› ise k›saca flu flekildedir:

Bikarbonat (HCO3) sindirimde özellikle mide fonksiyonlar›n› destekler
ve hem midede hem de kanda asit-baz dengesinde rol oynar. Kanda bikar-
bonat›n (HCO3) azalmas› durumunda kan asidik nitelik kazan›r ve yafl-
lanma bafllar.

Sülfat (SO4
-2) ise sindirimde daha çok karaci€er ve safra kesesi fonksiyon-

lar›n› destekler ve kal›n ba€›rsaklar›n uyar›lmas›n› sa€lar. 

Do€al Mineralli Sular›n Fizyolojik ve Tedavi Edici Etkileri

Mineralli sular, bünyelerindeki minerallerin sa€lad›€› katk›lar›n yan› s›ra,
içerdikleri iyonlar›n fizyolojik etkileri ve baz› hastal›klardaki tedavi edici
nitelikleri sayesinde de sa€l›€a yararl›d›rlar. Bu fizyolojik etkilerden baz›-
lar› k›saca flu flekildedir.

Böbrekler üzerinde: Mineralli sular böbreklerde ve idrar yollar›nda tafl
oluflumunu önlerler. ‹drar yolu enfeksiyonlar›nda, özellikle sodyum bi-
karbonat (NaHCO3), magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) içerikleri yük-
sek mineralli sular iltihab› geriletici etki gösterirler. Ürolojik birçok hasta-





l›kta böbrek fonksiyonlar›n› desteklemek ve gelifltirmek amac›yla bol su,
özellikle de mineralli su içilmesi temel önlemlerden biridir.

Böbrektafl› üzerinde: Böbrektafl› oluflumunu maden suyu tüketmeye ba€-
lamak yanl›fl olur. Aksine yeterli ve düzenli miktarlarda su ve maden suyu
tüketmeyen insanlarda, tüketenlere göre böbrektafl› oluflumu riski daha
yüksektir. Bu duruma gelmifl ve böbreklerinde tafl oluflmufl insanlar›n ma-
den suyu tüketmeleri tavsiye edilmez. Ancak önemli olan, düzenli ve ye-
terli miktarlarda su ve maden suyu tüketerek vücudumuzu bu gibi etken-
lerden korumakt›r.  

Diyabet üzerinde: Sodyum bikarbonatl› (NaHCO3) sular insülinin etkisi-
ni güçlendirir ve karbonhidrat metabolizmas›n› iyilefltirirler. Bunun yan›
s›ra hem idrar miktar›n› hem de idrarla ürik asit (C5H4N4O3) at›l›m›n› ar-
t›r›rlar. Bu yüzden gut hastal›€›nda krizler aras› dönemde yararl›d›rlar.

Metabolizma üzerinde: Mineralli sular, özellikle de sülfatl› (SO4
-2) olan-

lar, safra kesesi tembelli€inde yararl›d›r ve pankreas fonksiyonlar›n› da
desteklerler. 

Mide üzerinde: Kronik mide mukozas› iltihab›nda veya mide asidi fazlal›-
€›nda yüksek bikarbonat (HCO3) içeren (1200 mg/L-1300 mg/L) mine-
ralli sular oldukça yararl›d›r.

Sindirim sistemi üzerinde: Günümüz insan›n›n az su içme, mineraller ba-
k›m›ndan yetersiz beslenme ve hareketsiz yaflam gibi özellikleri, sindirim
sistemi rahats›zl›klar›n›n bafll›ca nedenleridir. Bu rahats›zl›klar›n bafl›nda
da kab›zl›k gelir. Sülfatl› (SO4

-2) (600 mg/L-1200 mg/L) mineralli sular
bu bak›mdan oldukça yararl›d›r.

fiifal› Su Olarak S›n›fland›r›lan Mineralli Sular

Sa€l›k üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle, Almanya’da fliflelenmifl do€al
mineralli sular›n bir k›sm› “flifal› su” niteli€ini de kazanabilmektedir. Al-
man Federal ‹laç ve T›bbi Ürünler Enstitüsü (BfArM; Bundediustitute
für Arzneimittel und Medizinprodukte) analitik, farmakolojik, toksikolo-
jik ve klinik araflt›rma ve de€erlendirmeler sonucunda, fliflelenmifl baz› mi-
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neralli sular› “flifal› su” olarak onaylayabilmektedir. Ülkemizde henüz
böyle bir düzenleme yoktur, ancak bu uygulamaya k›sa sürede bafllanma-
s›n› dileriz.

Do€al Mineralli Su ile Soda Aras›ndaki Fark

Do€al mineralli su, do€al su, çevrimi sürecinde yeralt›nda oluflur ve top-
rakta bulunan birtak›m element ve maddeleri çözünmüfl halde içerir. Uy-
gun k›r›k hatlar› (faylar) veya jeolojik yap›lar olan bölgelerde yeralt›ndaki
bir mineralli su kendili€inden yeryüzüne ç›kabildi€i gibi, rezervuar›ndan
sondaj yöntemiyle de yeryüzüne al›nabilir. Ç›kar›ld›€› yerde (yani tafl›n-
madan) do€al niteli€i, mineral kompozisyonu ve içeri€i de€ifltirilmeden fli-
flelenir. 

Soda ise özellikle ABD’de çok yayg›n tüketilen yapay bir içecektir. ‹fllen-
mifl suyun, litresine en az 750 mg olacak düzeyde soda (sodyum bikarbo-
nat/NaHCO3) ve yine litresine 2-4 gr düzeyinde karbondioksit (CO2)
kat›l›p fliflelenmesi yoluyla üretilir. 

Mineralli su litresinde en az 1 gr de€iflik mineraller içerir. Oysa soda sade-
ce sodyum (Na) ve bikarbonat (HCO3) içerir. Deyim yerindeyse, soda
“hormonlu” domates, mineralli su ise “do€al” domatestir. ABD’de hiper-
tansiyon rahats›zl›€› söz konusu oldu€unda yüksek sodyum (Na) içeri€i
nedeniyle sodan›n tavsiye edilmemesi, Türkiye’ye, mineralli suyun tavsiye
edilmemesi fleklinde yans›m›flt›r. Oysa her fleyden önce mineralli su soda
de€ildir. 

Maden suyu içindeki mineraller sebebiyle çok sa€l›kl› bir içecektir ve in-
san sa€l›€›n› destekleyici özellikler tafl›maktad›r. Ter, solunum ve idrar
yoluyla kaybolan minerallerin yerine gelmesi için s›v› ihtiyac›n›n bir k›s-
m›, su içmenin yan› s›ra maden suyundan karfl›lanabilir. 
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Maden suyu bir ihtiyaç, soda ise bir tercihtir!



Bunun yan› s›ra gazl› içecek üretiminde, çok özel süreçler sonunda üreti-
len ve % 99,9 safl›kta besin üretimi için özel karbondioksit (CO2) gaz›
kullan›l›r. Halk aras›nda “asitli” olarak nitelenen içeceklerde asl›nda kar-
bondioksit (CO2) gaz› bulunmaktad›r. Maden sular›n›n yap›s›nda do€al
olarak bulunan bu gaz, dille temas etti€inde geçici olarak tat alg›lay›c›lar›
uyuflturdu€u için içimi kolaylaflt›rmaktad›r. O nedenle gaz› kaçm›fl maden
sular›n›n kendine has buruk ve ac›ms› tad› ön plana ç›kmaktad›r.
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Suyun Yeryüzündeki Da€›l›m›
Dünya yüzeyinin yaklafl›k % 70’i suyla kapl›d›r ve bunun büyük ço€unlu-
€u deniz ve okyanuslardad›r. Pasifik Okyanusu neredeyse yer yüzeyinin
yar›s›n› kaplar. Geri kalan suyun çok büyük bir k›sm› buzullarda, buz kat-
manlar›nda ve yeralt›ndad›r. Suyun sadece yaklafl›k % 3’ü atmosferdedir
ve üç farkl› formda bulunmaktad›r; gaz (buhar), s›v› (damla), kat› (buz
kristali). 

Dünyadaki sular alan ve kütle olarak fazla olmas›na karfl›n, insan›n kulla-
nabilece€i tatl› su miktar› oldukça azd›r. Yeryüzündeki su kaynaklar›n›n
yaklafl›k % 97’si denizlerin ve okyanuslar›n tuzlu sular›ndan oluflur. Su
kaynaklar›n›n sadece yaklafl›k % 3’ü tatl›d›r. Tatl› sular›n ise yaklafl›k %
68’den fazlas› buzullar ve buzul da€lar›nda bulunur. Yaklafl›k % 31,4’ü ye-
ralt› sular›nda ve yaklafl›k % 0,3’ü ise yüzey sular›d›r. Yüzey sular›n›n da
yaklafl›k % 87’si göllerde, % 11’i batakl›klarda ve % 2’si nehirlerde bulun-
maktad›r.

Dünyadaki tatl› su rezervlerinin; 
Yüzde 2’si buzullarda ve buz da€lar›nda,
Binde 9’u yeralt›nda,
On binde 9’u yüzey sular›nda,
Yüz binde 78’i göllerde,
Milyonda 99’u batakl›klarda,
Milyonda 18’i ise nehirlerdedir.
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Dünyan›n yaklafl›k  

% 70’i sudan oluflmaktad›r.  

Dünyadaki su miktar›n›n 

100 litre oldu€unu varsayarsak, 

bu miktar›n ancak 
1/2 çay kafl›€›
kadar olan k›sm› içilebilir 

sudur. 



Tatl› Suyun Ülkelere Göre Da€›l›m›

Dünyan›n baz› ülkelerinde su ihtiyaç duyulan miktardan daha fazla bu-
lunmakta, buna karfl›l›k baz› ülkeler de büyük bir su s›k›nt›s› çekmektedir.
Tatl› sular›n en fazla oldu€u alanlar Kuzey Amerika (özellikle Kanada),
Orta ve Güney Amerika, Avrupa’n›n kuzeyi ve yer yer bat› kesimleri, As-
ya’n›n kuzeyi (özellikle Sibirya), Asya’n›n güneyi ve güneyindeki ekvato-
ral ya€›fla sahip adalar (Endonezya, Malezya, Filipinler) ve Avustralya k›-
tas›d›r.    

Brezilya y›ll›k toplam 8 trilyon 233 milyar ton yenilenebilir su kayna€› ile
en zengin ülke iken, Gazze fieridi y›ll›k toplam 41 ton tatl› su kayna€›yla
su fakiri ülkeler listesinin bafl›nda yer almaktad›r. 

Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü’nün verilerine göre Brezilya’y›,
y›ll›k toplam 4 trilyon 507 milyar ton tatl› su kayna€›yla Rusya takip et-
mektedir.

Türkiye ise dünya ülkeleri içinde, y›ll›k toplam 214 milyar tonluk tatl› su
kayna€›yla 41., kifli bafl›na düflen 2.950 ton tatl› suyla da 106. s›rada bulun-
maktad›r. 

Asl›na bak›l›rsa y›ll›k kifli bafl›na düflen su miktar›, ülkelerin toplam su kay-
naklar›ndan çok daha önemlidir. Dünyan›n kifli bafl›na düflen en az tatl› su
kayna€›na sahip ülkesi Kuveyt’tir. Petrolü suyundan daha fazla olan bu ül-
kede kifli bafl›na y›ll›k 8 ton su düflmektedir. Y›ll›k toplam tatl› su kayna€›
20,8 milyon ton olan Kuveyt’in, y›ll›k petrol üretimi 130,1 milyon tonu,
kifli bafl›na petrol üretimi ise 50 tonu aflmaktad›r.

Tatl› su kayna€› az olan bölgeler özellikle dönenceler çevrelerinde yer
alan çöl alanlar›d›r. Özellikle Kuzey Afrika (Büyük Sahra), Afrika’n›n do-
€u ve güney k›s›mlar› (Kenya, Güney Afrika/Kalahari çölü ve Zimbab-
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Dünya nüfusunun yaklafl›k % 16’s›, yani bir milyar insan en yak›n
su kayna€›na ulaflmak için on befl dakikadan fazla yürümek zo-
rundad›r.



we), Asya’da Arabistan çöl bölgesi, Pakistan ve Avrupa’da Polonya civar›
kifli bafl›na tatl› su miktar›n›n en az oldu€u yerlerdir.   

Y›ll›k toplam yenilenebilir su kayna€› az olan di€er ülkeler ise flöyle s›rala-
nabilir: Umman (340 ton), Bat› fieria (320 ton), Barbados (296 ton), ‹s-
rail (250 ton), Yemen (198 ton), Ürdün (160 ton), Bahreyn (157 ton),
Singapur (139 ton), Malta (130 ton), Libya (106 ton), Suudi Arabistan
(96 ton), Maldivler (91 ton), Katar (86 ton), Bahamalar (63 ton), Birle-
flik Arap Emirlikleri (49 ton) ve Gazze fieridi (41 ton). 

Yeryüzündeki tatl› su kaynaklar› giderek azalmaktad›r. ‹klim flartlar›nda
meydana gelen de€iflmeler, insano€lunun do€al dengeyi bozmas›, çöllefl-
me, her geçen gün artan nüfusla birlikte tatl› su ihtiyac›n›n da artmas› ve
çevre kirlenmesinin her geçen gün h›zla artmas› tatl› su kaynaklar›n›n
azalmas›na yol açmaktad›r. 

Tatl› su kaynaklar›n› azaltan nedenler ülkemiz için de ciddi bir tehdit kay-
na€›d›r. Tatl› su miktar›n› etkileyen y›ll›k ya€›fl oranlar› Türkiye için afla€›-
daki flekildedir. 

Türkiye’nin Y›ll›k Ya€›fl Oranlar›

Türkiye’de en çok ya€›fl alan yerler (1.000 mm’den fazla) Do€u ve Bat›
Karadeniz bölümleri ile baz› Bat› ve Do€u Anadolu da€lar›d›r. En fazla ya-
€›fl alan flehir Rize  ve çevresidir (2.400 mm’den fazla). Orta derecede ya-
€›fl alan yerler (500 mm-1.000 mm) Akdeniz, Ege, Marmara, Orta Kara-
deniz, Do€u Anadolu ve ‹ç Anadolu’nun kuzey kesimleridir. Az ya€›fl alan
yerler ise (500 mm’nin alt›nda) ‹ç Anadolu, Güneydo€u Anadolu ve yer
yer Do€u Anadolu’nun çukur yerleridir. En az ya€›fl alan yerler de Tuz
Gölü çevresi ile I€d›r Ovas› civar›d›r (250 mm’nin alt›nda). Bir ülkenin al-
d›€› y›ll›k ya€›fl miktar› onun iklim özellikleriyle yak›ndan ilgilidir. Türki-
ye’de genel olarak üç ana iklim tipi görülür; Karadeniz iklimi, Akdeniz ik-
limi ve karasal iklim.

Karadeniz ‹klimi: Esas olarak Kuzey Anadolu Da€lar›n›n Karadeniz’e ba-
kan yamaçlar›nda görülür. Genel özelli€i her mevsim ya€›fll› olmas›d›r. 
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Akdeniz ‹klimi: Ülkemizde en belirgin olarak Akdeniz k›y›lar›nda görül-
mekle birlikte, Ege ve Marmara bölgelerinde de etkili olmaktad›r. Genel
özelli€i yazlar›n s›cak ve kurak, k›fllar›n ›l›k ve ya€›fll› geçmesidir. 

Karasal ‹klim: ‹ç Anadolu, Do€u Anadolu ve Güneydo€u Anadolu bölge-
leriyle ‹ç Bat› Anadolu bölümünde görülür. Genel özelli€i yazlar›n s›cak
ve kurak, k›fllar›n so€uk ve kar ya€›fll› geçmesidir. 

Suyun Moleküler Yap›s›

Su kimyasal olarak pek çok özelli€e sahiptir. Her bir su molekülü, 2 hidro-
jen (H) ve 1 oksijen (O) atomunun birleflmesiyle oluflmaktad›r. Biri yak›-
c›, di€eri de yan›c› olan bu iki gaz birleflerek suyu olufltururlar. Hidrojen
(H) atomunun çekirde€i etraf›nda yaln›z bir elektron vard›r. Oysa bu ta-
bakada normal olarak iki elektron olmas› gerekir. E€er hidrojen (H) ato-
mu bir elektron daha alacak olursa, bu tabaka elektron bak›m›ndan dola-
cak ve hidrojen (H) daha kararl› bir yap› kazanacakt›r. Oksijen (O) ato-
munun ise ilk yörüngesinde 2, ikinci yörüngesinde 6 elektron olmak üze-
re toplam 8 elektronu bulunur. Ancak oksijenin daha kararl› bir hale gel-
mesi için, son yörüngesini 8’e tamamlamas› gerekmektedir. Oksijen (O)
atomu, d›fl yörüngesindeki bofl olan iki elektronun yerini iki ayr› hidrojen
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Suyun oluflumu

Suyun oluflumu sadece bir tesadüf mü?



(H) atomunun elektronlar›yla doldurur. Ayn› anda oksijen (O) atomu-
nun d›fl yörüngesindeki iki elektron, iki hidrojen (H) atomunun yörünge-
lerinde bofl olan birer elektronun yerini doldurur. Böylece oksijen (O) ve
hidrojen (H) atomlar›, elektronlar›n› ortaklafla kullanarak oldukça kararl›
bir su (H2O) molekülünü olufltururlar. 

Bir su molekülünün oksijeni (O), di€er moleküllerin hidrojen (H) tara-
f›yla zay›f bir ba€ oluflturabilmektedir. Bir su molekülü, t›pk› gezegenimiz
dünyan›n kuzey ve güney kutbuna sahip olmas› gibi, çift kutupludur. Do-
lay›s›yla her su molekülünün, elektromanyetik kuflakla çevrelenmifl, bir
eksi ve bir art› kutbu bulunmaktad›r.

Moleküllerinin kutuplu bir yap›ya sahip olmas› sebebiyle, su sürekli bir
kimyasal oluflum içerisindedir. Suyu hayat›n vazgeçilmez maddesi yapan
en önemli özelli€i de onun bu kutuplu yap›s›d›r.



Su Kümeleri 

Suyun yüzey gerilimi ve benzersiz ak›flkan yap›s› farkl› su moleküllerinin
aras›ndaki zay›f hidrojen ba€lar›ndan kaynaklan›r. Bu zay›f elektromanye-
tik güçler, su moleküllerini bir arada yap›land›ran çift kutuplu elemanlar
içerirler. Su dondu€unda kristal örgüye benzeyen sert oluflumlar gözlem-
lenir. S›v› formda bu sertlik bozulur. Ayn› zamanda suyun zay›f hidrojen
moleküller aras› ba€› “su kümeleri” ad› verilen benzersiz bir olay› gerçek-
lefltirir. 

Uzun y›llar boyunca kimyagerler ve fizikçiler bu organize zay›f-hidrojen-
ba€› kümelerinin su içinde form almas›n› ve ayr›lmas›n› gözlemlemifller-
dir. Bafllang›çta bu yap›lanman›n rastgele olufltu€u düflünülmekteydi. An-
cak gözlemlerine devam eden bilim insanlar› aç›k bir flekilde görmüfllerdir
ki, bir kez küme bozuldu€unda baflka bir küme oluflmakta ve yeni oluflan
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Bir yan›c› ile bir yak›c›n›n evlenmesi = su

Su kümeleri

Kümeler
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birçok küme de bir önceki küme fleklini tekrar etmektedir. Bu kümelerin
birço€u simetrik geometrik flekiller almaktad›r. 

Su küme boyutlar›n›n önemi ve faydalar› ilerleyen bölümlerde daha ayr›n-
t›l› verilmektedir, ancak burada k›saca faydalar›na de€inece€iz. Su küme
boyutlar› ne kadar küçük olursa hücreye besin tafl›mada ve hücreden at›k-
lar› atmada o kadar etkili ve verimli olur. Bu bak›mdan daha sa€l›kl›, ba€›-
fl›kl›k sistemi daha güçlü ve daha genç kalabilmek suyun küme boyutuyla
do€rudan ba€lant›l›d›r.

Moleküler Evlilikler: Suyun Oluflumu Bir Tesadüf mü?

Fizik biliminde farkl› kaynaklardan gelen iki ayn› dalga boylu ›fl›n›n çarp›fl-
mas›ndan yeni enerji alanlar›n›n olufltu€u bilinmektedir. Bu flekilde yeni
enerji formlar› elde edilir. Kimya bilimi bunu “molekül evlili€i” olarak ta-
n›mlar ve ikiye ay›r›r; mutlu ve mutsuz evlilikler.

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. Gelece€in yak›t›d›r.

Oksijen (O) ise en çok kullan›lan ikinci ve evrende en bol bulunan üçüncü
elementtir (yeryüzünde ise en bol bulunan elementtir). ‹lk olarak milyar-
larca y›l önce oluflan bitkilerin fotosentezi sayesinde meydana gelmifltir.

Hidrojen (H) elementi oksijen (O) elementi ile mutlu bir evlilik yaparak
su (H2O) molekülünü oluflturmaktad›r. 

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-
rojeni (H) birbirinden ay›rabilmek için suyu yaklafl›k 2.500-3.000 °C’ye
kadar ›s›tmak gerekmektedir. Bu yönteme “termoliz” denir. 

Oksijen (O) ve hidrojeni (H) birbirinden ay›rman›n di€er bir yöntemi ise
elektrolizdir. Elektrik enerjisi kullanarak suyun hidrojen (H) ve oksijene
(O) ayr›lmas› sürecine “do€rudan elektroliz” denir. Ayr›ca bu iki yöntem



birlikte 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 denmektedir. Su
buhar› gözenekli yap›daki bir katottan hidrojen (H) ve oksijen (O) iyon-
lar›na ayr›flmaktad›r. Hidrojenler (H)  birer elektron ald›ktan sonra gaz
haline geçip buhara kar›fl›rken, oksijen (O) iyonlar› gaz s›zd›rmaz bir elek-
trolit üzerinden geçerek anota ulafl›r ve elektronlar›n› burada b›rak›p gaz
haline geçer.

Mutsuz evlilikler: Suyun yap›s› bozuldu€unda, içindeki iyonize* ve suya
elektromanyetik dalga boylar› veren elementler baflka elementlerle birlefl-
mektedir. Bu genellikle boru bas›nc›ndan veya suya kat›lan karbondiok-
sitlerden (CO2) dolay› gerçekleflir. Bu olaya kimyada “mutsuz evlilikler”
denir. Asl›nda bunlar su canl› oldu€u, yani bir yap›ya sahip oldu€u sürece
aralar›nda bir duvar gibi oldu€u için iyon yap›s›ndan dolay› birleflemez ve
bedene zararl› hale gelemezler. Ancak su yap›land›r›lmazsa canl› organiz-
malar›n sa€l›€›na, elektronik teçhizatlar›n t›kanmas›na, bozulmas›na ne-
den olabilmektedir. Örne€in kireç (CaCO3) oluflumu gibi. Oluflan kireç,
yafllanmayla birlikte damarlar›n ve beyindeki sinir iletiflim ba€lar›n›n ki-
reçlenmesine ve bilgi ileten köprülerin kurulamamas›na (unutkanl›€a)
neden olmaktad›r.  
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* ‹yonik,  iyon durumuna geçmifl yani bir veya daha çok  elektron  kazanm›fl veya yi-
tirmifl atomdur.
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Hidrojen (H) Döteryum (D) Trityum (T)

Kütle numaras›  1 Kütle numaras›  2 Kütle numaras›  3

H2O HDO D2O
Proton Elektron    Nötron

Su çeflitleri

* ‹zotop: Bir elementin ayn› özelliklere sahip atomunda farkl› çekirdek yüklü halidir.

O
H  H

O
H  D

O
D D

Yeryüzündeki Su Çeflitleri

Bilim insanlar›, do€ada üç hidrojen (H) izotopu* bulmufllard›r. Bunlar›n
her biri oksijen (O) ile birleflebilmektedir. Bu durumda suyun üç farkl› tü-
ründen söz edilebilece€i anlafl›lmaktad›r:

1. Normal Su (Protiyum, H2O), 

2. A€›r Su (Döteryum, D2O),

3. Trityum Suyu (T2O).

Ayr›ca moleküllerinde bir atom normal su (H2O) ve bir atom a€›r su
(D2O) ya da bir atom a€›r su (D2O) ve bir atom trityum suyu (T2O) bu-
lunan "kar›fl›k" sular da olabilir. Böylece su çeflitleri artar: HDO, HTO ve
DTO. Öte yandan suyun içerdi€i oksijen de (O) üç izotopun bir kar›fl›m›-
d›r: Oksijen-16, Oksijen-17 ve Oksijen-18. Do€ada bunlardan en çok Ok-
sijen-16 izotopuna rastlanmaktad›r. 
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O halde do€al su, kayna€› ne olursa olsun, farkl› moleküllerin bir kar›fl›m›-
d›r. Bunlar›n en hafifi H2O16 ve en a€›r› da T2O18’dir. Kimyac›lar bu on
sekiz su çeflidinin her birini saf olarak haz›rlayabilmektedirler. 

Normal Su (H2O)

Normal su hepimizin ilkö€retimden itibaren fen derslerinde bizlere ö€re-
tilen özellikleriyle bildi€imiz, 0°C’de donan ve 100°C’de kaynayan su çe-
flididir. 

Trityum Suyu (T2O)

Trityum (T), hidrojenin (H) radyoaktif izotopudur. 1934 y›l›nda, çok
h›zl› döteryum çekirde€i ile döteryum bilefliklerinin bombard›man edil-
mesi s›ras›nda nükleer transmutasyon* ürünü olarak keflfedildi. Trityu-
mun sembolü 3H veya T’dir. 

Atom a€›rl›€› 3,0170’dir. Kimyevi özellik bak›m›ndan hidrojene (H) ben-
zer, fakat fiziki özellikleri hidrojeninkinden (H) farkl›d›r.

Trityum (T) atmosferde hidrojenin (H) 1018’de biri kadar bulunur.
Yeryüzünün mevcut trityum (T) miktar› yaklafl›k 1 kg olarak tahmin edil-
mektedir.

Trityum (T) radyoaktif olup yar›lanma süresi 12,46 y›ld›r. Trityumdan
(T) faydalanarak hidrojenlendirme reaksiyonlar› ve reaksiyon de€iflimle-
ri gözlenebilir. Trityum (T) ve bileflikleri etiketleme ve izleme deneyle-
rinde kullan›l›r. Örne€in, biyokimya çal›flmalar›nda, trityumla (T) etiket-
lenmifl (damgalanm›fl, yani bünyesinde trityum bulunan bileflik) hor-
monlar, g›dalar, ilaçlar kullan›l›r ve bu maddelerin vücuttaki davran›fl› ta-
kip edilir. 

Yine suyun hidrokarbonlardaki çözünmesinin tayininde, suyun difüzyo-
nunda, polimerlerin analizinde ve kimya reaksiyonlar›n›n takip etti€i yolu
bulmakta trityumla (T) damgalama metodu kullan›l›r. Bir suyun içinde
trityum suyu (T2O) ne kadar fazlaysa, su o kadar gençtir. E€er suyun

* Nükleer reaksiyonla bir nükleidin di€er nükleide geçifli.



içindeki trityum (T2O) azsa ya da yoksa suyun yaklafl›k altm›fl y›ldan da-
ha yafll› oldu€unu ve göreli olarak uzun bir çevrimde bulundu€unu söyle-
yebiliriz. Bunun d›fl›nda vücuttaki davran›fl› izlenebildi€inden biyokimya
çal›flmalar›nda da yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bir suyun buharlaflma
ve ya€mur olup ya€ma zaman›n› ölçmek amac›yla içinde trityum (T) bu-
lunan su kullan›l›r. Ayr›ca,  bilim insanlar› çeflitli su türlerini izotop kimya-
s› alan›ndaki araflt›rmalarda da kullan›rlar. 

Yeralt› Sular›

Durgun Sular

Küçük ak›nt›lar Nehirler

Akarsular
S›€ göller Derin göller

Karstik Alüvyonlu Tortul Derin

Bugün içti€imiz suyun yafl›

Saatler Günler        Aylar    Y›llar On Y›llar Yüz Y›llar Bin Y›llar
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A€›r Su (D2O)

A€›r su (D2O) bildi€imiz suya en yak›n olan su çeflididir. Sadece yap›s›
de€il, fiziksel özellikleri de ona bir hayli benzemektedir. A€›r su (D2O) ile
normal su aras›ndaki bu benzerlik nedeniyle a€›r suyun (D2O) içilip içi-
lemeyece€i tart›fl›lmaktad›r. Bunun için a€›r suyun kimyas› üzerinde biraz
durulmal›d›r. 

A€›r su (D2O) ilk kez 1932 y›l›nda suyun elektrolizi yoluyla ‹ngiliz kim-
yager Hugh Stott Taylor* taraf›ndan bulunmufltur. Her hidrojen (H) ato-
munun merkezinde normal olarak bir proton bulundu€u bilinmektedir.
Merkeze herhangi bir elektrik yükü tafl›mayan atomik zerre olan bir nöt-
ron eklendi€inde de atom yine hidrojen (H) atomu olma özelli€ini koru-
maktad›r, ama art›k a€›rl›€› artm›flt›r. Suyun yap›s›nda oksijenle (O) bir-
leflen hidrojen (H) a€›r hidrojendir (H). Bu nedenle a€›r hidrojenlerden
oluflan suya “a€›r su” (D2O) denmektedir. Görünüflü normal suya benze-
yen a€›r su (D2O) çok daha yo€undur. Kaynama ve donma noktalar› da
suya oranla daha yüksektir. 

Normal su (H2O) A€›r su (D2O)

Normal su (H2O) ve a€›r suyun (D2O) moleküler gösterimi

* Hugh Stott Taylor (1890 – 1974) kimyasal tepkimeleri kolaylaflt›ran maddelerle
(kataliz) ilgilenen ‹ngiliz bir kimyagerdir. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda a€›r su teda-
rik edebilecek önemli yöntemler gelifltirmifltir. 
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Bir su molekülünü oluflturan hidrojen (H) ve oksijen (O) atom-
lar› aralar›nda 104,50’lik bir aç› olufltururlar.

1938’de bölünme (füzyon) tepkimeleri üzerinde çal›flan Alman fizikçiler
bu tepkime zincirini yavafllat›p ayn› zamanda üretilen nötronlar› da  kul-
lanmak için a€›r suyun (D2O) gerekli oldu€unu ileri sürdüler. Savafl› da-
ha çabuk bitirmek için kullanmay› düflündükleri atom bombas›n›n yap›-
m›nda gerekli olan a€›r suyu (D2O) her yerde aramaya bafllad›lar. A€›r su-
yun (D2O) Norveç’in Rjukan yöresinde üretildi€ini ö€renen Almanlar›n
buradan s›k s›k a€›r su (D2O) sat›n almalar› Norveçli yetkililerin flüphele-
rini çekmifltir. Bir süre sonra Norveç’in, Almanlarla olan a€›r su (D2O) ti-
caretine son vermesi üzerine Hitler harekete geçip buray› iflgal etti ve bu
madeni kullanmaya bafllad›. 

Bunun öneminin fark›na varan di€er ülkeler, ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›n-
da defalarca bu madeni yok etmeye çal›flm›flt›r. Ço€u baflar›s›z olan bu sa-
botaj giriflimlerinin birinde, Almanlar›n üretip kullanmaya haz›rland›€›
180 kg civar›ndaki a€›r su (D2O) Fransa’ya aktar›lm›flt›r. A€›r su (D2O)
için verdikleri mücadelede baflar›s›z olmalar› Almanlar›n ifllerini bir hayli
zorlaflt›rm›flt›r.

A€›r su (D2O) ile normal suyun karfl›laflt›r›lmas›

Normal su
1 lt = 1 kg A€›r su

0.9 lt = 1 kg
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A€›r Suyu (D2O)  Azalt›lm›fl Suyun Özellikleri ve Kanser Tedavisindeki
Önemi 

Son zamanlarda onkoloji alan›nda yap›lan çal›flmalarda a€›r suyun önemi-
nin giderek artt›€› gözlemlenmektedir. Macar biyolog Dr. Gabor Somlyai
suyun içindeki a€›r suyu (D2O) azaltarak kanserli hücrelerin geliflimini
önlemektedir. Macaristan Ulusal Onkoloji Enstitüsü’nde de görev alan
bilim insan› Dr. Gabor Somlyai kanser araflt›rmalar›na esas olarak bir
komflusu yüzünden bafllam›flt›r. Daha küçük bir çocukken çok sevdi€i
dostunu kanserden yitiren Dr. Gabor Somlyai, üniversite e€itiminden
sonra çal›flmalar›n› kanser araflt›rmalar› alan›nda yo€unlaflt›rm›flt›r. Suda
do€al olarak bulunabilen a€›r su (D2O) ya da a€›r hidrojen üzerine odak-
lanan Dr. Somlyai, içme suyundaki a€›r suyu (D2O) azaltarak kanserli fa-
relere içirmifl ve bir süre sonra farelerde tümör gelifliminin yavafllad›€›n›
hatta geriledi€ini görmüfltür. Sudaki a€›r su (D2O) içeri€inin azalt›lmas›
tümörlü hücrelerin ço€almas›n› düzenleyen sistemi bozmaktad›r. A€›r su-
yu (D2O) azalt›lm›fl su normal hücrelere ise herhangi bir zarar verme-
mektedir. Buna karfl›n kanserli hücreler sudaki bu de€iflimden etkilen-
mektedirler. Bu mucize su ilk defa insanlar üzerinde de olumlu sonuçlar
verdi. Klasik tedavileri devam eden k›rk dört prostat kanserli hastadan yir-
mi ikisine bir y›l boyunca a€›r suyu (D2O) azalt›lm›fl su, di€er yirmi ikisi-
ne ise normal su (H2O) verildi. Bir y›l›n sonunda, a€›r suyu (D2O) azal-

A€›r suyu (D2O) azalt›lm›fl su
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t›lm›fl su içen yirmi iki kiflilik gruptan sadece iki kifli hayat›n› kaybederken,
normal su (H2O) içen yirmi iki kiflilik gruptan dokuz kifli kanserden ha-
yat›n› kaybetmifltir. 

A€›r suyu (D2O) azalt›lm›fl suyla ilgili olarak son y›llarda Japonya, Ro-
manya, Macaristan, Rusya ve ABD’de çeflitli araflt›rmalar yap›lm›flt›r. A€›r
suyu (D2O) azalt›lm›fl su kullan›m› halinde Tip - II diyabet hastalar›nda
kan flekerinin düzenlenmesinin daha kolaylaflt›€› gözlemlenmifl ve bu ko-
nu hakk›nda çeflitli makaleler yay›mlanm›flt›r. Japonya ve Romanya’da bu
konuda al›nm›fl patentler bulunmaktad›r. A€›r suyu (D2O) azalt›lm›fl su
kullan›m›n›n tansiyon de€iflikliklerini azaltt›€›, bedenin enerji kaynaklar›-
n› art›rarak yorgunlu€u azaltt›€› da gözlemlenmifltir.

2005 y›l›nda Almanya’da düzenlenen uluslararas› bulufl ve yenilik yar›fl-
mas›nda a€›r suyu (D2O) azalt›lm›fl suya birincilik ödülü verilmifltir. Ma-
caristan’da üretilen ve günde iki litre tüketilmesi tavsiye edilen sular 2000
y›l›ndan beri ‹spanya, ‹ngiltere, Danimarka, Almanya, Slovak Cumhuriye-
ti, Amerika, Avustralya, Japonya ve Kore’de sat›lmaktad›r.

Normal içti€imiz sulardaki a€›r su (D2O) içeri€i 150 mg/lt (litrede 150
mg ya da 0,150 gr) iken, a€›r suyu (D2O) azalt›lm›fl suda bu oran ortala-
ma 105 mg/lt’dir. 

Su, tümörlü hastalarda doktorun uygulad›€› geleneksel tedavinin yan›n-
da, destekleyici bir tedavi ö€esi olarak tüketilebilmektedir. Düzenli kulla-
n›m› ba€›fl›kl›k sistemi fonksiyonlar›n› art›rmakta ve yafllanma sürecini ya-
vafllatmaktad›r. Yan etkisi bulunmayan su, vücudun enerjisini art›rd›€›
için sporculara da tavsiye edilmektedir. (A€›r suyu (D2O) azalt›lm›fl su
hakk›nda http://www.preventa.org/cegunkrol_cegadatok.php internet
adresinden bilgi al›nabilir.) Ülkemizde yak›n zamana kadar Mes Do€al
adl› firma a€›r su satmaktayd›. Ancak firman›n içme suyu olarak ithal etti-
€i su baflka kifliler taraf›ndan farkl› amaçlarla tüketilmeye bafllan›nca, sat›fl›
durdurulmufltur.

D2O’su azalt›lm›fl su sa€l›k için en faydal› sulardand›r.





2. Bölüm

Canlı -

Cansız
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Canl› Su – Cans›z Su 
‹çti€iniz su flifa m›, yoksa bir hastal›k kayna€› m›?

Su canl› hayat› için yaflamsal bir de€erdedir. Hayat›m›zda bu kadar önem-
li bir yeri olan sudan en iyi flekilde yararlanabilmemiz, suyun baz› nitelik-
leri tafl›yabilmesiyle de do€rudan ilgilidir. ‹nsan için en yararl› özellikleri
tafl›yan suya “canl› su” ismi verilmektedir ve bu su flifa veren, canland›ran,
enerji katan özelliklerinin yan› s›ra canl› metabolizmalar›n›n en çok tercih
etti€i sudur. Canl› su at›klar›n hücreden daha h›zl› ve etkili at›lmas›n›
sa€lay›p bir tür detoks etkisi yaratarak metabolizman›n daha h›zl›
çal›flmas›n› sa€lar. Metabolizman›n daha h›zl› çal›flmas›yla ba€›fl›kl›k siste-
mi güçlenir. Bu özellikleri sayesinde canl› su flifa verici bir niteliktedir.
Ayr›ca canl› su bitkilerde mahsul kalitesini ve miktar›n›, hayvanlarda ise et
ve yan ürün kalitesini yükseltir. Zengin oksijen (O2) içeri€i sayesinde
bakterilerin ve virüslerin üremesini engelleyerek iyi organizmalar›n
geliflmesini sa€lar. Zengin mineral içeri€i sayesinde zarar görmüfl hücre ve
dokular›n yenilenmesini sa€layan canl› su, bu yönüyle canl›lar›n hayat
kalitesini yükseltir ve sa€l›kl› yaflamalar›na yard›mc› olur.

‹lerleyen bölümlerde daha ayr›nt›l› olarak söz edece€imiz canl› suyun
bütün bu üstün özellikleri onu vazgeçilmez k›lar. Ancak günümüzde canl›
suya ulaflmak pek kolay de€ildir. Birço€umuz canl› suya ulaflabilmek için
ambalajlanm›fl veya ifllenmifl sular› içerek hayat kalitemizi yükseltti€imizi
san›r›z, ama ne yaz›k ki böyle düflünmekle yan›l›r›z. Endüstriyel devrim,
asit ya€murlar›, flehir flebeke sistemleri gibi canl› olan do€al kaynak
sular›n› cans›z su haline getiren faktörlerin d›fl›nda, suyu ambalajlamak da
canl› suyu öldüren uygulamalard›r. Asl›nda do€al kaynak suyu diye içti€i-

Hasta oldu€unuzda iki fleyi bilirsiniz; birincisi vücudunuzda elek-
tron azd›r. Bu durum vücudun asidik oldu€una iflarettir. ‹kincisi
ise toksinli madde içerdi€inizdir. Çünkü hastal›k toksinli madde-
lerden oluflur. 



48

miz birçok su ifllem gördü€ü, oksijen (O2) içeri€ini kaybetti€i, ambalaj-
land›€› ve kirlendi€i için canl›l›€›n› yitirerek cans›z su haline gelmekte ve
hastal›k yap›c› özelli€e bürünmektedir. Canl› suyun flifa verme niteli€ine
ba€l› olarak hayat kalitesini yükseltmesine karfl›l›k, cans›z su yetersiz oksi-
jen (O2) ve mineral içeri€i, büyük kümesel yap›s›, düflük enerji seviyesi ve
hastal›k yap›c› mikroorganizmalar içermesi nedeniyle muhtemelen hasta-
l›k yap›c› özelli€i ile hayat kalitesini düflürücü bir etkiye sahiptir.

Bu bölümde önce canl› suyun özelliklerini ve faydalar›n› inceleyecek, ar-
d›ndan da suyun canl›l›€›n› nas›l yitirdi€ine ve yeniden canland›rma yön-
temlerine de€inece€iz. 

Canl› Su
Hepimiz s›k s›k suyun canl› hayat› için neden vazgeçilmez oldu€undan,
tafl›d›€› önemden ve su kayb›n›n nelere yol açabilece€inden söz ederiz.
Bunu yaparken suyun canl› organizmalardaki görevlerine ve bu görevler
sayesinde oluflan ifllevselli€e de€iniriz. Asl›nda hayat›m›z için bu kadar
vazgeçilmez olan sudan maksimum oranda faydalanmak isteriz. Buna kar-
fl›l›k canl›lar için en faydal› suyun hangisi oldu€u konusundaki bilgilerimiz
oldukça s›n›rl›d›r.  

Canl›lar için en faydal› su “canl› su” ad› verilen, do€an›n bizlere sundu€u
do€al kaynak suyudur. Da€lardan gelen erimifl kar veya buzul sular›, top-
raktan f›flk›ran kaynaklar, kilometrelerce uzunluktaki do€al yataklar›nda
özgürce akan nehir ve ›rmak sular› en büyük canl› su kaynaklar›d›r. 

Canl› su sadece susuzlu€u gidermekle kalmayan, ayn› zamanda içene
canl›l›k ve flifa da veren sudur. 
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Canl› Su ‹çin Alt› Kriter 

‹çilecek suyun vücudumuza yararl› olabilmesi baz› nitelikleri tafl›mas› ha-
linde mümkündür. Suyun canl› su olarak nitelenebilmesi için flu özellikle-
ri tafl›mas› gereklidir: 

1- Temiz olmal›d›r.

2- Enerji dolu olmal›d›r.

3- Oksijen (O2) yönünden zengin olmal›d›r.

4- Mineral aç›s›ndan zengin olmal›d›r. 

5- pH seviyesi vücuttaki ak›flkanlar ile denge içerisinde olmal›d›r.

6- Moleküler yap›s› küçük ve alt›gen kümeler halinde olmal›d›r.    

1. Suyun Temiz Olmas›

Kaliteli suyun en temel flart› biyolojik, kimyasal ve fiziksel yönden temiz
olmas›, yani hastal›k yap›c› organizmalar› içermemesidir. ‹çme sular›m›z
havadaki kimyasal kirlilikten, yani nitrojen (N) (azot olarak da bilinir),
karbonmonoksit (CO), nitrojendioksit (NO2) ve kükürt (S) içeren gaz-
lardan dolay› kirlenir. Asit ya€murlar›na neden olan bu durum topra€›n ve
suyun büyük zarar görmesine yol açar. Ayr›ca tar›m ilaçlar› gibi zararl›
kimyasallar da ya€mur sular›yla nehirlere tafl›n›r. Nehirler evsel ve çiftlik
hayvanlar›n›n at›k sular›n› da bar›nd›r›r. Bu nedenle ar›t›lm›fl sular yüksek
oranda klorla (Cl) dezenfekte edilir. Bunun yan› s›ra sular›n evlere da€›-
t›lmas› s›ras›nda boru hatlar›ndaki pas gibi istenmeyen maddeler de mus-
luktan akan suyun içerisine kar›flmaktad›r.

Suyun biyolojik olarak da temiz ve saf olmas›, yani hastal›k yap›c› bakteri,
virüs gibi patolojik mikroorganizmalar› içermemesi çok önemlidir. Bu

Musluk suyunda ne kadar çok mineral olursa iyonize suyun alka-
li derecesi o kadar artar, bu nedenle suyun mineral içeri€i önem-
lidir. 



özellik di€erlerinden çok daha öncelikli say›lmal›d›r, çünkü salg›n hasta-
l›klara neden olabilen su, toplu ölümlere kadar varan zararlara yol açabil-
mektedir. Suyun öncellikle bu zararl› içerikten ar›nd›r›lmas› ve temiz su
haline dönüfltürülmesi gerekmektedir.

Canl› su saf ve temiz oldu€u, her fleyden önce insan› hasta eden, salg›nla-
ra ve hatta toplu ölümlere neden olan zararl› organizmalar› içermedi€i
için sa€l›kl› olmam›z› sa€lar. Uzun süre içildi€inde vücuttaki toksinli mad-
delerin at›lmas›na ve hücrelerin daha verimli çal›flmas›na yard›mc› olur.
Hücreler daha verimli çal›flt›€› zaman kifli kendini eskiye oranla daha di-
namik, enerjik, sa€l›kl› ve mutlu hissedecektir. 

Temiz su içerek birçok hastal›ktan –özellikle çocuklar› ve yafll›lar› etkile-
yen– korunmufl olursunuz. Bu hastal›klar›n bafl›nda tifo, kanl› ishal, kole-
ra, çocuk felci, s›tma, menenjit, dizanteri, çocuklarda görülen yaz ishalle-
ri, g›da zehirlenmeleri, parazitler, enfeksiyonlar, hepatit A ve hepatit B
hastal›klar› gelmektedir.
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Günümüzde afl›, tedavi ve ileri ar›tma yöntemleri sayesinde su kaynakl›
hastal›klar›n azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar yo€unlaflm›flt›r. Buna karfl›-
l›k artan nüfus -dolay›s›yla at›k miktar›-, kontrolsüz kanalizasyon ve at›k
deflarjlar› geliflmekte olan ve geliflmemifl ülkelerde hâlâ önemli bir sorun
olma özelli€ini muhafaza etmektedir.  

Su kaynakl› hastal›klar›n yay›lmas›

Sudan kaynaklanan pek çok hastal›k içme sular›na enfeksiyonlu (enfekte)
hayvan ya da insanlardan bulaflmaktad›r. Bu durum genellikle sular›n çay,
nehir, göl ve ya€mur sular› gibi yüzey sular›ndan elde edildi€i yerlerde
gözlenebilmektedir. Bu yüzey sular› enfekte hayvan ya da insanlardan do-
lay› kirlenmifl hale gelebilirler. Enfekte hayvanlar evcil hayvanlar, çiftlik ve
kümes hayvanlar› ya da kunduz, geyik gibi d›flk›lar›n› yüzey sular›na ya da
yak›nlar›na yapan hayvanlar olabilir. Mikroplu alanlar, kanalizasyon boru-
lar›, ikamet edilen alanlar ya da sanayideki uygulamalar da yüzey sular›n›n
kirlenmesine sebep olabilmektedir. 

Sudan kaynaklanan hastal›klar›n belirtileri: Salmonella, vibro, shigella,
anthrax, burcellase gibi sudan kaynaklanan hastal›klara maruz kalan in-
sanlar için semptomlar enfeksiyon ajan›na ba€l› olarak de€ifliklik göster-
mektedir. Baz› su kaynakl› hastal›klar için semptomlar, kirlenmifl suyun
tüketilmesinden iki-on gün aras›nda de€iflen bir süre sonunda kendini
göstermeye bafllamaktad›r. Belirtiler ise ço€unlukla ishal, kar›n a€r›s›, bu-
lant› ve düflük atefl fleklindedir. Örne€in, toksoplazma enfeksiyonu, yani
“toxoplasma gondii” ad› verilen parazitin vücuda girmesiyle oluflan bir
hastal›€›n gözlemlendi€i insanlarda atefl, salg› bezlerinin fliflmesi ve gör-
mede bulan›kl›k ya da görme kay›plar› gözlenebilir. 

En çok etkilenen kifliler: HIV/A‹DS tafl›yan, organ ya da kemik ili€i nakli
gerçeklefltirilen ya da kanser tedavisi görmüfl olan insanlar, su kaynakl›

Tüketilen suyun kalitesi daha fazla önemsenmelidir. Hastal›klar-
dan korunmak için yenen yiyeceklerin kalitesi kadar içti€imiz
suyun kalitesine de önem vermeliyiz.
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Geliflmekte olan ülkelerdeki hastal›klar›n % 80’i su kaynakl›d›r.

hastal›klara karfl› daha büyük risk alt›ndad›rlar. Bu durumlarda enfeksiyon
daha etkili ve hayat› tehdit edici hale gelmektedir. Bebekler, yafll›lar ve
kronik hastal›k geçirmifl kiflilerde hastal›klar daha ciddi sonuçlar do€ur-
maktad›r. 

Su tüketimi yoluyla toksoplazma enfeksiyonuna maruz kalmak çok nadi-
ren gözlenmektedir, çünkü genelde hayvandan insana geçen bir hastal›kt›r
ve genellikle iyi piflmemifl  çi€  et yemekle,  domuz eti yenmesiyle geçmek-
tedir.  Toksoplazma enfeksiyonu hamile kad›nlarda daha ciddi bir tehlike-
dir, çünkü cenin parazit ile enfekte olabilmektedir. Bu durum annenin ha-
milelik s›ras›nda ya da öncesinde parazit ile enfekte olmas›ndan ileri gel-
mektedir. E€er hastal›k erken safhada teflhis ve tedavi edilemezse, bebe€in
hayat›nda uzun süreli komplikasyonlara sebep olabilir. 

Olas› sa€l›k etkileri: ‹çme sular›ndaki kirliliklerin düzeyi nadiren h›zl› ve
geçici sa€l›k etkileri gösterebilecek durumdad›r. Bu sa€l›k etkileri ise bu-
lant›, akci€er iltihab›, deride döküntüler, bafl dönmesi, kusma fleklindedir.

Kirleticiler genellikle kronik sa€l›k etkileri göstermektedir ve bu etkiler
kirleticilere maruz kald›ktan uzun bir süre sonra kendini göstermektedir.
Kronik sa€l›k sorunlar›na örnek olarak kanser, böbrek ve karaci€er hasar-
lar›, sinir sisteminde etkiler, ba€›fl›kl›k sisteminin çökmesi ve ölü do€um-
lar gösterilebilir. 

Su Kaynakl› Hastal›klar›n Boyutu 

Araflt›rmac›lar her y›l dünyada kaydedilen hastal›klar›n yaklafl›k % 9,1’inin
suya ve hijyene ba€l› sorunlardan kaynakland›€›n› belirtmektedirler.

Kirli su kullan›m›ndan en çok etkilenen grubu çocuklar oluflturmaktad›r.
On dört yafl›ndan küçüklerin yakaland›€› hastal›klar›n yaklafl›k % 22’sinin
sorumlusunun kirli su oldu€unu kaydeden uzmanlar, bu suyun en çok s›t-
ma, atefl ve ishal gibi hastal›klara yol açt›€›n› belirtmektedirler. 
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Son dönemde su kaynakl› hastal›klara sadece fiziksel kirlili€in sebep ol-
mad›€›n› belirten araflt›rmac›lar, suyun haf›zas›nda kay›tl› olan kirlilik fre-
kanslar›n›n da hastal›klara yol açabilme ihtimali üzerinde durmaktad›rlar. 

Suyla Bulaflan Virüsler, Bakteriler ve Parazitler

Salg›n hastal›klara neden olabilen salmonella, vibrio, shigella, anthrax,
burcellose, ruam ve di€er birçok hastal›k yap›c› bakteri ve virüsler insan ve
hayvan d›flk›s›yla sulara kar›flabilir. Suyla yay›lan salg›nlara “su salg›nlar›”
denir. Bafll›calar› tifo, dizanteri ve enfeksiyöz hepatittir (mikrobik sar›l›k). 

Salmonella: Genellikle mide kramplar› ve diyareyle birlikte akut mide ve
ba€›rsak iltihab› içerir. S. Typhi’nin neden oldu€u tifo en bilinen etkendir.
S. Typhi d›flk› ve idrarla at›lmaktad›r. Suda yaflama koflullar› de€iflken
olup düflük s›cakl›k ve bol besin koflullar› uygun bir ortam oluflturur. 

Shigella: Basilli dizanteri olarak da adland›r›lmaktad›r. Etken d›flk› ile at›l-
maktad›r. Ço€unlukla akut diyareye neden olur. Shigelliasis sudan kay-
naklanan salg›nlara neden olmaktad›r, buna karfl›l›k tifodan daha az rast-
lan›r.

Vibrio cholerae: Diyare, kusma, h›zl› su kayb›, kan bas›nc›n›n azalmas› ve
düflük vücut s›cakl›€› karakteristik belirtileridir. Hasta kiflilerin d›flk›lar›y-
la yay›l›r. Yüzeysel sularda bu bakterinin yaflama süresi bir saatten on üç
güne kadar de€iflmektedir. Kolera salg›nlar› genelde flebeke sular›n›n kir-
lenmesiyle ortaya ç›kar. 

Enteropatojenik E. coli: At›k sularda bol miktarda bulunan bu bakterinin
hastal›k yap›c› türü diyareye neden olmaktad›r. 

Leptospira: Leptospirosis’e neden olan bu bakteri kan dolafl›m›na deride-
ki s›yr›klardan veya mukozadan girmekte ve böbrek, karaci€er ve merkezi
sinir sistemini etkileyen akut enfeksiyonlara neden olmaktad›r. Bu bakteri
idrarla at›l›r. Suda yaflama süresi birkaç günden üç haftaya kadar de€iflir.

Tularemia: Tularemia’ya, “francisella tularensis” ya da “pasteurella tula-
rensis” ad› verilen bakteriler neden olmaktad›r. Leptospira’da oldu€u gibi
etken kan dolafl›m›na deri s›yr›klar› ve mukozalar yoluyla girmekte ve üflü-



me, atefl, lenf dü€ümlerinde fliflme ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya ç›k-
maktad›r. Hastal›k d›flk›, idrar ve hasta hayvan ölülerinin su kaynaklar›n›
kirletmesi sonucu yay›lmaktad›r. Bu mikroorganizmalar›n suda yaflama
süreleri düflük s›cakl›klarda daha da uzamaktad›r. 

Tüberküloz: Tüberkülozun suyla yay›lmas› pek s›k rastlanan bir durum
de€ildir. Tüberküloz basilinin suda yaflama süresi birkaç hafta olabilmek-
te, düflük ›s› ve yüksek organik besin deriflimi bunun için elveriflli koflullar
oluflturmaktad›r. 

Taenia saginatta: ‹nsanlar fark›nda olmadan bu parazitin yumurtas›n›
tafl›yan sular› içerek hastalan›rlar. 

Ascaris lumbricoides: Ascariasis denilen hastal›€a neden olan bu parazit
daha çok çocuklarda görülür. D›flk›yla at›lan yumurtalar toprak ve suda
uzun süre canl› kalabilirler. At›k su ar›tma tesislerinde çal›flanlar›n %
2’sinde, at›k suyla sulama yapan çiftçilerin % 16’s›nda bu hastal›k görül-
mektedir. 

Shistosoma: Shistomiasis’e neden olup hastan›n idrar veya d›flk›s›yla kir-
lenmifl sularda görülür.
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Kirli ve temiz su
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SSuullaarrddaann bbuullaaflflaann hhaassttaall››kkllaarr 

HHaassttaall››kk NNeeddeenn oollaann 
mmiikkrroooorrggaanniizzmmaallaarr

MMiikkrroooorrggaanniizzmmaann››nn
ssuuyyaa nneerreeddeenn
bbuullaaflfltt››€€››

SSeemmppttoommllaarr

Gastroenteris Rotavirus
salmonella
enteropatojenik 
E.coli

Hayvan veya 
insan d›flk›s›

Akut ishal veya
kusma

Tifo Salmonella 
typhosa

‹nsan d›flk›s› Ba€›rsak iltihab›,
dalak büyümesi, 
yüksek atefl, bazen
ölümcüldür

Dizanteri Shigella ‹nsan d›flk›s› ‹shal, nadiren
ölümcüldür

Kolera Vibrio comma ‹nsan d›flk›s› Kusma, fliddetli
ishal, h›zl› su kayb›
ve ölüm

Bulafl›c› sar›l›k
(Viral)

Hepatitis A ‹nsan d›flk›s› ve kirli
suda yetiflmifl deniz
canl›lar›

Ciltte sararma,
karaci€er büyümesi,
kar›n a€r›s›, nadiren
ölümcül

Amipli dizanteri Entomoeba 
histolytica

‹nsan d›flk›s› Hafif ishal, kronik
dizanteri

Giardiasis Giardia lamblia Hayvan veya
insan d›flk›s›

‹shal, kramp, 
bulant› veya genel
halsizlik, ölümcül
de€ildir (1-30 hafta
sürebilir).

Cryptosporidiosis Cryptosporidium Hayvan veya
insan d›flk›s›

‹shal, mide a€r›s›
(ortalama 5 gün
sürer)
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2. Suyun Enerji Dolu Olmas›

‹çinde yaflad›€›m›z dünya ilk bak›flta kat› maddelerden meydana gelmifl
görünmesine ra€men, deniz gibi sürekli hareket halinde olan ak›c› bir
enerjiden oluflmufl ve onunla çevrilmifltir. Modern bilim, insan organiz-
mas›n›n sadece moleküllerden oluflan fiziksel bir yap› olmay›p, tüm
evrende oldu€u gibi, bir enerji alan›na sahip oldu€unu do€rular. Demek ki
biz “enerji”yiz ve ayn› zamanda sürekli hareket halinde olan bir enerji
denizinde yafl›yoruz.

“Enerji” kelimesi Grekçe “energia” (hareketli kuvvet) kelimesinden gelir.
Bu kuvvet evrendeki tüm varl›klar aras›ndaki temel ve evrensel ba€› olufl-
turur. Bizi “canland›ran’’ ve “hareketlendiren” enerjidir. Ayn› enerji am-
pulün yanmas›n› ya da küçük bir ekran üzerinde görüntünün oluflmas›n›
da sa€lamaktad›r. Bütün bunlar çeflitli enerji flekilleridir. 

Enerji kendini madde olarak de€il, ama hareketle gösteren bir kuvvettir.
Örne€in kar f›rt›nas›n› ele alal›m; uçuflan kar kümesi görülür, ama rüzgâr
(enerji) kendini göstermez. Herkesin kabul edece€i gibi ortada, görün-
mese de gerçek olan bir kuvvet vard›r ve bu enerjidir.

Bütün fiziksel evrenimiz “enerji”dir. Asl›nda, evrende bulunan yegâne fle-
yin enerji oldu€unu söyleyebiliriz. Gördü€ümüz, dokundu€umuz ve his-
setti€imiz her fley belli bir ritmde hareket eden enerjidir. Bu yüzden, bu
gezegende var olan her fleyin; insanlar›n, hayvanlar›n ve bitkilerin titre-
flimlerini alg›lamak mümkündür. Bu kuvvetin fark›na vararak kendimizi
bu ak›mlara “ba€layabilir” ve böylece evrenle uyum sa€layabiliriz.

Evrenin alg›lan›fl› büyük ölçüde bilim dünyas›n›n bak›fl aç›s›ndan etkile-
nir. Bilim dünyas› sayesinde, her fleyin kat› ve ayr› göründü€ü bir dünya
kavram›ndan, her fleyin ak›flkan ve birbiriyle ba€lant›l› oldu€u çok daha
kapsaml› bir dünya kavram›na geçilmifltir. 
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Enerji Alan›

Bir odadaki kiflinin varl›€›n›, onu görmeden veya iflitmeden daha önce
“hissetti€imiz” zamanlar olur ya da ilk defa karfl›lafl›lan birine an›nda
“sempati” veya “antipati” duydu€umuz olur. Bu izlenimler enerji alan›n-
daki uyum veya uyumsuzlukla aç›klanabilir.

Asl›nda bütün canl› cans›z varl›klar (insan, hayvan, bitki ve mineral s›n›f-
lar› dahil) bu küçük enerji ipleriyle birbirlerine ba€l›d›rlar. 

Bu bilimsel kavram, görme veya konuflma d›fl›ndaki yollarla bize uzak olan
baflkalar›yla etkileflme kapasitemizi aç›klayabilir. Hepimiz telefonu karfl›
taraftaki kiflinin kim oldu€unu bilerek açt›€›m›z veya ayn› anda bir baflka-
s›yla ayn› fleyleri düflündü€ümüz durumlar› yaflam›fl›zd›r. Demek ki bu al-
g›lad›€›m›z fley, “enerji alan›”n› veya “manyetik alan›”n› yayan enerjidir.      

Organlardan ve canl›lardan yay›lan, canl›lar›n bedenlerini çevreleyen
elektromanyetik alanlar› (eflüv) gösteren foto€raflara ise eflüvyografi ad›
verilir.

Bu yöntemlerden en eskisi, Kirlian kameras›yla çekilen Kirlian foto€raf›-
d›r. Günümüzde yeni teknikler gelifltirilmifl, bu sayede canl›lar›n enerji
alanlar› resmedilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu tekniklerden baz›lar›, “aura video
station” (www.aura.net), “gas discharge visualization” (www.gdvcame-
ra.com) olarak say›labilir.  

Kirlian Kameras›

Kirlian foto€rafç›l›€›, yüksek voltajl› ve frekansl›, düflük amperli elektrik
alan›na dayal› ayg›tlarla canl› nesnelerden yay›lan birtak›m biyolojik ›fl›-
n›mlar› foto€rafik olarak saptamay› amaçlayan elektrografik foto€rafç›l›k
tekni€ine verilen add›r.

Bu foto€rafç›l›k tekni€i ad›n›, bu teknikte kullan›lan ayg›t›n ilk kez Rus
mühendis Semiyon Davidovich Kirlian (1898–1980 y›llar› aras›nda yafla-
m›fl ve 1978’de Sovyet yönetiminden liyakat niflan› alm›flt›r) ve efli Valen-
tina Khrisanova Kirlian taraf›ndan gelifltirilmifl olmas›ndan almaktad›r.
Semiyon Kirlian’›n do€aüstü olaylara ilgi duymas›, ünlü bilim adam› Ni-



59

kola Tesla* ile tan›flmas›yla bafllam›flt›r. 1939 y›l›nda bir foto€raf filmini
tab ederken foto€raf tepsisinin üzerinde bulunan bir cisme elektrik yükü
verildi€inde tepside bir resmin olufltu€unu kazara gözlemleyen Semiyon
Kirlian ve efli, ayn› y›l gelifltirdikleri bir ayg›tla söz konusu ›fl›n›mlar›n da-
ha çok canl› bedenlerden yay›ld›klar›n› saptam›fllar ve çektikleri çeflitli or-
ganlar›n foto€raflar›nda, bu organlardan sal›nan renkli ›fl›malar› görüntü-
lü hale getirmeyi baflarm›fllard›r. Bedenden yay›lan ›fl›n›m›n çeflitli renkler
halinde foto€raf› çekilebilen k›sm›na “korona” (Latincede “taç”) ad› veril-
mifltir. Bu teknikteki temel yöntem, tac› görünür hale getirebilmek için
yüksek gerilimli elektrik alan›n›n kullan›lmas›d›r.

Kirlian çekti€i foto€raflar›n, yaflayan her fleyin içeri€inde “yaflam gücü"
bulundu€unun ya da “aura”n›n varl›€›n›n fiziksel kan›t› oldu€unu belirt-
mifltir. Böylece öteden beri gizli bilimcilerin (okültistler, teozoflar) varl›-
€›n› ileri sürdükleri, canl› bedenlerini sarmalayan ve nadir vakalar haricin-
de gözle görülemez olan aura’n›n varl›€›n› kendi metoduyla kan›tlam›fl ol-
du€unu iddia etmifltir. 

Kirlian cihaz›n›n ilk modellerinden biri

* Nikola Tesla: (1856, H›rvatistan - 1943, New York) Mucit, elektrik ve makine mühen-
disi. 19. ve 20. yüzy›l›n en ilginç mucitlerinden birisidir. 7 Ocak 1943 y›l›nda, kendisine
ait patent ald›€› 700 buluflla en çok patent sahibi kifli olarak tarihe geçmifltir.
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Kirlian foto€rafç›l›€›nda kullan›lan ayg›tlar en basit flekliyle, izole edilmifl
bir kutu içerisinde bulunan bir s›kma plakas›yla, foto€raf cam› veya bir op-
tik aletle irtibatland›r›lm›fl yüksek frekans k›v›lc›m üretecinden oluflur. Bir
kamera gerektirmeyen ayg›t, elektrik ak›mlar›yla saniyede 75.000-
200.000 elektrik sal›n›m› yapabilen jeneratörler gerektirir. Bu jeneratörler
de çeflitli optik aletlere ve mikroskoplara ba€lanabilir. Kirlian foto€rafç›l›-
€› alan›nda çal›flma yapan araflt›rmac›lar, koronan›n canl›n›n heyecan ve
sa€l›k durumlar›na ba€l› olarak renk ve ›fl›ma de€ifliklikleri gösterdi€ini
belirtmifllerdir. 

Ruslar biyoenerjiyi bir bilim dal› olarak görmüfl ve yetenekli kiflileri e€it-
mek amac›yla akademi kurmufllard›r. 1999 y›l›n›n Kas›m ay›ndan itibaren
Rusya’da Kirlian foto€rafç›l›€› ile hastal›k teflhisi resmen onaylanm›flt›r.
2000 y›l›n›n Nisan ay›nda ise Rusya Bilim Akademisi’nin kongrelerine ka-
t›lan 300’den fazla önemli görevlerdeki bilim insan› Kirliangrafi’nin bilim-
sel bir gerçek oldu€unu kabul etmifl oldular. Kirlian kameras› bugün Rus-
ya’da hastal›k teflhisinde yard›mc› bir cihaz olarak kullan›lmaktad›r. Örne-
€in, bir kiflinin böbre€inde zay›fl›k varsa tedaviden önceki, tedavi sürecin-
deki ve sonras›ndaki iyileflmenin kontrolü için Kirlian kameras›yla bu böl-
genin resmi çekilir. Burada amaç, bu yöntemi hastal›€›n teflhisi ve tedavi-
si için kullanmak de€il, sadece yay›lan enerji alan›ndan yola ç›karak tedavi
sürecinin verimlili€ini gözlemleyebilmektir.   

Kirlian Kameras› Aura’y› Nas›l Çekmektedir? 

Normal foto€raf makineleri dura€an yani paralaks* görüntüyü foto€raf-
larken, Kirlian titreflim halindeki aura’m›z›, enerji bedenimizi görüntüle-
meyi baflarm›flt›r. 

Bu konuda en bilinen örneklerden biri, ikiye bölünmüfl bir yapra€›n fo-
to€raf›d›r. Kirlian foto€raf›nda bölünmüfl yaprak bütün olarak görüntü-

* Gözlemcinin yerinin de€iflmesine ba€l› olarak bir cismin gözlenen do€rultusunda
meydana gelen de€iflme. Bir kol boyu mesafede düfley tutulan baflparma€a sa€ gözü
kapat›p sol, sonra da sol gözü kapat›p sa€ gözle bak›ld›€›nda parma€›n ayr› do€rul-
tularda görülmesi paralaksa bir örnektir.
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lenmifltir. Eksik parçan›n enerji alan› aura’s› bütün olarak görünmektedir.
Bu olay, bir uzvunu kaybetmifl olan kiflinin durumuna benzer; örne€in, bir
kaza sonras› baca€› kopmufl bir kifli gözleriyle kopan parçay› görene kadar
baca€›n›n varl›€›n› hisseder. Ancak gözleriyle gördü€ünde kopan parça-
n›n fiziksel olarak olmad›€›n› alg›lar. Kirlian foto€raf›, fiziksel bir parça ek-
sik olsa da enerjisel olarak uzvun oradaki varl›€›n› görüntülemektedir.
Kirlian foto€rafç›l›€›nda önce tam sa€l›kl›, ard›ndan stres alt›ndaki bir
varl›€›n foto€raf› çekildi€inde, bunlar›n auralar›n›n fark edilir flekilde
de€ifliklik gösterdi€i görülmüfltür. 

Örne€in Reiki* enerjisi alan bir kiflinin, bu enerjiyi almadan önceki ve
ald›ktan sonraki aura foto€raflar›nda da büyük farklar gözlenmifltir. Bu
araflt›rmalar yorgunluk, halsizlik, hastal›k, olumsuz ruhsal durumlar, stres,
üzücü haberler veya olumlu olaylar, nefleli haberler, iltifatlar, güzel sözler,
övgüler, sevinç durumu, mutluluk, aflk, para, baflar› gibi durumlar›n ener-
ji alan›m›z› yani auram›z› önemli flekilde de€ifltirdi€ini göstermifltir. 

Enerji alan›m›z›n uyum içinde titreflmedi€i zamanlarda hastal›k tehlikesi
oluflur. Olumsuzluk ve hastal›k (fiziksel ve ruhsal) durumlar›n›n fiziksel
bedene sirayet etmeden, çok ince bir flekilde bedende ortaya ç›kar ç›kmaz
saptanmas› ve hemen tedaviye bafllan›lmas› aç›s›ndan enerjimizi tan›mak
ve aura foto€raf›m›z› çektirmek çok büyük önem tafl›maktad›r.

Enerji alan›m›z› ve auram›z› düflüncelerimizle, olumlu hayallerle, reiki,
yoga, meditasyon ve nefes teknikleri gibi dünyada h›zla yayg›nlaflan yön-
temlerle önemli ölçüde de€ifltirebiliriz. 

Aura’y› “Görmek” 

Evrensel enerji alan›n› gözlemenin en kolay yollar›ndan biri, güneflli güzel
bir günde çimenlere oturup sabit bir flekilde gökyüzüne bakmakt›r.

Birkaç dakika içinde, gözlerinizin önünde dans eden ve “prana” olarak da
bilinen minicik kürecikleri seçebileceksiniz. Bunlar minik beyaz toplara

* Reiki enerjisi: Binlerce y›ldan beri kullan›lan, yaflam enerjisinin ellerin temas›yla
aktar›lmas› yoluyla flifa veren bir enerjidir.
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benzer ve birkaç saniye içinde de kaybolurlar. Güneflli günlerde bu küçük
enerji toplar› canl› ve parlak olurlar. Hava kapal›yken daha yavafl ve daha
az miktarda olurlar. Aç›kça görülüyor ki, günefl ›fl›€› küreciklere “enerji ve-
riyor.” Görüflünüz gittikçe genifllik kazan›nca bütün enerji alan› senkroni-
ze bir flekilde titrer gibi görünür. 

Çimlere yatar durumdayken bak›fllar gökyüzünün alt›ndaki a€açlar›n te-
pelerine yöneltildi€inde, a€açlar›n çevresinde yeflilimsi bir bu€u görülür.
E€er mavi gökte küçük enerji kürecikleri görülüyorsa, flüphesiz bunlar›n
yeflil bu€uda kayboldu€u da fark edilecektir. Görüldü€ü gibi, a€ac›n aura-
s›, bizim de yapt›€›m›z gibi, yaflam›n› sürdürmek için enerji küreciklerini
emer.

Ayn› olay evinizdeki bir bitkide de gözlemlenebilir. Bitkinin auras›na ku-
vars kristali kullanarak yaklafl›ld›€›nda ve daha sonra kristal çok yavaflça
çekildi€inde, tafl›n ba€lant›y› sa€layan auray› “çekti€i” gözlemlenebilir.

Bir Baflkas›n›n Auras›n› “Görmek”

Bir baflka kiflinin auras›n› görebilmek için çok lofl bir odaya girilir. Kifli, her
türlü dekorasyondan uzak ve tercihen renksiz, ç›plak bir duvara s›rt›n› (otu-
rarak veya ayakta) vermelidir. Ifl›k ancak kiflinin çizgilerini seçebilecek ka-
dar olmal›d›r. Bir baflkas›n›n auras›n› görebilmek için, kiflinin birkaç metre
kadar uza€›nda durulur ve bak›fllar aln›nda veya omuzlar›yla boynu hizas›n-
da yo€unlaflt›r›l›r. Görüfl alan›, sabit bir noktada odaklamak yerine bofllu€a
do€ru geniflletilir (çok dalg›n olundu€unda gerçekleflen durum gibi). 

Kifli, auras›n›n yo€unlu€unu art›rmak için derin nefes al›p verebilir. Nor-
mal olarak aura, k›fl›n radyatörlerden yay›lan s›cakl›k veya yaz›n çok s›cak
günlerinde yerden dalgalar gibi ç›kan ›fl›kl› bir bu€u fleklinde alg›lanacak-
t›r. Auray› görmek çok h›zl› ve gelip geçicidir. 

Kendi Öz Auran›z› “Görmek”

Lofl bir odada, bir aynan›n önünde durulur ve derin bir nefes al›n›r. Kifli
kendisini izlemeye bafllar. Bafl k›sm›ndan yay›lan ›fl›kl› bu€u kiflinin kendi
auras›d›r.



Suyun Enerjisi  

Enerji sürekli olarak form de€ifltiren ve hayat›n devaml›l›€›n› sa€layan fley-
dir.  Enerji olmadan rüzgâr esemez, günefl ›fl›€›n› yayamaz, ya€mur ya€a-
maz, dünyam›za hayat veren hiçbir olay gerçekleflemez ve hayat sona erer. 

Su sahip oldu€u enerjiyi günefl ›fl›€›n›n yayd›€› uzak k›z›lötesinden, dere-
lerde, akarsularda kendili€inden oluflan girdaplardan ve dünyan›n manye-
tik alan›ndan kazan›r. Su çevriminin do€as› gere€i, su kendili€inden, d›fla-
r›dan bir etkiye ihtiyaç duymadan enerji kazan›r ve bu enerjiyi de içen ki-
flilere aktar›r. 

Suyun enerjisi konusunda Viktor Schauberger’in çal›flmalar› önemli bir
yer tutmaktad›r. Schauberger gözlemleri sonucunda suyun, uzak k›z›löte-
si enerjisi, girdap hareketi ve yeryüzünün kendi manyetik alan› sayesinde
do€al bir enerjiye sahip oldu€unu anlam›fl ve bu konuda derin araflt›rma-
lar yapm›flt›r. 

Avusturyal› Do€abilimci Viktor Schauberger’in Suyun Enerjisi Konusun-
daki Çal›flmalar›

Canl› su terimi son y›llarda s›kl›kla duyulan oldukça yeni bir terimdir. Su-
yun bir enerjiye sahip oldu€unu dile getiren ilk kifli Viktor Schauber-
ger’dir. Suyu uzun süreler boyunca gözlemleyen Schauberger onu canl›
bir organizma olarak kabul etmifltir. Günümüzde buna  ‘‘ekolojik ve bü-
tünsel yaklafl›m’’ denmektedir. 

Ormans›zlaflma, ayn› zamanda toprak kaymas›na, heyelana ve birçok
erozyona neden olmaktad›r. Bu yüzden Schauberger’e göre kristal yap›-
daki su, yo€unlaflm›fl otlar ve enkazlar alt›nda yap›s›n› yitirmifltir. Bitki
köklerinin eksikli€inden dolay› nehir, ›rmak, dere vs. s›n›rlar› afl›nmakta
ve afl›r› ya€murlarda taflmakta, kurak dönemlerde ise kurumaktad›r. Bu
yüzden Schauberger, o€lu Walter Schauberger ve bir mühendis arkada-
fl›yla birlikte dünyan›n ilk orman koruma organizasyonunu kurmufltur.
Schauberger bizlerin flimdi rahatl›kla görebildi€imiz, ancak o dönemlerde
yeterince anlafl›lamam›fl olan geliflmeleri öngörmüfl ve do€ay› anlamak,
onu taklit etmek konusunda son derece ciddi çal›flmalar yapm›flt›r.  
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Su çevriminin önemini vurgulayan Schauberger, ancak çevrimini tamam-
layabilen sular›n yüksek enerjiye sahip olabileceklerini belirtmifltir (bkz.
“Suyun tam ve yar›m çevrimi” bölümü). Schauberger, bu yüksek enerjili
suyu içen kiflileri gözlemledi€inde, 1 lt su içtikleri halde bu kiflilerin a€›r-
l›klar›nda sadece 300-400 gr fark›n olufltu€unu görmüfl ve bu durumun
suyun vücutta kullan›labilir bir enerjiye dönüflmüfl olmas›ndan kaynak-
land›€›n› ileri sürmüfltür.   

Schauberger 1930’larda, kendi tasarlad›€› ve suyu biyolojik olarak tekrar
canland›ran bir cihaz›n patentini alm›flt›r. Merkezkaç sarmal döngü ile
canl› yaflam› için en uygun ›s› olan +4oC’ye (biyolojik s›f›r olarak da ta-
n›mlan›r) ulaflarak tekrar canland›r›lm›fl suyu elde etmifl, mineraller ve
karbondioksit (CO2) ekleyerek suyu do€al haline geri döndürmeyi he-
deflemifltir. Sistem, su çevriminin ad›mlar›n› h›zland›rm›fl, bu h›zland›rma
da termal kaynak suyundaki minerallerin karakteristiklerini fiziksel ve
kimyasal olarak flekillendirmifltir. Schauberger cihaz› yumurta fleklinde,
vakum s›zd›rmazl›€›nda ve çalkalama yapan bir mekanizmayla sarmal ak›-
fl› sa€lam›fl; çalkalama say›s›n›n, ritminin ve yönünün ne kadar önemli ol-
du€unu da gözler önüne sermifltir. 
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Viktor Schauberger ve tasarlad›€› su canland›rma cihaz›
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Günümüzde Schauberger’in üzerinde durdu€u suyun girdap enerjisiyle
yeniden canland›r›lmas› konusu bilim insanlar› taraf›ndan araflt›r›lm›fl ve
bu yöntemle sulanan topraklarda yetiflen ürünlerin daha verimli oldu€u,
çimentonun daha iyi birbirine ba€land›€› gibi olumlu sonuçlar gözlemlen-
mifltir. Bu incelemeler sonucunda girdap hareketinin suya enerji kazan-
d›rman›n d›fl›nda, suyun moleküler yap›s›n› küçülttü€ü de anlafl›lm›flt›r. 

Canl› Suyun Auras›

Aura çal›flmalar›nda en ilgi çekici araflt›rmalardan biri de suyun biyoener-
jik yap›s›d›r. Bu araflt›rma Prof. Dr. Konstantin Korotkov taraf›ndan Rus-
ya’da yürütülmüfltür. Korotkov ayr›ca 1995 y›l›nda, St. Petersburg Teknik
Üniversitesi’nde GDV (Gas Discharge Visualisation - Gaz Deflarj Görün-
tüleme) tekni€ini gelifltirmifltir. Bu teknik, yüksek yo€unluklu elektro-
manyetik 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›ndan uyar›lmas›na dayanmakta-
d›r. Bu durum elektronik heyelana neden olur ve etkisi ‘de€iflken gaz de-
flarj›n›’ yarat›r. Bu görsel deflarj resmedilebilmekte (son teknoloji GDV
kameralar›yla) ve uygun bilgisayar program› kullan›larak analiz edilebil-
mektedir (bu yöntem ayn› zamanda Uyar›lm›fl Foton Yakalama - Evoked
Photon Capture (EPC) yöntemi olarak da bilinmektedir).

‹lk görüntüde normal su içmifl kiflinin, ikincisinde ise enerjisi yüksek su içmifl kiflinin
auras› görülmektedir.
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Prof. Dr. Konstantin Korotkov’un bu konulardaki çal›flmalar›n›n ürünü
olan kitaplar› aras›nda Light After Life: A Scientific Journey into the Spi-
ritual World (Ifl›ktan Sonra Hayat: Ruhani Dünyaya Bilimsel Bir Yolcu-
luk) ve Aura and Consciousness: New Stage of Scientific Understanding
(Aura ve Bilinç: Bilimsel Anlay›flta Yeni Ça€) adl› kitaplar baflta gelmek-
tedir.

Suyun bilinçli bilgiyi “hat›rlama” yetene€i çok flafl›rt›c›d›r. Su sadece en
önemli yaflamsal kayna€›m›z de€ildir, ayn› zamanda vücudumuzun yakla-
fl›k % 70’ini oluflturmaktad›r. Bu yüzden bilincimizin ve konsantre olma
yetene€imizin fiziksel olarak iyileflmemize büyük ölçüde etki edebilmesi
çok flafl›rt›c› de€ildir.

Bovis Ölçümü Nedir?

Bovis, biyolojik de€erlilik ölçü birimidir. ‹lk olarak Frans›z fizikçi Antoine
(Andre veya Alfred olarak da geçer) Bovis (1871-1947) taraf›ndan 1930
y›l›nda gelifltirilmifltir. Bovis, f›ç›lar›n içinde duran flarab›n veya kal›p ha-
lindeki peynirlerin iyi durumda olup olmad›klar›n› belirlemek için sarkaç
kullanan profesyonel bir radyestezisttir.* Ancak bu yöntemin yetersiz
oldu€unu düflünen Bovis, kalite derecesini eksiksiz olarak gösterecek bir
alet aray›fl›na giriflmifltir. Çal›flmalar›n›n sonucunda, bir ölçüm cetveli ve
sarkaç arac›l›€›yla herhangi bir objeden yay›lan dalgalar› ölçmek üzere ta-
sarlanm›fl olan Bovis biyometresini icat etmifltir. Cetvel her biri iki santi-
metre uzunlu€undaki “biyometrik dereceler”e ayr›lm›flt›. Bovis, kaydedi-
len derecelerin say›s›yla çarp›ld›€›nda angstrom (›fl›k dalga boyu ölçüm
birimi) üzerinden cevap veren bir say› bulmufl ve bu sayede teorisine bir
miktar bilimsel referans da katm›flt›.

* Radyestezi (Ifl›n duyu) insan bedenindeki titreflim alanlar›ndan canl› ya da cans›z
nesneler hakk›nda bilgi sa€lamak için faydalan›lan ancak gerçek bilimsel verilerle
desteklenmeyen bir bilim dal›d›r. Önceleri sadece su bulma, maden arama ve kay›p
nesnelerin yerini belirleme gibi alanlarda kullan›l›rken, günümüzde alternatif  t›pta
uygulama alan› bulmaya bafllanm›flt›r.
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Ifl›nlar›n ve titreflimlerin fliddeti sayesinde madeni bir pandül (sarkaç)
kullanarak bir yerin, bir bitkinin veya bir objenin yeri tespit edilebilir.  Bo-
vis ölçe€i elektromanyetik dalga boylar›n›n bilgisini ve özellikle de 6.500
angstrom olan k›rm›z› ›fl›k dalga boyunu kullan›r.

Bir angstrom dalga boyu milimetrenin on milyonda biridir (1 x 10-10 met-
re). Ancak, biyometre dalga boyunu de€il de ince enerjiyi ölçtü€ü için, öl-
çü birimine Bovis ad› verilmifltir. 

Bovis ölçüsüne göre 0-6.500 aras›ndaki de€erler negatif (cans›z veya has-
ta) olarak kabul edilmektedir ve yaflayan organizmalarda en az 6.500 Bo-
vis ünite enerji bulunmaktad›r. Sa€l›kl› insanlar›n 8.000-10.000 aras›nda
veya bundan daha fazla Bovis enerjisi olmas› gerekmektedir.

Dünyan›n kendisi 7.000-18.000 aras›nda Bovis enerjisinden oluflmakta-
d›r. Da€lardan gelen kaynak sular›nda ise 8.500 Bovis enerji bulunmakta-
d›r. Su hayat›n enerjisi olmal›d›r ve içerdi€i enerji, bu suyu içen kiflinin
enerjisinden daha fazla olmal›d›r. Bu yüzden suyun bize enerji verebilme-
si için vücudumuzun sahip oldu€u enerjiden daha fazlas›n› bar›nd›rmas›
gerekmektedir. Ancak o zaman her hücre enerji kazanabilmekte, etkin bir
flekilde toksinleri ve at›klar› vücuttan atabilmektedir.

Baz› sular›n Bovis ölçüleri flu flekildedir: 
Hastal›k, birçok içme ve flifle suyu: 2.000-5.000 
Da€lardan gelen temiz kaynak suyu: Yaklafl›k 8.500 
Suyu yeniden canland›ran cihazlarla ifllenen su: 15.000-25.000 
Lourdes mabet suyu: 500.000 

Bovis ölçümü
‹nce enerji radyasyonunun yo€unlu€unu ve titreflim kalitesini ölçmek
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Uzak K›z›lötesi (UKÖ) Enerjisi 

Uzak k›z›lötesi ›fl›nlar insan bedenine titreflimlerle al›n›r. Uzak k›z›lötesi
›fl›nlar kendi frekans›n›n benzerini di€er canl›larda yakalad›€›nda titreflim
var demektir. Bedenin hücreleriyle uzak k›z›lötesi ›fl›nlar ayn› frekansta tit-
refltiklerinde uzak k›z›lötesi ›fl›nlar rahatl›kla hücrelere kabul edilir.

UKÖ ›fl›nlar›n % 80’i do€rudan sizi ›s›t›r ve bu ›fl›nlar vücudunuza 4 mm
derinli€e kadar iflleyip orada kalabilir. Vücut ›s›s›n›n artmas›n›, ba€›fl›kl›k
sisteminizin güçlenmesini ve buna ba€l› olarak hastal›klara karfl› vücut di-
rencinizin artmas›n› sa€larlar. Ünlü beslenme uzman› Dr. Bernard Pea-
vo’nun tespitine göre, vücudun UKÖ ›fl›nlarla ›s›t›lmas› metabolizmay›
uyar›r ve h›zland›r›r. Bu da organlar›n aktivitesini yükseltir. UKÖ ›fl›nlar›
hem gençler hem de yafll›lar taraf›ndan rahatl›kla kullan›labilir.

Günefl bulutlar›n arkas›na girdi€inde, çevre ›s›s› düflmedi€i halde bir so-
€ukluk hissederiz. Çünkü UKÖ ›fl›nlar› ile direkt temas›m›z kesilmifltir.
UKÖ ›fl›n› ›s› olarak hissedilir. UKÖ ›s›n›n do€al formudur ve fiziksel efor
harcad›€›m›z zaman kendi vücudumuz da bu ›s›y› üretir. Bu ›s› olmadan
yaflayamay›z. T›bbi araflt›rmalar, uzun dalga boyundaki (10.000 nm *)

X   RayEvrensel Ifl›n

Evrensel  Ifl›n
MikrodalgaMor

ötesi

Günefl Ifl›€›

Dalga uzunlu€u (mikron)

K›z›lötesi

K›z›lötesi
Yak›n Orta

K›z›lötesi K›z›lötesi
Uzak

K›z›lötesiG
ör

ün
ür

Dalga boylar›

U
ltr

a K
›sa

D
al

ga
la

r

Sa
nt

im
et

re
D

al
ga

la
r›

K
›sa

 D
al

ga
Ra

dy
o

Ra
dy

o
Ya

y›
n›

* Nanometre (milimetrenin milyarda biri).

0,4       0,7           2,0               4,0                         1000



70

UKÖ ›fl›nlar›n›n terapi etkisi yapt›€›n›, hiçbir zararl› yan etkisinin bulun-
mad›€›n› ve insan vücudu için en uygun s›cakl›k oldu€unu göstermifltir.
Doktorlar, bilim adamlar› ve terapistler bu tip UKÖ ›fl›nlar›n›n güçlü etki-
sini sa€l›€›m›z için kullanmaktad›rlar.

Uzak K›z›lötesi Dalga Boyu

Görünür ›fl›k ve mikrodalga aras›ndaki elektromanyetik dalgalara k›z›löte-
si dalgalar denir. K›z›lötesi dalgalar›n dalga boylar› 0,76 mikron ile 1.000
mikron aras›nda de€iflir. Bir mikron, metrenin bir milyonda biri veya mi-
limetrenin (mm) binde biridir. Uzak k›z›lötesi dalga boylar› 4-1.000 mik-
ron aras›ndad›r. Bizim için önemli olan uzak k›z›lötesi dalga boyunun ara-
l›€› ise 5-15 mikron aras›ndad›r. Görünür ›fl›€›n dalga boyu ise 0,4-0,7
mikron aras›ndad›r. Piflirmede kullan›lan mikro dalgan›n dalga boyu 3
mm, radarlar›n kulland›€› mikro dalga boyu ise 30 mm’dir. 

Su moleküllerinin ve organik maddelerin do€al rezonans frekanslar› uzak
k›z›lötesi dalgalar›n›n içindedir; bu nedenle su ve organik maddeler uzak
k›z›lötesi dalgalar taraf›ndan yay›lan enerjiyi daha kolay emebilirler. Rezo-
nans frekanslar› oldu€u için, bu frekansta kuvvetli bir flekilde titreflirler ve
frekans radyatörü gibi al›c› olurlar. 

Uzak K›z›lötesi Derine Nüfuz Eder

Uzak k›z›lötesi dalgalar› su ve organik maddelerin derinine nüfuz edebil-
di€i için (5-7,5 cm) ›s›nma etkisi çok muntazamd›r. E€er organik madde-
ler yak›n k›z›lötesi dalgalarla (dalga boylar› 0,75-5 mikron aras›nda olan)



71

›s›n›rsa, yüzeyleri iç k›s›mlar›ndan daha fazla ›s›n›r ve iç iletim taraf›ndan
›s›nm›fl olur.   

K›fl›n oda s›cakl›€› 26 derece oldu€unda bir süveter giydi€imizde kendi-
mizi iyi hissederiz. Buna karfl›n yaz›n oda s›cakl›€› 26 derece oldu€unda
k›sa flortla kendimizi iyi hissederiz. Bunun nedeni hava s›cakl›klar›n›n ay-
n› olmas›na karfl›l›k, yaz›n duvarlar›n ve tavan›n uzak k›z›lötesi dalgas› ya-
yarak daha fazla ›s›nmam›za neden olmas›d›r. 

Uzak K›z›lötesi Is› Aral›€›nda Yafl›yoruz

Uzak k›z›lötesi dalgalar›n›n bulundu€u bir çevrede yafl›yoruz ve vücudu-
muz bu dalgalar› al›p yaymaktad›r. Günefl enerjisinden gelen enerji tayfla-
r›n›n (spektrumlar›) en güveniliri ve var olan elektromanyetik kaynakla-
r›n en yararl›s› uzak k›z›lötesi dalgalar›d›r.

Uzak k›z›lötesi ›fl›nlar› s›cakl›k - 73 ila + 226oC aras›nda oldu€unda 15 ila
5 mikron aras›nda de€iflen en yüksek frekans dalga boylar›n› üretirler. Bu-
nun anlam› ise dondurucunun en derin noktas›yla f›r›n›n en s›cak nokta-
s›na kadar uzak k›z›lötesi dalga frekans›nda yafl›yor olmam›zd›r. Vücut ›s›-
m›z 36,5oC oldu€unda derimiz 9,36 mikron uzak k›z›lötesi dalgas› yay-
maktad›r. Bu su molekül frekanslar›na oldukça yak›n bir frekanst›r ve vü-
cudumuzun büyük bir bölümü su oldu€u için mükemmel bir uyum sa€la-
maktad›r. Ordunun uzak k›z›lötesi “dürbünü” sayesinde karanl›kta düfl-
man tespit edebilmesi bu durum için güzel bir örnek teflkil etmektedir.  

Beraber uyuyan evli çiftler daha uzun yaflar. Bunun nedeni birlikte uyu-
man›n çiftlerin duygusal uyumunun artmas›na katk›da bulunmas›d›r. An-
cak di€er bir neden daha vard›r; birlikte uyuyan kifliler karfl›l›kl› olarak bir-
birlerine uzak k›z›lötesi dalgalar› yayar ve al›rlar. Yaln›z uyundu€unda sa-
dece uzak k›z›lötesi yay›c›s› olunur, ancak al›c› olma durumu gerçeklefl-
mez. Biriyle karfl›l›kl› oturup konufltu€unuzda bile karfl›l›kl› olarak uzak
k›z›lötesi titreflimleri gönderir ve al›rs›n›z. Ayr›ca bir insan›n üretti€i uzak
k›z›lötesi ›fl›n seviyesi onun genel sa€l›k seviyesini de yans›t›r.  Hastal›klar-
da bu ›fl›n azal›r, iyilefltikçe de artar.
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Uzak k›z›lötesi dalga frekanslar› cisimler taraf›ndan emildi€i için cisimle-
rin ›s›s› artar. Bu nedenle uzak k›z›lötesi dalgalar insanlar ve di€er canl› or-
ganizmalar için ›s› üreten dalgalard›r. 

Uzak K›z›lötesinin Suya Enerji Vermesi 

Günümüzde içme suyu ar›t›ld›ktan sonra boru hatlar›yla evlere da€›t›ld›-
€› için uzak k›z›lötesi ›fl›nlar›na maruz kalamamakta ve bünyesinde yeter-
li enerji bar›nd›ramamaktad›r. Oysa su çevriminde ya€mur ve kar olarak
yeryüzüne düfltükten sonra do€al girdaplar, yeryüzünün manyetik alan-
lar› ve güneflin yayd›€› uzak k›z›lötesi ›fl›nlar› sayesinde enerji kazan›r.

Kazand›€› bu enerji sayesinde su, içen kiflilerin de enerjisini yükselterek
metabolizmalar›n› h›zland›racakt›r. Bu sayede kan dolafl›m› h›zlanacak,
hücreler, organlar ve dokular daha h›zl› ve etkili bir flekilde görevlerini ye-
rine getirecek ve böylelikle ba€›fl›kl›k sistemi güçlenerek zararl› mikroor-
ganizmalar›n olumsuz etkilerinden korunmufl olacakt›r.   

Ayr›ca UKÖ  ›fl›nlar› su içindeki moleküllerin harekete geçmesini sa€lar.
Vücudumuzun içindeki oksijen (O2) seviyesini gelifltirir. Ya€lar›, kimya-
sallar› ve toksinli maddeleri ›s›tarak kandan at›lmalar›n› ve kan dolafl›m›-
n›n düzelmesini sa€lar. Vücudumuzdan di€er at›klar›n at›lmas›n›, asit se-
viyesinin düflmesini sa€lar ve sinir sistemimizin çal›flmas›n› düzenler.
Uzak k›z›lötesi ›fl›nlar beden hareketini art›r›r ve toksin, a€›r metaller, g›-
dalardan al›nan katk› maddeleri, laktik asit, ya€ asitleri gibi yafllanma ve
yorgunlu€a neden olan toksinli maddeleri bedenden atmay› kolaylaflt›r›r.

3. Oksijen (O2) Yönünden Zengin Olmas›

Günümüzde hepimiz fark›nda olmadan yetersiz oksijen (O2) solumakta-
y›z ve (ifllenmifl) besinler ile beraber ald›€›m›z oksijen de yetersizdir. Artan
hava kirlili€i ve ormanlar›n yok olmas› havadaki oksijen (O2) miktar›n›
azaltmakta, bu durumdan daha az etkilenmek isteyen metabolizma da kir-
li havay› s›€ ve daha az solumaktad›r. Bunun yan› s›ra g›dalar› piflirme ve
saklama al›flkanl›klar›n›n de€iflmesi de besinlerin oksijen (O2) miktar›n›
azaltmaktad›r. Ar›tma sonras› suyun kirlenmemesi için kullan›lan klor da



suyun içerdi€i oksijen (O2) miktar›n› azaltmaktad›r. Suyun boru hatlar›y-
la evlere tafl›nmas› ise havadaki oksijeni (O2) bünyesine katmas›na engel
olmaktad›r.   

Yaflam›n en temel gereksinimi olan oksijenin (O2) yetersizli€i kandaki
oksijen (O2) miktar›n›n azalmas›na neden olur. Bu durum pek çok sa€l›k
sorunlar›na neden olmaktad›r.

Oksijenin Canl›lar ‹çin Önemi ve Yetersizli€inde Oluflabilecek Sorunlar 

Oksijen (O2) yaflam için son derece önemlidir. Okyanuslar›n, kayalar›n ve
canl› tüm varl›klar›n önemli bir k›sm› oksijen (O2) içeren bilefliklerden
oluflmaktad›r. Vücudumuzda bulunan kanda, organlarda, dokularda ve de-
rideki elementlerde yaklafl›k % 65 oran›nda oksijen (O2) bulunmaktad›r. 

Oksijen (O2) fleffaf, kokusuz ve suda kolayca çözünen bir elementtir.  Her
oksijen (O2) molekülü, iki oksijen (O) atomundan oluflmufltur.

Canl›lar›n hayatta kalabilmek için oksijene (O2) ihtiyaçlar› vard›r.
Dinlenme halindeki bir kiflinin ortalama oksijen (O2) ihtiyac›, aktif halde-
ki bir insan›n ihtiyac›ndan daha azd›r. Normal nefes al›p verme sürecinde
ise yaklafl›k 500 ml kadar hava akci€erlere al›nmakta ve bu havan›n bir k›s-
m› daima akci€erlerde kalmaktad›r (yaklafl›k 150 ml). Normal ve sa€l›kl›
bir insan saatte 720 defa soluk al›p vermektedir. Basit bir hesaplamayla,
normal bir insan›n saatte 720 x (500 ml-150 ml) = 252.000 ml hava solu-
du€u sonucuna ulafl›r›z. Atmosferdeki oksijen  (O2)  oran› da % 21 oldu-
€una göre, normal bir insan›n saatlik oksijen  (O2)  tüketiminin yaklafl›k
53 litre kadar oldu€u söylenebilir.

Havayla al›nan oksijen (O2) vücudumuza yiyeceklerle al›nan flekerle re-
aksiyona girer ve karbondioksit (CO2), su ve enerji üretir. Bu reaksiyon-
daki enerji ATP’den* elde edilir. Hücrelerdeki ATP için oksijen (O2) çok
önemli bir bileflendir. ATP yaflam için temel parametrelerden biridir ve
olmad›€› durumda ölüm gerçekleflir. 
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* ATP’nin en önemli ifllevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal
enerjiyi tafl›makt›r. Fotosentez ve hücre solunumu (respirasyonu) s›ras›nda oluflur.
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Akci€erler, kalp ve dolafl›m sistemi vücut için yeterli miktarda oksijen
(O2) tafl›r. Tafl›nan bu oksijen (O2) hayatta kalmay› ve vücudun geliflme-
sini sa€lar. Akci€erler ayn› zamanda kandan ald›klar› at›k ürün olan kar-
bondioksiti (CO2) havaya verirler. Hesaplamalara göre, bizler nefes ver-
me yoluyla her gün havaya ortalama 9.463 litre karbondioksit (CO2) sal-
maktay›z. A€açlar bu karbondioksiti (CO2) al›rlar, fotosentez olay›n› ger-
çeklefltirerek oksijene (O2) dönüfltürürler ve tekrar atmosfere verirler.

Güney kutbundaki buzullarda yap›lan araflt›rmalar, eski dünyan›n atmos-
ferindeki oksijen (O2) miktar›n›n % 50 daha fazla oldu€unu göstermifltir.
Bunun anlam› modern dünyada çok daha az oksijen (O2) soludu€umuz-
dur.

‹nsanlar›n tüm gün boyunca kapal› bir odada kalmalar› durumunda halsiz
ve yorgun olduklar› görülmüfltür. Bunun nedeni ortamdaki yüksek kar-
bondioksit (CO2) oran› ve oksijen (O2) yetersizli€idir. Birçok çal›flma

ATP’nin flematik gösterimi
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göstermifltir ki, yüksek karbondioksit (CO2) oran› bafl a€r›s›, bitkinlik,
kulak-burun-bo€az sorunlar› gibi sa€l›k problemlerine neden olmaktad›r.

Oksijen (O2) sa€l›kl› hücreler için çok önemlidir ve vücuttaki yabanc›
maddelere karfl› yak›c› yani yok edici madde gibi davran›r. Ço€unlukla
anaerobik, yani oksijensiz ortamda h›zl›ca üreyen virüs, bakteri gibi
mikroorganizmalar düflük oksijen (O2) bulunan ortamlarda yaflayabilirler.
Özellikle kanser hastal›€› oksijensiz ortamda çok daha h›zl› ilerlemektedir.

Nefes ile birlikte en önemli oksijen (O2) kaynaklar›ndan biri de oksijenli
sudur. Flood Your Body with Oxygen (Vücudunu Oksijenle Y›ka) adl› ki-
tab›n yazar› ‘‘Bay Oksijen’’ Ed McCabe’e göre, oksijenli su gelecekte bü-
yük kitlelere oksijen (O2) tafl›ma sistemi olacakt›r. Suya, içece€e, çaya ve-
ya içilmek istenen herhangi bir s›v›ya oksijen (O2) eklemek, bir anlamda
s›radan bir ifllem haline gelecektir.

Oksijen (O2) Döngüsü

Oksijen (O2) de€iflik formlara dönüflerek do€ada sürekli bir döngü içeri-
sindedir. Havada gaz, suda ise çözünmüfl olarak bulunan oksijen (O2),
serbest halde bulunan azottan (N) sonra en çok bulunan elementtir. Hay-
vanlar›n ve basit yap›l› bitkilerin solunum yoluyla ald›klar› oksijen (O2)
hidrojenle (H) birleflince su oluflur. Bu su daha sonra d›flar›ya at›larak do-
€aya verilir. Ortamdaki karbondioksit (CO2) algler ve yeflil bitkiler tara-
f›ndan fotosentez yoluyla karbonhidratlara dönüfltürülür, yan ürün olarak
da oksijen (O2) aç›€a ç›kar.

Flood Your Body with Oxygen adl› kitab›n kapa€›
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* Biyosfer, bir gezegenin d›fl kabu€unun; hava, toprak, kaya ve su içeren, içinde yaflam
bulunan, biyotik dönüflümler ve çevrimler gerçekleflen bir bölümüdür. Dünyada
canl›lar›n yaflad›€› 16-20 km kal›nl›€›ndaki bu tabakaya "canl› küre" de denir.

** Mitokondri hücrede enerji üreten organeldir.

Dünyadaki sular biyosferin* bafll›ca oksijen (O2) kayna€›d›r. Oksijenin
(O2) yaklafl›k % 90’›n›n bu sularda yaflayan alglerce karfl›land›€› tespit
edilmifltir. 
Atmosferdeki oksijen (O2) oran› sabittir, çünkü solunum aksamadan ger-
çekleflen bir olayd›r ve tüm canl›lar taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. 

Sa€l›kl› ve Hasta Hücreler Aras›ndaki Fark 

Normal hücrelerin d›fl›nda antioksidan bir k›l›f mevcuttur. Bu k›l›f saye-
sinde hücreler, oksijenin (O2) kendilerini yakma veya okside etme tehli-
kesine karfl› korunurlar. Hastal›kl› hücreler ise bu korunma ifllemini yapa-
mazlar. Zira hastal›kl› hücreler bütün güçlerini, enerjilerini hastal›kla ilgi-
li süreçlere harcarlar ve kendilerini koruyacak antioksidan kalkan›n› üre-
temezler. 
Antioksidanlar g›dalar›m›zda do€al olarak bulunmaktad›r. Oksidasyon
oluflumu  antioksidasyonlar taraf›ndan önlenemez, ancak kontrol alt›nda
tutulabilir.

Oksijen ve Hücre Enerji Üretimi

‹nsan vücudu flu anda ald›€› oksijenden (O2) çok daha fazlas›n› çal›flt›ra-
bilecek yetene€e göre tasarlanm›flt›r. Bu nedenle muhtemelen hücreler,
vücuttaki ak›flkanlar ve hücre duvarlar› mevcut durumdan pek hoflnut de-
€ildirler. Hücrede bulunan mitokondri** hücrenin, dolay›s›yla vücudun
enerji santralidir. Mitokondrinin yeterli miktarda oksijen (O2) almas› et-
kili bir flekilde besinleri yak›p enerji üretmek aç›s›ndan çok  önemlidir. Bu
durum bilincimizle de direkt olarak ilgilidir; araflt›rmalar, depresif kiflile-
rin sinir sistemlerinde yeterli miktarda enerji üretilmedi€ini göstermifltir.
Enerjiniz ne kadar dengede olursa o kadar mutlu bir kifli olursunuz. Vücu-
dumuzdan atamad›€›m›z at›k ürünler, vücudumuzdaki enerjiyi tüketirler
ve daha az enerji de bizi mutsuz, depresif ve üzgün k›lar. 
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Bol Oksijen (O2) Vücuttaki Toksinli Maddeleri Yok Eder

Vücudumuzdaki at›k maddeler toplanmadan kal›rsa serbest radikaller,
toksinli maddeler ve mikroplar her fleyi yok edecek zamana sahip olurlar.
E€er vücudumuza güvenli ve uygun bir flekilde oksijen (O2) al›rsak
hücrelerin içerisini ve ak›flkanlar› –birkaç gün içerisinde– yavaflça besleriz.
Vücudumuzda bulunan serbest radikaller, toksinli maddeler ve mikroplar
da bu sayede oksijenle (O2) çevrelenmifl olur. 

Bu durumda vücut, enerji üretmek içine eline geçen flans› kullanarak
do€al olmayan toksinli maddeleri yok eder. 

Vücut hayatta kalmak için programlanm›flt›r. Hücre nefes alamad›€›nda
hayatta kal›r ama mutasyona u€rar ve bitki hücresi gibi sadece büyür. Ok-
sijensiz veya az oksijenli (O2) ortamda yaflamak hücrelerin yüksek fonk-
siyonlar›n› kaybetmelerine neden olur; art›k organize vücudun bir parça-
s› de€ildirler. Bu nedenle hormon üretmez, g›dalar›m›z› sindirmezler ve
vücudun herhangi bir bölgesini iyilefltirmezler. Hücrelerimiz yeterli oksi-
jen (O2) alamazlarsa mutasyona u€rayabilir ve vücut için zararl› bir forma
(kanser gibi) dönüflebilirler. 

‹nsan yap›s› hayatta kalacak flekilde programlanm›fl olabilir. Zira az oksi-
jen (O2) al›nmas› durumunda hücreleri hayatta tutacak fazla enerjiyi sa€-
layabilmek için hücreleri fermentasyona dönüfltürür. Böylece hücreler
oksijen (O2) solumay› b›rak›r ve flekeri (glikozu) fermente etmeye bafl-
larlar. 

Vücuttaki glikozu kullanarak enerji üretmeye bafllarlar ancak burada bir
sorun vard›r: Oksijenle (O2) oluflan ATP formundaki enerji mükemmel-
dir, ama flekerin mayalanmas›yla üretilen ATP yetersizdir ve laktik asitle
(CH3CHOH-COOH) doludur. Laktik asit (CH3CHOH-COOH) biri-
kerek laktik asidozu oluflturur ve etraf›ndaki hücrelere verdi€i zarar büyür,
çünkü giderek daha fazla hücrenin mayalanmas›na neden olur. Tüm bun-

Bakteriler oksijen (O2) yönünden zengin alkali suda 40 saniye-
den fazla yaflayamazlar.
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lar oksijen (O2) eksikli€inden meydana gelir. Art›k önemli görevleri ol-
mayan bu mayalanm›fl hücreler kansere aday hücrelerdir. 

E€er toksinli maddeler sürekli vücudumuzu doyurursa ba€›fl›kl›k sistemi-
nin temizleme fonksiyonu strese girer ve toksinli maddeler daha fazla ar-
tar. Bu nedenle vücudumuzu temizlemek için yeterli ve düzenli olarak ok-
sijen (O2) almak çok önemlidir. 

At›k maddelerden kurtulduktan sonra ba€›fl›kl›k sistemini güçlendirmek
önemlidir, çünkü yetersiz oksijenden (O2) dolay› tüm enerjisi onarma ve
kendini koruma iflleri için kullan›ld›€›ndan yorgun düflmüfltür. Ba€›fl›kl›k
sistemi tekrardan oluflturulmal›, takviyeler ve organik g›dalarla sistemin
yeniden güçlendirilmesi s›ras›nda yeni toksinli maddelerin vücuda girme-
si önlenmelidir. 

‹nsanlarda Oksijen (O2) Yetersizli€i Nas›l Olur? 

Gündelik hayatta birçok önemli faktör, vücudun ihtiyac› olan saf oksijeni
(O2) almay› güçlefltirir. 

Hava kirlili€i: Oksijen (O2) yetersizli€inin en önemli nedenlerinden biri-
si hava kirlili€idir. Otomobil egzozlar›ndan ç›kan hava, fabrika baca gazla-
r› ve çöplerin yak›lmas›, havadaki oksijen (O2) seviyesinin azalmas›na ne-
den olan en önemli faktörlerdendir.

Besin de€eri düflük g›dalar: Taze sebze ve meyveler bol miktarda oksijen
(O2) içermektedir. Bol miktarda vitamin ve mineral içeren taze sebze ve
meyve tüketilmesi vücuda oksijen (O2) al›m›n› art›r›r. Piflirilmifl g›da ve
konserveler, et ve yumurta gibi yüksek ya€l› g›dalar da düflük miktarda ok-
sijen (O2) içerirler.

Kötü nefes alma: Sa€l›kl› nefes alma, ritmik olarak akci€erlerin havayla
doldurulmas›, daha sonra da havan›n tamamen atmosfere verilmesi flek-
linde olur. Hava kirlili€i ve stres gibi nedenlerden dolay› ço€u insan tam
ve do€ru olarak nefes alamaz.

Do€ru nefes alarak ömrün uzat›labilece€i bilinen bir gerçektir, çünkü böy-
lece vücudun ald›€› oksijen (O2) miktar› art›r›labilir. Ayn› durum su için
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de geçerlidir. Sudaki çözünmüfl oksijen miktar› ne kadar yüksekse, o ka-
dar çok oksijen (O2) hücrelere tafl›nabilir. Oksijensiz (O2) ortam› seven
kanser hücrelerinin ve zararl› bakterilerin üremeleri de bu sayede engel-
lenmifl olabilecektir.

Suya klorür (Cl-), florür (Fl-) ve birçok baflka kimyasal kat›ld›€›ndan su-
daki oksijen (O2) miktar› azalmaktad›r. Suya eklenen kimyasallar zararl›
maddeleri etkisiz hale getirmekle kalmaz, yararl› bakterilerin ölmesine ve
suyun oksijeninin (O2) yok edilmesine de neden olurlar. 

Yüksek bas›nç alt›nda oldukça yüksek miktarda oksijen (O2) çözünür. Ba-
s›nç azalt›ld›€› zaman, azalt›lma oran› kadar gaz ç›k›fl› olur. Oksijenin (O2)
çözünürlü€ü do€rudan do€ruya k›smi bas›nçla ilgilidir (Henry Kanunu). *

Oksijen (O2) Yetersizli€i Kansere Neden Olabilir

Vücutta oksijen (O2) miktar›n›n yüksek olmas›, her hücrenin ifllevini yük-
sek bir verimlilikle yerine getirebilmesine ve hücresel faaliyet neticesinde
oluflan at›klar›n vücuttan daha rahat at›lmas›na olanak sa€lar. 

1931 y›l›nda Nobel ödülü kazanan ve Metabolism of Tumors (Tümörün
Metabolizmas›) adl› kitab›n yazar› olan Alman doktor Otto Heinrich
Warburg (1883-1970) kanserin nedeninin, vücudun normal hücrelerinin
oksijenli solunumunun oksijensiz hücre solunumuyla yer de€ifltirmesi,
yani hücresel seviyede oksijen (O2) yetersizli€i oldu€unu ileri sürmüfltür. 

Sa€l›kl› hücreler oksijensiz ortamda yaflayamaz ve büyüyemez, ancak kan-
serli hücreler oksijensiz ortamlarda yaflayabilir ve ço€alabilir. Kanser hücre-
sini insan vücudundaki bitki hücresi olarak tan›mlayabiliriz; bitkiler kar-
bondioksitle (CO2) yaflarlar ve oksijeni (O2) at›k ürünmüfl gibi bertaraf
ederler. 

Nefes alman›n vücut üzerindeki en temel etkisi “oksidasyon”dur. Birçok
oksidasyon süreciyle büyük miktarlarda ›fl›k, ›s› ve elektrik enerjisi üretilir.
Oksidasyona örnek olarak korozyon, çürüme, yanma ve solunum gösteri

* Henry Kanunu: Bir gaz›n çözünürlü€ü gaz bas›nc›yla do€ru orant›l› olarak de€iflir.
Buna Henry yasas› denir ve C=k x Pgaz fleklinde ifade edilir.
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lebilir. Örne€in, oksijene (O2) maruz kalan metaller okside olurlar ve bu
metallerde “paslanmaya’’ neden olur. Tereya€›n›n çok uzun süre aç›kta
kalmas› durumunda, ya€ havadaki oksijenle (O2) reaksiyona girer ve ya-
€›n üst k›sm›nda önce renk de€iflimi, ard›ndan da küflenme olabilir.  

Oksidasyon ayr›ca yanma iflleminin en önemli bileflenidir. Vücutta oksi-
dasyon ifllemi, flekerdeki oksijen (O2) enerjiye dönüfltü€ü zaman yanma
ifllemiyle gerçekleflmifl olur. Vücut oksidasyon sürecini, zararl› bakteri,
virüs, mantar ve parazitlere karfl› savunma için kullan›r. Oksidasyonla
vücutta oluflan karbondioksit (CO2) ve su vücuttan uzaklaflt›r›l›r.

Vücuttaki oksijen miktar› yetersiz oldu€unda, vücuda al›nm›fl olan zarar-
l› maddeler yok edilememektedir. Bunun sonucunda vücutta yorgunluk,
sersemlik ve uyuflukluk gibi belirtiler görülmektedir. Özellikle kronik ok-
sijen (O2) yoksunlu€unda, vücudumuzun ba€›fl›kl›k sistemi mikroplara
ve virüslere karfl› zay›flamakta ve daha kolay hasta olmam›za neden ol-
maktad›r.

Moleküler Oksijen ile Reaktif (Aktif) Oksijen Aras›ndaki Fark

Maddenin en küçük parças›n›n atom oldu€unu biliyoruz. Atomlar da
atom gruplar›n› ve molekülleri olufltururlar. 

Atomun yap›s›nda bir çekirdek ve bunun etraf›nda dönen elektronlar bu-
lunur. Elektronlar hem çekirdek etraf›nda hem de bir eksen etraf›nda
dönmektedirler. Elektronlar›n bir eksen etraf›nda dönmeleri, onlara
“spin” ad› verilen bir özellik kazand›r›r. Elektronlar ikiflerli olarak efllefl-
mifl (↑↑ veya ↓↑) olma e€ilimindedirler, böylece kararl› (kolay bozul-
mayan, 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
aktiftirler. 



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.

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 (O3) da “aktif oksijen” olarak  adland›-
r›l›r.
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Reaktif Oksijen Türleri (ROT)

Yukar›da da belirtti€imiz gibi reaktif oksijen türlerinin (Reactive Oxygen
Species-ROS) kimyasal yap›lar› oksijenden (O2) biraz farkl›d›r. Oksijen
(O) atomunun çekirde€inde dönen elektronlar›n kararl›l›€› çift yap›l› ol-
malar›ndan ileri gelir, reaktif oksijen türlerinin atomlar›nda ise çift elek-
tron yoktur. Bu nedenle kararl› hale geçebilmek için di€er maddelerden
elektron çalmaya çal›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 türlerinin vücut için
son derece zararl› oldu€u da hat›rlanmal›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 du-
rumunda oluflacak hasarlar›n geri dönüflü yoktur. Hücreden d›flar› taflan,
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›racakt›r.   

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, kimya-
sal maddeler (örne€in sigara, tar›mda kullan›lan kimyasal ve z›rai ilaçlar, ifl-
lem görmüfl g›dalar ve klor (Cl) bileflenleri) gibi etkilerden dolay› vücu-
dun d›fl›nda da oluflmaktad›r. Ça€›m›zda insanlar ozon (O3) 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.

Hastal›€a neden olan etmenler ve sonuçlar› 

StresSigara

Afl›r› egzersiz

Alkol

Felç

Yüksek
tansiyon

AlzheimerKanser

Kab›zl›k

Diyabet

Beklenmedik 
mide fermentasyonu
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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-
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
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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 bulun-
maktad›r. Bunlar›n aras›ndan özellikle iki tanesi reaktif oksijen türlerinin
neden oldu€u oksidatif (oksitleyici gücü olan) strese karfl› zay›ft›r. Bunla-
r›n ilki, dolafl›m sisteminin tüm yap›lar›n›n iç yüzünü örten endoteryal
hücrelerdir.  Damar sertli€i endotelyal hücrelerin reaktif oksijen türleri yü-
zünden tahrip edilmesi sonucu ortaya ç›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. 

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.
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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.

C Vitamini Reaktif Oksijen Türlerini Yok Eder

FDA (US Food and Drug Administration-Amerikan G›da ve ‹laç Daire-
si) günlük 60 mg C vitamini al›nmas›n› önermektedir. Bunun nedeni C
vitamini eksikli€inin önlenmesidir. Ancak megadoz terapi (10-100 kez
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daha fazla al›nan dozlar) metodu C vitamininin çok daha yüksek dozlar-
da al›nmas›n› öngörmektedir. E€er al›nan C vitamininin % 99’u vücuttan
at›l›yorsa, bu durumda megadoz terapisinin temeli nedir?

C vitamini birçok hayvanda do€al olarak üretilir ve onlar›n bunu ne oran-
da ürettiklerini bilmek, insanlar›n günlük C vitamini ihtiyaçlar›n› hesapla-
mada yard›mc› olmaktad›r. Zira ayn› iflleyifl olas›l›€› insanlar için de geçer-
lidir. Bu nedenle megadoz C vitamini terapisiyle kanda C vitamini döngü-
sünü art›rmak mümkündür.

Ayr›ca C vitamini kloru da (Cl) gidermektedir. C vitamini EPA (Environ-
mental Protection Agency-Çevre Koruma Birli€i) ve APHA (American
Public Health Organization-Amerika Halk Sa€l›€› Örgütü) taraf›ndan
klor (Cl) giderme metodu olarak kullan›lmaktad›r. C vitamini su ar›t›-
m›nda da kullan›lmaktad›r. Hem kloru hem de kloramini tam olarak nöt-

C6H8O6 + HClO • H2O → C6H6O6 • H2O + HCl 

(C Vitamini + Hipokloröz asit • Su → Okside C Vitamini • Su + Hidroklorik asit)

C6H8O6 + NaClO  → C6H6O6 • H2O + NaCl

(C Vitamini + Sodyum Hipoklorit → Okside C Vitamini • Su + Sodyum klorür)  

2(C6H8O6) + CaCO3 • 2H2O → C12H14CaO12 • 2H2O + CO2

(C Vitamini + Kalsiyum karbonat • Su → Kalsiyum askorbat + su + karbondioksit)

Cr2O7
2- + 3C6H8O6 + 8H+ →2Cr3+ + 3C6H6O6 + 7H2O 

(Dikromat + C vitamini + Hidrojen → Krom + Okside C Vitamini + Su)

C vitamininin kloru gidermesi flu formülle aç›klanabilir:

C vitamininin kloru gidermesi flu formülle aç›klanabilir:

C vitamininin ve kalsiyum karbonat›n (CaCO3) reaksiyon formülü

C vitamini taraf›ndan Cr(VI)’un azalt›lmas› mekanizmas›
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ralize etmektedir. C vitamini ba€›fl›kl›€› güçlendirmek, saç ve cilde iyi gel-
mek gibi özellikleriyle insan ve hayvanlar için son derece önemli olmas›-
n›n yan› s›ra klor (Cl) giderme maddesi olarak da güvenli ve vücuda en az
zarar verici niteliklere sahiptir.   

Suyun Oksijen (O2) Yönünden Zengin Olmas›n›n Önemi

Oksijenin (O2) insan vücudunda tafl›nmas› hemoglobine ba€l›d›r.
Akci€ere daha fazla oksijen (O2) girdi€inde, gaz halindeki oksijeni (O2)
kabul etmek için kan ak›fl› hemen artar. Ancak akci€ere afl›r› oksijen (O2)
girdi€inde kan ak›fl›n› sa€layan organizmalar bozulur. Bu nedenle, yüksek
bas›nçl› oksijen (O2) kullan›m›na sadece acil durumlarda izin verilir. Ha-
vadan daha fazla oksijen (O2) al›nsa bile hemoglobin miktar› art›r›lmadan
oksijenin (O2) tümü etkili bir biçimde kullan›lamaz, çünkü kanda çözünen
oksijen (O2) miktar› Henry Yasas› ile s›n›rlan›r. Ancak oksijenli su içmek
buna alternatif olarak gösterilebilir. Suda çözünmüfl oksijen, stabil olmas›
nedeniyle aktif oksijenden farkl›d›r.

Suda çözünmüfl oksijen (O2) akci€erden de€il, do€rudan kan damarlar›n-
dan hücrelere aktar›l›r. Bunun birçok avantaj› vard›r; çok fazla içilse bile
hiçbir yan etkisi bulunmaz, çok etkili ve ayn› anda birçok yere oksijen
(O2) tafl›nm›fl olur. Dr. Maria Zoital, oksijenli su içiminin karaci€erdeki
oksijeni (O2) nefes almaya k›yasla alt› kat art›rd›€›n› ileri sürmektedir
(‘‘Literary Review of Oxygen Therapy’’-Oksijen Terapisinin Edebi ‹nce-
lemesi, Haziran 1992). Dolay›s›yla yeterli miktarda çözünmüfl oksijen
içeren su sa€l›k için son derece faydal›d›r.

Oksijen (O2) yönünden zengin suyun faydalar›: Vücuda daha fazla oksijen
(O2) tafl›nmas›n› sa€lar, kandaki oksijen (O2) miktar›n› art›r›r, zararl› mik-
roorganizmalar›n yok edilmesine yard›mc› olur, ba€›fl›kl›k fonksiyonlar›n›
güçlendirir, karaci€erin detoksifikasyon gücünü art›r›r, tansiyonu düflürür,
yorgunlu€un geçmesini h›zland›r›r, erkeklerde cinsel fonksiyonlar› düzen-
ler, insan vücudundaki tüm metabolizmay› destekler, kiflinin kendisini da-
ha enerjik hissetmesini sa€lar, konsantrasyonu art›r›r, kilo kayb›na yard›m-
c› olur, yafllanmay› yavafllat›r ve biyolojik olarak terse çevirir. 
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Oksijenli Su - Farkl›l›klar›

Sudaki oksijen (O2) miktar› “ppm” (milyonda bir parçac›k) olarak ifade
edilir. Çeflitli sulardaki oksijen (O2) miktarlar› afla€›daki gibidir.

fiehir flebeke suyunda 0-4 ppm, 

fiifle suyunda 2-7 ppm, 

‹yi kaynak suyunda 4-7 ppm, 

Dam›t›lm›fl suda 7-10 ppm, 

Oksijenize suda 12+ppm,  

‹yi oksijen içeren olmufl suda 30-50+ppm’dir. 

‘‘Suyun içindeki oksijen havadaki oksijene oranla hücrelere
on kat daha h›zl› ulaflmaktad›r.’’

‘‘Karaci€erdeki oksijen miktar›, oksijenli su içildi€inde nefes
almaya oranla alt› kat daha fazla artmaktad›r.’’



91

fiehir flebeke sular› ar›tma iflleminden sonra dezenfekte edilmek üzere
klorlaflmaktad›r ve bu nedenle musluk suyunun oksijen (O2) miktar›
s›f›ra yak›nd›r. Bu özelli€inden dolay› musluk suyu “cans›z su” olarak
kabul edilmektedir. fiehir flebeke suyu genelde klor kokar, tad› pek hofl
de€ildir, zay›f bir titreflime sahiptir, antioksidasyon özelli€i ve oksijeni
(O2) yoktur. Bu su içildi€i taktirde flehir flebeke sular› vücudun üçte ikisi-
ni kapl›yor demektir. Ayr›ca içmenin yan› s›ra piflirme, banyo yapma ve
difl f›rçalama gibi yollarla da “cans›z su” vücudu etkilemektedir. Oysa
enerjisi yüksek, haf›zas› temiz, oksijen (O2) yönünden zengin su içmek
vücuttaki zehirli maddelerin at›lmas›na da yard›mc› olacakt›r.

Genel olarak suya oksijen (O2) kazand›rman›n iki yöntemi vard›r. Birin-
cisi geleneksel bir metot olan buzdolab› kullanarak suyu so€utmak ve bu
yolla suyu daha fazla oksijen (O2) tutar hale getirmektir. ‹kincisi de mo-
leküllerin aras›na bas›nçla oksijen (O2) vererek oksijen (O2) miktar›n› ar-
t›rmakt›r. 

Ozonlanm›fl (O3) su oksijen (O2) miktar› aç›s›ndan zengindir, ancak çok
h›zl› uçtu€u için oksijen (O2) verimi alma aç›s›ndan hemen içilmelidir.
Bu nedenle fliflelenmifl sular veya hemen tüketilmeyece€i durumlarda ok-
sijen (O2) kazand›r›lm›fl sular iyi bir seçim de€ildir. 

Dam›t›lm›fl* (distile etmek) su iyi oksijenize edilmifltir ve mineral takviye-
si için iyi bir temel sa€lar. Burada amaç önce temiz su içmektir. Örne€in
kaynak sular›na s›zan z›rai ilaçlar gibi zararl› maddelerin varl›€› suyun kir-
lenmesine neden olmaktad›r. O nedenle oksijen (O2) ve mineral yönün-
den zengin su oluflturmak için, öncelikle içinde hiçbir kirlilik bulunmayan
temiz bir suyla ifle bafllamak önemlidir. Bunun için en iyi yöntem suyu da-
m›tmakt›r. Ayr›ca, ters ozmoz membranlar› da suda bulunan ve istenme-
yen maddeleri mükemmele yak›n derecede giderir ve oksijenli suyun te-
melini oluflturan ”temiz su”yu sa€lar.

* Dam›tma: Bir s›v›y› buharlaflt›r›p, oluflan buhar›n› yo€unlaflt›rarak ayr›flt›rma ifllemi.



92

Dam›t›lm›fl (Distile) Suyun Önemi 

Suyu dam›tmak, suyun buharlaflt›r›ld›ktan sonra yeniden yo€unlaflt›r›larak
s›v› haline getirilmesidir. Dam›tma sayesinde elde edilen saf su, tuzdan, vi-
rüs ve bakteri gibi mikroorganizmalardan ayr›lm›fl olur. 

Ozmoz Yöntemi: Suyu dam›tarak saflaflt›rma yönteminin yan› s›ra ozmoz
filtreleri de kullan›labilir, çünkü bu yöntem sayesinde sudaki mikroorga-
nizmalar, tuzlar vs. % 95 - 99 oran›nda ayr›flt›r›labilmektedir.

Yap›lan son araflt›rmalar, kandaki her hemoglobin molekülünde
bulunan bir oksijen (O) molekülünü hücreye verimli bir flekilde
tafl›mak için 40 adet su molekülüne ihtiyaç oldu€unu belirlemifltir.

Distile su cihaz› (klasik laboratuvar tipi)
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4. Suyun Mineral Yönünden Zengin Olmas›

Vücut kaliteli bir yaflam faaliyetini sürdürebilmek için her zaman organik
minerallere ihtiyaç duyar. Organik mineraller ise g›dalardan elde edilebil-
mektedir. 

Vücudun kendi kendine oluflturamad›€› maddeler olan mineraller, vita-
minlerle birlikte çal›flarak 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›nda, kalp ritminde, kas fonksiyonlar›nda, vücuttaki s›v› denge-
sinin devaml›l›€›nda, üremede oldukça önemli rol oynayan mineraller, kan
oluflumunu ve sa€l›kl› sinir fonksiyonlar› geliflimini de kontrol ederler.

Mineral eksiklikleri özellikle büyüme ve geliflme ça€›ndaki çocuklarda ol-
dukça büyük sorunlara neden olabilmektedir.

Suyu oksijen (O2) yönünden zenginlefltiren su sebilleri (80-90 ppm O2 ekler)
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Organik mineraller su içinde alkali iyonlar›na (Ca, Mg gibi) ayr›l›r ve vü-
cudun alkalinitesini korumak için kan içinde çözünür. Böylece kan ak›fl›-
n› kolaylaflt›rmak için kan›n yo€unlu€unu düzenler ve k›rm›z› kan hücre-
sinin elektrik potansiyelini art›rarak p›ht›laflma düzeyini ayarlar.

‹yon halindeki mineraller besinlerin insan hücreleri taraf›ndan emilmesi-
ne ve asidik at›klar›n vücuttan at›lmas›na yard›mc› olur. Bunlar su içinde
çözünerek enzimlerle birleflir ve temel iyonlu mineraller yard›m›yla meta-
bolik yoldaki tüm kimyasal reaksiyonlar› tetikleyebilir. Bu nedenle iyon-
halindeki mineraller kimyasal reaksiyonlar›n bafllat›c›lar› olarak an›l›rlar.

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› (Ca+2) ise insan vücudunun dengesi için büyük önem tafl›r. (Daha
fazla bilgi için CD’ye bak›n›z.)

Deniz suyu içerdi€i 84 mineral elementiyle dikkati çekmektedir ve bir
baflka dikkat çekici nokta da denizde bulunan bu 84 elementin vücudu-
muzda da bulunmas›d›r. Modern bilime göre, bu elementlerin 24’ü yaflam
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 uygun mineral dengesi sa€l›k için hayati
de€er tafl›maktad›r. 

Suyun Mineral Yönünden Zengin Olmas›n›n Önemi ve Faydas› 

Kaliteli suyun en önemli unsurlar›ndan biri suyun mineral içeri€idir. Vü-
cudun ihtiyac› olan minerallerin tümünü sudan karfl›lamak mümkün de-

Suya oksijen (O2) eklemek zor bir ifllem de€ildir, ancak sudaki
oksijen (O2) miktar›n› muhafaza etmek zordur. Bu nedenle flifle-
lenmifl oksijenli (O2) su zaman geçtikçe içerisindeki oksijen mik-
tar›n› kaybeder.
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€ildir, ancak suyun belli oranda mineral içermesi çok önemlidir. Örne€in,
flifal› su olarak bilinen termal ve do€al kaynak sular›, içerdikleri mineraller
sayesinde canl›l›k vermekte ve hastal›klar› iyilefltirmektedir. 

Dünyan›n en ünlü flifal› suyu kabul edilen ve her y›l milyonlarca kiflinin zi-
yaret etti€i Fransa’n›n güneyindeki Lourdes suyunun s›rr›, baz› bilim in-
sanlar›na göre, içerdi€i germanyum (Ge) mineralidir. Germanyum mine-
rali ba€›fl›kl›€› güçlendirdi€i için hastal›klara karfl› direnci art›rarak iyilefl-
meyi sa€lar ve korur.

Artan nüfus, g›da sektöründeki rekabet, yanl›fl, dengesiz, yetersiz veya afl›-
r› beslenme al›flkanl›klar› ile çevre kirlili€i gibi unsurlar her geçen gün vü-
cudumuza ald›€›m›z besin kalitesini ve de€erini düflürmektedir. Besin ka-
litesinin düflmesi, besinlerle beraber ald›€›m›z mineral ve vitaminlerin de
azalmas› anlam›na gelmektedir. 

Vücudumuzun ihtiyaç duydu€u mineralleri çeflitli g›dalardan ve sudan al-
mam›z çok önemlidir. Ancak kimyasal gübrelerden dolay› mineral içerik-
leri azalan g›dalar yüzünden birçok kiflide mineral eksikli€i görülmekte ve
bu durum da vücutta kronik hastal›klara neden olmaktad›r (CD’de mine-
rallerin vücuttaki görevleri ayr›nt›l› olarak verilmifltir). 

Minerallerin hücre duvar›ndan geçebilmeleri için suda çözünmüfl iyonlar
halinde bulunmalar› gerekmektedir. Ancak tek moleküller veya iyonize
olmufl mineraller hücreye rahatça al›nabilir. Sudaki minerallerin miktar›
oksijeni (O2) çözme yetene€ini etkiler. Saf suda, yüksek mineral içerikli
suya göre daha çok oksijen (O2) çözünebilir. Bu nedenle, deniz suyu ve
kuyu sular›, taze yüzey sular›na göre daha az çözünmüfl oksijen içerirler.

Sudaki mineral içerik seviyeleri (mg/lt)

Çok düflük mineral içeri€i 1- 50

Düflük ve orta mineral içeri€i  50 - 500

Ortalama mineral içeri€i 500 - 1500

Yüksek mineral içeri€i 1500’den fazla
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GGüünnllüükk mmiinneerraall iihhttiiyyaacc›› 

MMiinneerraalllleerr YYeettiiflflkkiinn 
eerrkkeekklleerrddee

YYeettiiflflkkiinn
kkaadd››nnllaarrddaa ÇÇooccuukkllaarrddaa  HHaammiilleelleerrddee EEmmzziirreenn

kkaadd››nnllaarrddaa 

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 kifliler için gerek-

lidir.) 
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5. Vücuttaki Ak›flkanlar ile pH Seviyesinin Denge ‹çinde Olmas›

Suyun kalitesini etkileyen bir di€er önemli faktör de pH seviyesinin insan
vücudundaki s›v›larla dengede olmas›d›r. Günlük hayatta fark›nda olma-
dan daha çok asidik s›v›lar içilir. Bu durum kanda tepkime s›ras›nda pH’›n
dengelenmesi için fazladan bir enerji sarfiyat› ve emilim zorlu€u yaratmak-
tad›r. Ayr›ca gün içerisinde içilen kafeinli ve gazl› diüretik içecekler nede-
niyle bol s›v› al›nd›€› düflünülmektedir, oysa bunlar dehidrasyona neden ol-
maktad›r. Bu nedenle su en iyi s›v›d›r ve hiçbir içecek onun yerini alamaz.

pH Nedir? 

“pH” de€eri Danimarkal› biyokimyac› Soren Sorensen taraf›ndan 1909
y›l›nda ortaya at›lm›flt›r. Buna göre pH, hidrojen iyonu (H+) konsantras-
yonunun negatif logaritmas›d›r, yani pH = -Log(H+)’d›r. 25°C’deki saf
suyun pH = -Log(H+) = -(-7)’d›r. Bu tür çözeltiler "nötr" çözeltilerdir,
yani bunlar ne asit ne de baz yap›s›ndad›rlar. pH’› 1-7 aras›nda olan çözel-
tiler asit, pH’› 7-14 aras›nda olan çözeltiler ise baz çözeltilerdir. pH 1’e
yaklaflt›kça asit özelli€i, 14’e yaklaflt›kça ise baz özelli€i artar.

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

N
öt

r

N
öt

r
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Suyun Asitlik ve Bazl›k Derecesi

Su kan›n yaklafl›k % 90’›n› oluflturmaktad›r ve kan sayesinde vücudumuz
fonksiyonlar›n› uygun flekilde yerine getirebilmektedir. 

‹yonize olmufl su molekülleri vücutta bulunan kimyasallarla tepkimeye
girebilir ve de€iflik ürünler yaratabilir. Suda hidrojen (H+) iyonu hidroksil
(OH-) iyonundan daha fazlaysa, bu suya “asidik-su” denir. Buna karfl›n
suda hidroksil (OH-) iyonu hidrojen (H+) iyonundan daha fazla ise bu
suya da “bazik-su” (“alkali-su”) denir. Nötr, yani pH’› 7 olan bir su için
hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlar›n›n eflit olmas› gerekir. Bu çok
önemli bir göstergedir ve suyun tüketim kalitesine pH de€erine bak›larak
karar verilir.

Buna ra€men yanl›fl içeceklerin tüketimi pH seviyesini büyük ölçüde dü-
flürmektedir. Gazl› içeceklerin pH de€erleri 2,5-3,2 aras›ndad›r, bira ise
4,7 pH’a sahiptir. Bu içecekler asl›nda susuzlu€umuzu gidermek yerine,
vücudumuzun susuz kalmas›na ve ertesi sabah kuru bir a€›zla uyanmam›-
za yol açarlar. 

Vücudun pH Dengesi

Vücudun pH seviyesi sa€l›k için çok önemli olan unsurlardan biridir. Bu
nedenle vücudun pH de€erini dengede tutmak, sa€l›kl› ve iyi hissetmek
için son derece gereklidir.

Kan›n ideal pH de€eri 7,365 olarak ifade edilirken, pH 7,35-7,45 aral›€›
sa€l›kl› olarak de€erlendirilir. Bu seviyenin alt› ve üstü, vücutta türlü
rahats›zl›k ve hastal›k oluflumuna uygun bir ortam oldu€u anlam›na gelir. 

Vücudumuzda asidik bir ortam flu nedenlerle oluflabilir; a€›rl›kl› olarak
asidik g›dalarla beslenmek, duygusal stres, toksinli maddelerle yüklen-
mek, ba€›fl›kl›k sisteminin türlü reaksiyonlar›, oksijen (O2) ve/veya di€er
besinlerin hücreler taraf›ndan emiliminin gerçekleflememesi.

‹nsan vücudundaki birçok hücre hafif alkali bir ortamda çal›flmaktad›r
(kan, safra, beyin, omurilik s›v›s› gibi). Vücut pH’›ndaki asit ya da baz ora-
n› fazlalafl›rsa hücrelerin yap›s› olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle insan
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vücudunun pH’›n› en uygun s›n›rlar aras›nda tutan çeflitli mekanizmalar
ifllemektedir. Bu mekanizmalardan biri vücuttaki proteinlerin “tampon
özelli€i”dir. Tampon özelli€i, bir çözeltinin asit ya da baz eklenmesine
ra€men kendi pH’›n› koruyabilme özelli€idir.

Vücudun normal pH’›n›n korunmas›nda organizman›n içerdi€i iyonlafl-
m›fl madenlerin, yani elektrik yükü tafl›makta olan madenlerin (elektrolit-
lerin) de önemli katk›lar› vard›r. Kükürt (S), klor (Cl), fosfor (P) ve di€er
baz› elementler vücutta asit; sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum
(Ca), magnezyum (Mg) gibi elementler ise baz oluflturma özelli€ini tafl›r-
lar. Baz oluflturanlarla asit oluflturanlar›n birbirleriyle birleflmesi duru-
munda bu elementlerin tuzlar› oluflur (örne€in sodyum klorür (NaCI)
tuzu). Yiyeceklerden al›nan fosfor (P) ve kükürt (S) vücuttaki metaboliz-
ma sonucunda fosforik (H3PO4) ve sülfürik asit (H2SO4) gibi asitlere
dönüflürler. Besinlerle al›nan çeflitli organik maddelerden metabolizma

Denge
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sonucu karbondioksit (CO2) ve bunun da suyla birleflmesiyle karbonik
asit (H2CO3) ortaya ç›kar. Hücrelerdeki çeflitli metabolizma olaylar› so-
nucu ortaya ç›kan karbondioksit (CO2) alyuvarlardaki hemoglobine ba€-
lanarak akci€erlere tafl›n›r ve buradan da solunumla d›flar› at›l›r. Böylece
vücutta yüksek düzeyde karbondioksitin (CO2) ve buna ba€l› olarak da
karbonik asitin (H2CO3) oluflmas› engellenmifl olur. E€er bu mekanizma
ifllemezse vücutta artan düzeylerde karbonik asit (H2CO3) birikir ve vü-
cut pH’› asit taraf›na do€ru kayar. Asit oluflturan klor (Cl), sodyumla
(Na) birlikte tuz biçiminde al›n›r ve fazlas› idrarla at›l›r.

Vücuttaki pH Dengesi Nas›l Bozulur?

Baz yapan elementler ya besinlerin yap›s› içinde ya da sofra tuzu olarak
al›n›rlar. Bu elementler metabolizma sonucu oluflan asitlerle birleflip on-
lar› nötr duruma getirirler. Al›nan besinlerde fazla asit ya da baz oluflturan
maddelerin bulunmas› vücudun pH dengesini bozmaz, çünkü bu denge-
yi koruyan çeflitli mekanizmalar vard›r. Ancak bu mekanizmalardan bir ya
da birkaç› bozulacak olursa, vücudun pH dengesi de bozulur. Ayr›ca be-
sinlerle afl›r› düzeyde asit ya da baz al›nd›€›nda ya da vücuttan çok fazla
miktarda asit ya da baz kaybedildi€inde vücudun pH dengesi bozulabilir.

Besin yoluyla afl›r› düzeyde asit yap›c› madde al›nd›€›nda, organizma faz-
la miktarda baz› tuz yap›m›nda kulland›€› için baz eksikli€i ve göreceli ola-
rak da asit fazlal›€› ortaya ç›kar ve pH asit taraf›na kayar (Asidoz). Besin
yoluyla afl›r› baz yap›c› madde al›nd›€›nda ise yukar›dakinin tersi bir süreç
yaflan›r ve vücut pH’› baz taraf›na kayar (Alkaloz).



pH seviyeleri

Sülfürik asit

Hidroklorik asit

Mide asidi, limon suyu 

Sirke, kola, bira

Domates

Siyah kahve, ya€mur suyu

‹drar, tükürük

Saf su, kan

Deniz suyu

Kabartma tozu

Tuz gölü

Evsel amonyak

Evsel çamafl›r suyu

F›r›n temizleyicisi

Sodyum hidroksit

10
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10
-1

10
-2

10
-3

10
-4

10
-5

10
-6

10
-7

10
-8

10
-9

10
-10

10
-11

10
-12

10
-13

10
-14
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Asidoz ve Alkaloz Belirtileri

Asidoz                                                   Alkaloz
- Sersemlik, yorgunluk - Halsizlik
- Bilinç bulan›kl›€›                           - Se€irme, uyuflma
- Bafl a€r›s› - Titreme  
- Bulant›-kusma - Bafl dönmesi 
- Koma                                            - Bay›lma
- Kanda potasyum (K) de€erinin - Kanda potasyum (K)

normalden fazla bulunmas› (K+ ↑)       de€erinin normalden az
bulunmas› (K+ ↓)

Asidoz ve alkaloz

ARTER KANI
ÖRNE⁄‹

pH

AS‹DOZ

METABOL‹K

Solunum
Dengelemesi

Solunum
Dengelemesi

Böbrek
Dengelemesi

Böbrek
Dengelemesi

SOLUNUM SOLUNUMMETABOL‹K

ALKALOZ

7,4↓

HCO3
-

24↓mEq/litre
PCO2

40↑mmHg
HCO3

-
24↓mEq/litre

PCO2
40↑mmHg

PCO2
40↓mmHg

HCO3
-

24↑mEq/litre
PCO2

40↑mmHg
HCO3

-
24↓mEq/litre

7,4↑

Asit-Baz dengesizli€inde ortaya ç›kan sorunlar ve en altta sorunlar› dengelemeye
çal›flan sistemlerin çal›flmalar›
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Vücuttaki Asidik At›k Oluflumu

Vücuttaki tüm canl› hücreler at›k üretmektedirler. Yiyeceklerden al›nan
tüm besinler her bir hücreye da€›lmakta ve bunlar oksijenle (O2) yanarak
yaflam için gereken enerjiyi sa€lamaktad›rlar. Besinler hücrelerde yand›k-
tan sonra ise at›k oluflturmaktad›rlar. Tüketilen tüm yiyecekler, iyi ya da
kötü, at›k üretmektedirler. Yiyeceklerin iyi ya da kötü olarak s›n›fland›r›l-
mas›, onlar›n oluflturdu€u at›klar›n miktar› ve özellikleri dikkate al›narak
belirlenmektedir. Bunun yan› s›ra, metabolizmam›zdaki birçok hücre ve
eski ölü hücreler de at›€a dönüfltürülmektedir. 

Günümüz yaflam tarz› vücut metabolizmas›nda birçok düzensizli€e ve kö-
tü çal›flmaya neden olmaktad›r. Sarf edilen tüm çabalara ra€men toksinli
kimyasallar yüzünden yiyecek kaynaklar›, içme sular›, hava ve çevremiz
gitgide kirlenmekte ve toksinlenmektedir. ‹nsan vücudu bundan önce,
metabolize etme ve d›flar› atma sürecinde, do€al olarak sahip oldu€u
toksinli at›klar› atma kapasitesinin üstünde kalan ve büyük s›k›nt› yaratan
böylesi yabanc› maddelerle hiç tan›flmam›fl, karfl›laflmam›flt›r.

Birçok insan art›k kendisini sa€l›k bak›m›ndan iyi hissetmemektedir.
Birçoklar› da kendilerini so€uk alg›nl›€›ndan ya da çevredeki herhangi bir
mikroptan çok daha kolay etkilenir halde bulmaktad›r. Bundan daha ciddi
sorunlar da ortaya ç›kmaktad›r: Kas ve eklem a€r›lar›, beyinde görme, ko-
nuflma ve yürüme gibi fonksiyonlar›n bozulmas› ve kronik yorgunluk sen-
dromu gibi savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine sald›rmas› ve on-
lar› yok etmeye çal›flmas› gibi rahats›zl›klar giderek yayg›nlaflmaktad›r.
Birçok kayna€› olan düflük seviyeli toksinlili€i belirlemek oldukça güçtür.
Tüm bu toksinlerin bileflik etkilerinin oluflturdu€u toksin kar›fl›m›
nedeniyle vücudumuz ve haf›zam›z ciddi ölçülerde zay›flamaktad›r. Man-
tar, bakteri ve mayan›n yayg›nlaflmas› “mayalanma” dedi€imiz ifllevin ya
da kan ve dokudaki afl›r› asidikli€in bir sonucudur.

Maya, mantar, bakteri, küf ve virüsler besin ve kolonileflme ihtiyaçlar›na
ba€l› olarak, vücutta belirli ve çok özel bölgelere yerleflmeye e€ilimlidirler.
Bunlar›n tümünün metabolizmalar›ndan salg›lananlar fliddetli mayalan-
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malara sebep olmakta ve fazla hücresel s›v› fleklinde ya da kana kar›flarak
tüm vücuda yay›lmaktad›r. Kan ve dokulardaki afl›r› asidikli€in doru€a
ç›kmas› vücut hücrelerini sistematik olarak toksinlemekte ve hasar ver-
mektedir. Bu durum afl›r› asidiklik dedi€imiz yeme al›flkanl›€›n›n –çok bol
miktarda hayvansal protein, özellikle k›rm›z› et, sütlü ürünler (süt, peynir,
dondurma), flekerin herhangi bir flekli (sakaroz, früktoz, glikoz) gibi– bir
sonucudur ve çok ciddi sa€l›k sorunlar›na yol açmaktad›r. 

Vücut bu at›klar› idrar ve terleme yoluyla d›flar› atmaktad›r. Temel olarak,
tüm at›klar asidiktir ve bu nedenle de cildimiz (pH yaklafl›k 5,5) ve idrar›-
m›z (pH 4,5-8 aras›, ortalama pH 6) asitli bir pH de€erine sahiptir. Ancak
vücut bu at›klar›n tümünü atamamaktad›r. Yaflam tarz›, yetersiz dinlenme,
yenilen yiyeceklerin türleri ve içinde bulunulan çevresel koflullar bu at›kla-
r›n verimli bir flekilde vücuttan at›lamamalar›na neden olmaktad›r. 

Asidik Bir Ortamda Oluflabilecek Sorunlar

• Vücudun mineral ve di€er besinlerle ilgili emilim kabiliyeti azal›r.

• Hücrelerdeki enerji üretimi düfler.

• Vücudun hasar görmüfl hücreleri onarma gücü azal›r.

• Vücudun zararl› a€›r metalleri vücuttan atma (temizleme) gücü azal›r. 

• Tümör hücrelerinin geliflimini destekleyen bir ortam yarat›lm›fl olur.

• Vücut kronik yorgunlu€a ve di€er hastal›klar›n oluflumuna elveriflli bir
duruma gelir. 

K›saca, pH 6,9 gibi oldukça hafif denilebilecek asidik ortam bile birçok has-
tal›€›n oluflum ve geliflimi için “uygun bir ortam” anlam›na gelir. Asidik vü-
cut sorunu, a€›rl›kl› olarak hayvansal g›dalarla beslenen toplumlarda daha
s›k görülür. Bunun ana nedeni et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi a€›rl›kl›
asit üreten g›dalar›n, alkali olan taze sebze gibi g›dalara göre daha yo€un tü-
ketilmesidir. Buna ek olarak, ifllenmifl beyaz un, fleker gibi g›dalar, ifllenmifl
içecekler ve kahve gibi al›flkanl›klar da vücutta asidik bir ortam oluflumuna
destek olurlar. Ayr›ca yo€un miktarda asit oluflumuna neden olan madde-
ler içeren tatland›r›c›lar da vücudumuzdaki asit oluflumunu art›r›rlar. 
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Kanda ve hücreler aras› s›v›da karbonik asit (H2CO3), asetik asit
(CH3COOH), fosforik asit (H3PO4), sülfürik asit (H2SO4) ve laktik asit
(CH3CHOH-COOH) yo€unlaflmas› kalp kaslar›na zarar verir ve kalp
krizine yol açar. Ayr›ca beyin kanamas›, kan dolafl›m› anormallikleri ve
müzmin iyileflmeyen yaralar görülür. Hemoglobin ve sodyum bikarbonat
(NaHCO3) asidin bir k›sm›n› tampon sistemiyle baza çevirir ve asitlefl-
meyi önler. Ancak bu vücutta yeterince mineral varsa söz konusudur, yok-
sa depolayarak cüruf oluflturur. Bu nedenle derin nefes al›nd›€›nda daha
çok karbondioksit (CO2) d›flar› at›l›r ve bu da vücuttaki asidin azalmas›-
na yard›mc› olur. 

Ba€›rsaklarda pH de€erinin 5-7 aras›nda olmas›, yani hafif asidik bir or-
tam gerekir. Ba€›rsak floras›n›n en faydal› bakterisi olan laktik asit
(CH3CHOH-COOH) bakterileri ancak bu ortamda yaflayabilirler. Ba-
€›rsak floras›n› oluflturan bakteriler lifli besinleri parçalayarak ya€ asitleri-
ne dönüfltürürler. Bu ifllem insan sa€l›€› için çok önemlidir. Ba€›rsak flo-
ras› ayn› zamanda B12 ve K2 gibi önemli vitaminleri de sentezler. Bu flu
anlama gelmektedir; kifli flayet lifli besinler (sebzeler, meyveler ve kepek-
li un mamulleri) yemezse, vitamin yetersizli€i ortaya ç›kar.

Helicobacter Pylori

“Helicobacter Pylori” isimli
bakteri asidoz nedeniyle za-
y›flayan mide ve onikipar-
mak ba€›rsa€›na daha kolay
yerleflir. Bu durumda ise
kronik enflamasyonlara ne-
den olur ve onikiparmak ül-
seri, mide ülseri ve kanseri
gibi sonuçlar do€urabilir.
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Ba€›rsaklardaki toksinli gaz d›flar› at›lmazsa sindirim salg›lar›na kar›fl›r ve
toksinlenmeye neden olur. 

Kalp kaslar›n›n pH’› 6,9 düzeyinde, yani çok hafif asitli bir ortamd›r. An-
cak bu 6,5’in alt›na düflerse kalp krizi yaflanabilir. 

Asidoz nedeniyle mantarlar, özellikle de ba€›rsak mantarlar› ço€al›r.

Asidozla birlikte amonyak, aflatoksin* ve aldehitler** ço€al›r ve bunlar
öncelikle karaci€ere ve beyine zarar verirler.

Asidoz nedeniyle küçük kan dolafl›m› anormallikleri ortaya ç›kar ve he-
moroid (basur) oluflur.

Tatl› besinler metabolik de€iflimler sonucu aside dönüflür. Vücut bu asidi
atmaya çal›fl›r, atamazsa cürufa dönüfltürerek depolar.

Hücre asitleflmesi ve cüruflaflmas› nedeniyle hücreler sertleflir. Örne€in
alyuvarlar sertleflince oksijeni (O2) ve besleyici maddeleri hücrelere ka-
dar tafl›yamaz, çünkü esnekli€ini kaybeder. 

Asitler asidik tuza dönüflürken afl›r› oranda sodyum (Na), potasyum (K)
ve kalsiyum (Ca) gibi mineraller harcan›r. Asitleri nötrlefltirmekte ya da
hücre yap›m›nda kullan›lmas› gereken mineraller azal›r.

Asidoz nedeniyle nefes darl›€› ortaya ç›kar, çünkü alyuvarlar oksijen (O2)
tafl›makta ve k›lcal damarlar› çekmekte zorlan›r.

Asidozla birlikte kanda protein de varsa kan›n ak›fl› yavafllar, çünkü kan
koyulafl›r. 

Cüruf için harcanan mineraller saç ve kemiklerden al›nd›€›ndan, kemikle-
rin yo€unlu€u azal›r, t›rnaklar k›r›l›r ve saçlar dökülür. Cürufun sertleflme-
si deride fliflliklere yani selülite sebep olur. Asidoz nedeniyle i€ne fleklinde
asit kristalleri oluflur ve bu kristaller k›k›rdaklar› tahrip eder. Sonuç olarak

* Toksinli ve kanserojen maddeler.

** Aldehitler: Alkolleri oksitlendirme ya da asitleri indirgeme yoluyla elde edilen uçucu
bir s›v›d›r. Genel olarak yüksek s›cakl›klarda alkollerin dehidrojenasyonundan elde
edilebilir.
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diskler beslenemez; disk f›t›€› görülür ve eklemler deforme olur. Asit kris-
talleri sinir hücrelerine batar ve sinirsel a€r›lar görülür.

Asitleflme kolesterole de sebep olur. Asit kandaki kalsiyumu (Ca) kendi-
ne ba€lar, e€er metabolizma kanda kalsiyum (Ca) bulamazsa damarlar›n
iç duvar›ndaki kalsiyumu (Ca) al›r, e€er kalsiyumu burada da bulamazsa
kemiklerden al›r. Al›nan kalsiyum (Ca) yerine kolesterol devreye girer.
fiayet sürekli azalan kalsiyumun (Ca) yerine kolesterol eklenirse damarlar
sertleflir. Bu durumda tansiyonun yükselmesiyle birlikte damar›n iç duva-
r›nda çentikler (küçük y›rt›lmalar) görülür. Bu y›rt›klar da kolesterolle ya-
man›r ve sürekli damarlar sertleflir. 

Kemoterapi gören a€›r hastalarda afl›r› hücre ölümü görülür, hücre ölüm-
leri kandaki ürik asidi (C5H4N4O3) art›r›r. Bu nedenle eksilen kalsiyumu
(Ca) acil olarak damardan takviye etmek gerekir.

Romatizma bir asidoz hastal›€›d›r. Et ve peynir yiyenlerde afl›r› oranda
ürik asit (C5H4N4O3) görülür. Bunu asidik tuza çevirmek için afl›r› oran-
da sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), flor (Fl), klor (Cl), mag-
nezyum (Mg) vb. elementler gerekir. Ürik asit (C5H4N4O3), ürik asit
kristallerine dönüfltürerek depolan›r. Böbrekler beli miktarda ürik asidi
(C5H4N4O3) d›flar› atar. E€er protein al›m› devam ederse ya da çürük difl
varsa (sürekli protein parçalanmas›na neden olur) ve böbrekler bu kristal-
leri d›flar› atamazsa, ürik asit (C5H4N4O3) tuzuna çevirerek depolar ve
bu kristaller de dokuya batarak a€r› verir.

Midenin zay›flamas› ya da iltihaplanmas› nedeniyle kaliteli veya yeterince
sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretilemez. Bu vücutta asitleflmeyi önle-
yen en önemli faktör olan sodyum bikarbonat (NaHCO3) yetersizli€ine
ve  neticede asidoza sebep olur. Asidoz sonucunda kalp ve kan dolafl›m›
rahats›zl›klar›, kab›zl›k, romatizma, gut hastal›€›, fleker, ya€ haz›ms›zl›€›,
kanser ve di€er iltihapl› birçok hastal›k ortaya ç›kar.

Et, peynir ve et mamulleri vücudumuzdaki hidrojen (H+) ve karbon (C+)
iyonlar›n›n yükselifline neden olur. Bunu nötrlefltirmek için oksijen (O2

-)
iyonlar› gerekir ve oksijen (O2

-) iyonlar›yla birlikte karbonik asit
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(H2CO3) ortaya ç›kar. Su idrar yollar›yla, karbondioksit (CO2) nefes yo-
luyla d›flar› at›l›r. Afl›r› et, peynir ve et mamulleri tüketmek karbonik asidin
(H2CO3) afl›r› yükselmesine sebep olur ve bunun sonucunda kanda asit-
leflme gerçekleflir. Asitleflmeyi durdurmak için beyin akci€ere oksijen (O2)
al›m›n› yavafllatmay› emreder. Oksijen (O2

-) al›m›n›n yavafllamas›yla bir-
likte, beslenemeyen hücreler nedeniyle kifli hemen yorulmaya bafllar. 

Pankreas zafiyeti: Vücudun asitleflmesine neden olan bir di€er faktör mi-
de asididir. Pankreas›n salg›lad›€› sodyum bikarbonat (NaHCO3) bu mi-
de asidini nötrlefltirir. E€er pankreas yetersizli€i söz konusuysa, o zaman
kandaki asit-baz dengesi bozulabilir. Asit-baz dengesinin bozulmas› bir-
çok hastal›€›n ortaya ç›kmas›na neden olur. Bu hastal›klar›n bafl›nda her
türlü alerji ve iltihapl› (enfeksiyon) rahats›zl›klar, kronik yorgunluk, bel f›-
t›€›, kas ve eklem rahats›zl›klar›, mide-ba€›rsak rahats›zl›klar› ve yüksek
tansiyon gelir. Bu nedenle bazik a€›rl›kl› besinlerle beslenmek gerekir ve
bunlar›n bafl›nda da sebze ve kepekli ekmek gelir.

Yanl›fl beslenme (afl›r› asidik) sonucu ba€›rsaklarda pH 7 civar›na (nötr)
veya hafif üstüne ç›karsa, bu besin maddelerinin sindirimi s›ras›nda orta-
ya ç›kan amonyumun (NH4

+) amonya€a (NH3) dönüflmesi demektir.
Amonyak (NH3) nötr, yani pozitif veya negatif yüklü olmad›€›ndan ko-
layl›kla hücrelere s›zar ve buradan da kana kar›fl›r. Amonyak (NH3) hüc-
reler için tehlikeli bir toksindir, amonyum (NH4

+) ise ba€›rsak mukoza-
s›n› temizleyici özelliklere sahiptir.
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Mide-ba€›rsak zafiyeti: Vücudun asitleflmesine yol açan bir di€er önemli
faktör, afl›r› katk› maddesi içeren besinler (konserveler, çikolata, kek vb.),
içecekler (kola, fanta vb.), özellikle de dikkatsizce kullan›lan kimyasal
ilaçlard›r. Kimyasal ilaçlar›n en tehlikelisi ise ba€›rsak floras›n› ve mide
mukozas›n› tahrip eden antibiyotiklerdir. Böylece zamanla gastrit, mide
iltihaplanmas›, mide mukozas› iltihaplanmas› ve ba€›rsak floras›n›n bo-
zulmas› ve iltihaplanmas› gibi rahats›zl›klara aç›k hale gelinir. Çünkü aza-
lan do€al ve faydal› bakterilerin yerine mantarlar yerleflmifltir. Bu nedenle
mide yeterince özsuyu salg›layamaz ve ba€›rsaklardaki mantarlar da sü-
rekli mantar toksinleri üretir. Mide özsuyu B12 vitamini, folik asit, metio-
nin* ve minerallerin ba€›rsaklar taraf›ndan emilmesini sa€lar. Diyabet
hastalar› için insülin ne kadar önemli ise besinlerin sindirilmesi için de mi-
de özsuyu o kadar önemlidir. Mide özsuyunun yetersizli€i vitamin ve mi-
neral yetersizli€ine neden olur. Sonuçta alerji, deri hastal›klar›, sindirim
organlar›ndaki rahats›zl›klar gibi birçok hastal›k ortaya ç›kar.

Vücudumuzda Birikmifl Zararl› Maddelerin At›l›m› 

‹nsan vücudundaki her bir alkali hücre solunum görevini yerine getirirken
metabolik at›k salg›lar ve hücresel metabolizman›n üretti€i bu at›k do€al
olarak asidiktir. Bu at›k enerji ve ifllevsellik için de kullan›l›r, fakat bunla-
r›n vücutta art›fl›na ve birikmesine izin verilmemelidir. Antrenman veya
egzersiz sonucu oluflan ve ço€u kez ac› veren laktik asit (CH3CHOH-
COOH) bunun bir örne€idir. Vücut, hücre etraf›ndaki bu asitleri, bir
toksin gibi davranmaya bafllamadan önce etkisizlefltirmek ve vücuttan at-
mak için uzun bir süre harcamaktad›r. Aksi durumda bu asitler hücrelerin
çevresel koflullar›n› de€ifltireceklerdir. Birçok insan, vücudun ba€›fl›kl›k
sisteminin ilk savunma hatt› oldu€una inan›yorlar. Oysa gerçekte böyle
de€ildir, ba€›fl›kl›k sistemi elbette son derece önemlidir fakat daha çok
karmafl›k bir ar›tma faaliyetine benzer. Buna karfl›n hastal›k ve rahats›zl›k-

* Metionin: Ya€lar›n ifllenmesine ve yak›lmas›na yard›m eden, vücutta üretilemeyen
gerekli amino asitler.
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lara karfl› ilk ve ana savunma hatt›n› oluflturan vücudun pH dengesidir ve
bu denge her zaman dikkatle korunmaya çal›fl›lmal›d›r. 

‹nsan vücudu çok zeki ve yeteneklidir. Vücudumuz gittikçe artan biçimde
asidik olmaya bafllad›€›nda, asidikli€in yaflamsal organlara hasar vermesi-
ni engellemek üzere vücut savunma mekanizmalar›n› düzenlemeye baflla-
maktad›r. Asidin ya€ hücreleri içinde depoland›€› bilinmektedir. E€er
tüm savunma mekanizmalar›na ra€men asit herhangi bir organla temas
edecek olursa, dokuyu içinden çürütebilece€i bir delik açma flans› da bul-
maktad›r. Bu durum hücrenin mutasyona u€ramas›na neden olabilmekte-
dir. Bu asidik ortamda oksijen (O2) seviyesi düflmekte ve kalsiyum (Ca)
tüketilmeye bafllanmaktad›r. Bu durumda vücut yeni bir savunma meka-
nizmas› üretmekte ve vücudu afl›r› asidiklikten korumak üzere ya€lan-
maktad›r. Asitlerin toparlan›p paketlendi€i tüm bu ya€ hücreleri ve selülit
birikimleri yaflamsal organlardan güvenli uzakl›kta tutulmaya çal›fl›lmak-
tad›r. Bu aç›dan, fliflmanl›k durumunda bile yaflamsal organlar›m›z›n zarar
görmesi engellenmektedir.

Vücudumuzdaki at›klar›n bir bölümü kat›laflm›fl at›klara dönüflmekte ve
kolesterol, ya€ asidi, böbrek tafl› ya da bilemeyece€imiz baflka flekillerde
vücudun içinde herhangi bir yerde birikmekte ve yerleflmektedirler. Vü-
cuttan at›lamayan ve biriken bu asidik at›klar›n birikimi yafllanma süreci-
ni de h›zland›rmaktad›r. 

Alkali yemekler yemek ve su içmek asidik at›klar›n at›lmas›n› kolaylaflt›ra-
rak vücuda yard›mc› olmaktad›r. Asidik at›klar›n birikimi yafllanma süre-
cini h›zland›rmakta, asidik at›k miktar›n›n azalt›lmas› ise bu süreci yavafl-
latmakta ve hatta geri döndürebilmektedir. Alkali su bir ilaç de€ildir, her-
hangi bir hastal›€› tedavi etmez. Ancak düzenli olarak tüketildi€inde vü-
cuttaki asidik at›klar›n azalmas›na ve do€al vücut sa€l›€›n›n geliflimine
yard›mc› olmaktad›r. 
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Asidik Bir Vücudu Alkaliye Döndürmek

Asidik bir vücut hastal›klar› kendine çeken güçlü bir m›knat›st›r. Yedi€i-
miz ve içti€imiz her fley vücudumuzun pH seviyesini etkiler. Bu nedenle,
“pH dengesi sa€l›kl› bir bedenin anahtar›d›r” denilebilir.

Bir g›dan›n vücutta asidik ya da alkali ortam oluflturma potansiyeli, g›da-
n›n kendisinin sahip oldu€u pH de€eriyle ilgili de€ildir. Örne€in limon
çok asidik bir meyve olmas›na ra€men sindirim sonucu ortaya ç›kard›€›
üretim vücut için alkali bir ortam yarat›m›n› destekler. Bu yüzden limon,
kendisi asidik olmas›na ra€men vücut için alkali ortam oluflturan bir mey-
vedir. Benzer biçimde hemen hemen tüm et ürünleri sindirim öncesi al-
kali yap›da olmalar›na ra€men, sindirim sonunda ortaya ç›kan asidik ka-
l›nt›lar vücutta asidik bir ortam oluflumunu destekler. 

Vücut için en çok gerekli olan alkali formdaki mineraller befl elementtir.
Bunlar kalsiyum (Ca), potasyum (K), sodyum (Na), magnezyum (Mg)
ve demir (Fe) mineralleridir. Bütün bu mineraller sa€l›kl›, alkali bir çevre
yaratmak için çok önemlidir, çünkü bu mineraller asidik minerallerle bir-
leflerek toksinli maddeleri vücuttan atmaktad›r.

Alkali yiyecekler ve alkali su bize, yap›flkan ve sümüksü maddelerden te-
mizlenmifl bir bünye kazand›rmaktad›r. Sümüksü maddelerden ar›nm›fl
bir bünye sinüs t›kan›kl›klar›, kronik lenf t›kan›kl›klar› ve flifllikleri, akci-
€erlerde s›v› birikimi sorunlar›, eklem kireçlenmeleri, kalsiyum (Ca) ek-
sikli€i gibi sorunlardan uzak kalmak anlam›na gelmektedir.

Günefl ›fl›€› da insan vücudunun asiditesinde önemli derecede etkindir.
Alkalinite günefl ›fl›€›n›n tam görüntüsü (spektrumu) ile etkinlik kazan›r.
Tersi de do€rudur; günefl ›fl›€›n›n yoklu€unda ve karanl›kta vücut hücre-
lerimizde asit oluflmaktad›r.

pH’› 7,4 ile 8,5 (hafif alkali su) aras›nda olan sular› tüketmenin sa€l›k aç›-
s›ndan son derece yararl› oldu€u birçok bilimsel makalede konu edilmifltir.
8,5’den daha yüksek pH’l› su içmek hakk›nda araflt›rmalar devam etmekte-
dir. Alkali suyun sa€l›k üzerine etkileri küçük moleküllü yap›s›ndan ve içer-
di€i mineralleri daha etkin hale getirmesinden kaynaklanmaktad›r. 
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‹deal olarak insan vücudunun alkali olmas› gereklidir. Ancak yedi€imiz yi-
yeceklerle vücut afl›r› asidik hale gelmektedir. Örne€in, kanser hastalar›-
n›n vücutlar›nda fazla miktarda amonyak (NH3) bulunur. Hastal›klara
neden olan mikrop ve virüslerin en çok tercih ettikleri ortam asidik or-
tamd›r. Ortam›n pH’›n›n yükseltilerek alkali hale getirilmesi yoluyla mik-
rop ve virüslerin yaflayamayaca€› bir ortam yarat›labilir ve hastal›klar›n
önüne geçilebilir. Kanser hücrelerinde hemen hemen hiç hidrojen (H)
bulunmaz, dolay›s›yla vücuda bol miktarda elektron al›narak kansere kar-
fl› dayan›kl›l›€› art›rmak mümkündür. Hidrojen (H) vücudun ihtiyac›
olan en önemli besindir. Hücrelerinize yeteri kadar su götürerek s›hhatli
hale getirebilir, yap›c› metabolizmay› daha iyi çal›flt›rabilirsiniz. Normal
suyun yar›s› kadar molekül hacmine sahip olan canl› suyla hücrelerinize
fazla miktarda su ve besini tafl›yabilirsiniz.

DNA Onar›m Sisteminin Etkisiz Kalmas›

Vücut suyunun asit ve baz dengesini böbrekler sa€lar. Böbreklerin bu ifli
yapabilmesi için vücudun yeterince su almas› gerekir. Sadece ve sadece
vücuda yeterli su al›nmas› kofluluyla, böbrekler vücut s›v›s›n›n pH’›n› 7,4
olarak (hafif bazl› flekilde) tutmay› becerir. Ama sürekli bir kuruma söz
konusu olunca, susuzlu€un do€al sonucu olarak vücutta idrar üretimi

AAllkkaallii –– AAssiitt kkaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaass››

AAllkkaalliinniitteenniinn yyaarraatttt››kkllaarr›› AAssiiddiitteenniinn yyaarraatttt››kkllaarr›› 

Faydal› bakterilere ortam sa€lamas› Zararl› bakterilere ortam sa€lar 

Vücut a€r›lar›n›n azalmas› Vücut a€r›lar›n›n artmas› 

Hastal›klar›n azalmas› Hastal›klar›n artmas› 

Rahat davran›fllar Sinirlilik 

Sümüksü maddelerden ar›nm›fl vücut Sümüksü maddelerin üretimi 

Hücresel sa€l›k Hücre azalmas›

Rahat hissetme durumu Devaml› sersemlik
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azal›r ve böbreklerin vücudun pH’s›n› dengede tutma çabas› sonuçsuz
kalabilir. Vücudun k›t su da€›l›m› nedeniyle baz› bölgelerde toksinli asidik
maddeler gittikçe artmaya, hücrenin ince dokusunu parçalamaya ve hücre
DNA’s›n› bozmaya bafllar. Yüksek asitli ortam›n DNA’y› sürekli olarak
zedelemesi DNA onar›m ve kontrol sisteminin gücünü aflar. Bu durum da
DNA’da bir de€iflmeye neden olur.

Alkali Su Neden Faydal›d›r?    

• Alkali su vücut için gerekli alkali mineralleri içerir. Bu sayede hem vü-
cudun pH dengesini hem de mineral ihtiyac›n› karfl›lam›fl olur. 

• Alkali suyun moleküler küme yap›s› küçük oldu€u için, hücresel sevi-
yede vücudu yaklafl›k alt› kez daha fazla hidrate eder (su ekler) ve de-
toks etkisi yarat›r. 

• Alkali su, ORP de€eri düflük oldu€u için her nevi paslanmay› engelle-
yici yani antioksidan güce sahiptir. 

• Alkali suyun oksijen (O2) içeri€i daha yüksektir. Bu sayede vücuda da-
ha fazla oksijen (O2) tafl›yabilmektedir.

• Alkali su vücuttaki birikmifl asidik ve toksinli at›klar› d›flar› att›€› için
kilo vermeye yard›mc›d›r.

• Alkali su kandaki bikarbonat (HCO3) miktar›n› korudu€u için yafllan-
may› yavafllat›r.   

• Alkali su iyilefltirici gücü sayesinde vücudun enerji seviyesini yükseltir.   
• Alkali su ile piflirilen g›dalar hem daha lezzetli hem de daha faydal›d›r.
• Alkali su, un gibi malzemelerle daha iyi ve rahat kar›fl›r.
• Alkali su mevsimsel alerjilerin azalmas›n› sa€lar.
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Alkali Su Yüksek Asidikli€e Sahip Mideye Ulaflt›€›nda Ne Olur?

Yiyeceklerimizde bulunan bakterilerin ölmesi ve yiyeceklerin sindirilmesi
için midemiz, pH’› yaklafl›k 1-1,8 seviyesinde asit üretmektedir. Alkali su
içti€imizde midemizdeki pH seviyesi yükselecektir. Bu durumda mide
alkali suyu alg›lamakta ve pH seviyesini tekrar 1-1,8’e döndürmek için
daha fazla asit üretimi emri vermektedir. Bu ilk bak›flta karfl› atak fleklin-
deki bir üretime benzemektedir, fakat mide duvarlar›n›n hidroklorik asidi
(HCl) nas›l oluflturdu€u anlafl›ld›€›nda bu süreç netlik kazanmaktad›r.
Midedeki hücreler ihtiyaca ba€l› olarak hidroklorik asit (HCl) üretmekte-
dirler. Bu asidin içeri€i karbondioksit (CO2), su, sodyum klorür (NaCl)
ya da potasyum klorürden (KCl) oluflmaktad›r. Bu asidin ürünleri olan
sodyum bikarbonat (NaHCO3) ya da potasyum bikarbonat (KHCO3)
kan ak›fl›na verilmektedir. Bu bikarbonatlar (HCO3) kandaki afl›r› asidik-
li€i nötralize eden ve kat›laflm›fl asidik at›klar› çözündüren alkali tampon-
lard›r. Vücut yafl›m›za ba€l› olarak artan asidik at›k birikim miktar›, vücut-
taki do€al alkali tamponlar›n alt›ndan kalkamayaca€› bir boyuta dönüfle-
bilmektedir. Hücreleri daha fazla asidik olmaktan ve de€iflik hastal›klar
üretmekten korumak için kandaki bu alkali tamponlara ihtiyaç vard›r. Al-
kali su da bu süreçte devreye girmektedir. 

Kemik erimesi

Normal kemik    Osteoporoz

Bir bardak alkali su yemek sonras›nda rehavet çökmesini en-
geller.
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Alkali Su ‹drar ve Amniyotik S›v›n›n Özelliklerini Dönüfltürür

Çocuklar›n idrarlar›nda organik asit gibi metabolik ürünler oldukça dü-
flük oranda bulunur. ‹drar›n neredeyse renksiz ve kokusuz olmas›n›n ne-
deni budur. Yetiflkinlerin idrarlar› ise daha koyu ve a€›r kokuludur. 

Aradaki fark çocuklar›n metabolizmas›n›n daha dirençli olmas›ndan kay-
naklan›r. Güçlü metabolizma sayesinde organik asit gibi maddeler idrara
neredeyse hiç kar›flmaz. Yetiflkinlerde ise metabolizma yavafllar ve at›k
maddeler idrar yoluyla at›lmadan önce yok edilemezler. 

Yap›lan bir çal›flmada, on gün boyunca alkali su içen yetiflkinlerin idrarla-
r›ndaki asidik metabolik ak›flkan ölçülmüfl ve önemli ölçüde azald›€› gö-
rülmüfltür. Bu alkali suyun insan vücudunun metabolizmas›n› genel ola-
rak iyilefltirdi€inin bir iflaretidir. 

Alkali su, idrar›n yan› s›ra amniyotik s›v›n›n bileflenlerini de dönüfltürür.
Hamilelik s›ras›nda bebek anne karn›nda alkali bir ortamda yaflar. Bebek
“amniyotik s›v›s›” denen bu koruyucu s›v› içerisinde yüzer. Amniyotik s›-
v›n›n görevi bebe€e rahim içinde rahat bir ortam sa€lamakt›r. Hayati
önem tafl›yan bu s›v› bebe€i d›fl etkenlerden, enfeksiyonlardan korur. An-
ne aday›n›n düzensiz metabolizmas› olmas› halinde amniyotik s›v›daki
laktik asit (CH3CHOH-COOH) konsantrasyonu artar. Fetüsün düzgün
bir metabolizmas› olmad›€›ndan bu koflullarda sa€l›€› tehlike alt›ndad›r. 

Anne alkali su içti€inde amniyotik s›v›daki laktik asit oran› azala-
cakt›r. Bu sayede anne ve bebe€in sa€l›€› korunmufl olacakt›r.
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Akci€er ve Böbrek Fonksiyonlar› 

Merck Manual* adl› kitaba göre, akci€erler ve böbrekler asidik at›klar› vü-
cuttan att›klar› için kan›n pH dengesini korumaya yard›mc› olmaktad›r-
lar. Birçok hastal›€›n böbreklerde ve akci€erlerde geliflmesi bu aç›dan dik-
kat çekmektedir. Böbrekler ve akci€erlerin ast›m, amfizem,** akci€er kan-
seri ya da çeflitli böbrek hastal›klar›na neden olan fazla asidikli€in üstesin-
den gelip gelemeyecekleri önemli bir konu olarak görünmektedir. 

Hayat›nda hiç sigara içmemifl kiflilerin ast›m ve amfizem hastal›€›na yaka-
land›klar› görülmektedir. Günümüzde hiç sigara içmemifl kiflilere akci€er
kanseri teflhisi konuldu€unu da görmekteyiz. Akci€erler karbonik asidi
(H2CO3) karbondioksite (CO2) ya da karbonmonoksite (CO) dönüfl-
türür ve her nefes ald›€›m›zda kan›n pH’›n› düzenlerler. Bu nedenle gün
boyunca derin nefes almak çok önemlidir. Böbrekler ise hem asit hem de
alkali salg›layarak kan›n pH’›n› düzenlerler. Birçok kifli bel a€r›s›ndan fli-
kâyet eder, ama bu a€r›lar asl›nda bel bölgesinde bulunan böbreklerin asi-
dikleflmesinden kaynaklanmaktad›r. 

Böbreklerden, akci€erden ve di€er dokulardan at›k atma görevi lenf siste-
minindir. Lenf sistemi asidik ortamdan dolay› yavafllay›nca görevlerini ve-
rimli bir flekilde yerine getiremez. Bu nedenle vücudun pH dengesini ko-
rumak için alkali su içmek önemlidir. Alkali su sayesinde vücuttaki ak›fl-
kanlar›n hafif alkalinite yap›s› korunur ve bu durum akci€erlerin ve böb-
reklerin görevlerini yerine getirmelerini kolaylaflt›r›r.  

* Dünyada en çok satan t›p kitab›.
** Akci€erlerdeki hava keseciklerinin (alveol) gerilip genifllemesiyle beliren bir hasta-

l›kt›r.
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Kanser

1970 y›l›nda Japonya’n›n baflkenti Tokyo’da Ocyanomizu Klini€i’ni ku-
ran Dr. Keiichi Morishita Overcoming Cancer (Kanseri Yenmek) adl› ki-
tab›nda, asit-alkali dengesinin kanser oluflumu üzerindeki etkisini flu söz-
lerle dile getirir: “E€er kandaki asidik koflullarda afl›r› art›fl olursa, kan al-
kali koflullar›n› korumak için bu afl›r› asidik maddeleri kaç›n›lmaz olarak
vücuttaki baz› bölgelere b›rakacakt›r.” 

Bu e€ilimin devam etmesi halinde vücudun baz› bölgelerinde asidiklik ar-
tacak ve baz› hücreler ölecektir. Ancak baz› hücreler kendilerini bu asidik
ortama adapte edebilmektedirler. Di€er bir deyiflle, normal hücreler asi-
dik ortamda ölürken baz› hücreler bu ortama adapte olabilmek için ken-
dilerini dönüfltürmekte ve “anormal hücreler” olarak hayatta kalmakta-
d›rlar. Bu anormal hücreler “kötü huylu hücreler” olarak adland›r›lmakta-
d›r. Bu kötü huylu hücreler beyin fonksiyonlar›yla ya da kendi DNA’lar›-
m›z›n haf›za kodlar›yla uyumlu de€illerdir. Bu nedenle, kötü huylu hücre-
ler belirsiz ve düzensiz olarak geliflirler. Bu sürece “kanser” denmektedir.

Beyin kanserli bölgeyi vücuttan, kan dolafl›m› sisteminden izole eder. Bu
durumda bölgenin su ve oksijen (O2) ihtiyac› karfl›lanmaz. Asl›nda bura-
da amaç, zaten k›t olan su kaynaklar›n›n yaflamsal önemi olan organlara
da€›t›lmas›d›r. Ancak vücuttan kopar›l›p at›lan hücrelerin buna karfl› nas›l
yan›t verece€i pek önemsenmez. Çünkü canl›daki su yoklu€undan dolay›
vücutta ortaya ç›kan su aç›€› geçici bir dönem olarak düflünülür.

Kanser ve anormal hücrelerin oluflumunu önleyebilmek için öncelikle vü-
cudun pH dengesi korunmal›d›r. Bunun yan› s›ra ba€›fl›kl›k sisteminin de
güçlü olmas› son derece önemlidir. Alkali su sahip oldu€u alkali mineral
içeri€iyle vücudun mineral ihtiyac›n›n bir k›sm›n› karfl›lar. Düflük ORP
de€eri sayesinde antioksidand›r, zengin oksijen (O2) içeri€iyle vücuttaki
istenmeyen zararl› mikroorganizmalar› yok etmekte ve iyilefltirici gücü sa-
yesinde de ba€›fl›kl›k sistemini kuvvetlendirmektedir.  
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Alkali Su ve Diyabet

Yetiflkin hastal›€› olan diyabet, insüline ba€›ml› olmayan diyabet (Tip-II)
olarak adland›r›lmaktad›r. Diyabetin bir türü olan insüline ba€›ml› olma-
yan diyabet, pankreastaki hücrelerin vücut için yeterli insülin üretmeme-
sinden kaynaklanmakta ve genellikle k›rk yafl›n›n üstündeki kiflileri etkile-
mektedir. Bu tür diyabet rahats›zl›€› olanlar genellikle çok fazla yemek yi-
yen ve oldukça kilolu kiflilerdir.  

Kanser hücresiyle normal doku hücresi aras›ndaki farklar

Kanser hücresi Normal doku hücresi

- ‹lkel, bencil ve oksijensiz or-
tamda yaflamay› beceren hüce-
lerdir.

- Geliflmifl, sosyal s›n›flar›n› iyi
tan›yan ve kendi s›n›rlar›
içinde ço€alan hücredir.

- Kanser hücresi do€du€u hücre-
nin temel özelliklerine sahiptir.

- Oksijen olmadan yaflamay›
beceremezler.

- Sosyal yeteneklerini kaybet-
mifltir.

- Sosyal yeteneklere sahiptir.

Normal ve kanserli hücreler  

Sa€l›kl› kifliler alkali su içerlerse bir fley hissetmezler ama vücutla-
r›nda toksin olanlar büyük ac› hissedebilirler. Bu nedenle önce dü-
flük pH (pH 7,6 – 8,0) ile bafllay›n›z ve zamanla yükseltiniz (pH
9,5 – 9,9). 

Normal hücre

Kanserli hücre
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Diyabetlilerin çok yemeleri kanlar›nda afl›r› glikoz oluflmas›na sebep ol-
makta ve pankreas bu glikoz miktar›yla örtüflebilecek düzeyde insülin
üretememektedir. 

Bu sorunun ortaya ç›k›fl›nda genetik faktörünün etkisi ilk s›rada gelmek-
tedir. Ancak yafl da bir di€er önemli faktördür, zira pankreas›n verimlili€i
yafla ba€l› olarak azalmaya bafllamaktad›r. Pankreas vücuttaki en yüksek
pH de€erine sahip vücut s›v›s›n› üretmektedir. Pankreas suyu yaklafl›k pH
7-8,5 de€erindedir ve yüksek alkali özelli€e sahiptir.

Vücudumuzdaki kalsiyum iyonlar›n›n (Ca+2) azalmas›, insülin hormonu
üretiminin azalmas›na ve kan›n asidik duruma gelmesine neden olmakta-
d›r. Asidik at›klar nedeniyle t›kanan kan damarlar› fazla protein üretilmesi-
ne neden olmakta ve pankreas›n insülin üretme ifllevini engellemektedir.
Alkali su, içerdi€i kalsiyum iyonlar›yla (Ca+2) afl›r› protein oluflumunu en-
gellemekte ve bu durumun düzelmesine yard›mc› olabilmektedir.

Düflük ve Yüksek Tansiyon 

Düzensiz kan ak›fl› tüm yetiflkin hastal›klar›n›n bafllang›c›d›r. Bu durumun
ana nedeni, asidik at›klar›n vasküler (damarsal)* duvar›nda y›€›lmas› ve
k›lcal damarlar› t›kamas›d›r. Hayati organlar›n düzenli kan ak›fl›na ihtiyaç-
lar› vard›r, oysa at›klar›n y›€›lmas› damarlar›n daralmas›na yol açmakta-
d›r. T›kanan damarlar tansiyonu art›r›r ve “hipertansiyon” olarak adland›-
r›lan rahats›zl›k ortaya ç›kar. Alkali su asidik at›klar›n damar duvarlar›n› t›-
kamas›n› engelleyerek hipertansiyonun oluflmas›n› önler. 

Alkali su kan› alkali yaparak asidik olmas›n› önler ve hipertansiyonun
oluflmas›n› engeller. 

Kalsiyum iyonu (Ca+2) eksikli€inde kalp kaslar› genellikle zay›flar ve tan-
siyonun azalmas› düflük tansiyona neden olur. Birçok hipertansiyon has-
tas› asl›nda kalsiyum iyonlar›n›n (Ca+2) dolafl›m›na müdahale eden me-
kanizmalar kullan›rlar. 

* Kan damar kayb›yla ilgili ya da ondan kaynaklanan.
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Kalsiyum iyonlar›n›n (Ca+2) eksikli€inden meydana gelen düflük  tansi-
yon rahats›zl›€› alkali su içerek tedavi  edilebilir. ‹çerisinde bolca  kalsi-
yum iyonu (Ca+2) bulunan alkali su vücudun kalsiyum (Ca) ihtiyac›n›
do€rudan karfl›layarak düflük tansiyonu iyilefltirmektedir. Bu nedenle alka-
li ve  indirgenmifl su hem yüksek hem de düflük tansiyona iyi gelmektedir.

Kemik Erimesi

Kan asitleflti€inde vücut pH’› dengelemek amac›yla difllerden ve kemik-
lerden kalsiyum (Ca) almaya bafllar. Kalsiyum (Ca), kanda kalsiyum
iyonlar› (Ca+2) olarak etrafta yüzmeye bafllar. Difller ve kemikler güçsüz-
leflir,  bu durum ileri yafllarda kendisini kemik erimesi olarak gösterir. 

Kalsiyum (Ca) takviyeleri kemik erimesini önlemede tam olarak yard›mc›
olamazlar, çünkü kan asitleflti€inde kemiklere gitmek yerine vücut içinde
üretilen asidik metabolik maddelerle birleflerek flifler. Bu maddeler eklem-
lerde iltihaba ya da böbreklerde tafl oluflumuna neden olur. Bu gibi durum-
larda uzun süre ve düzenli olarak alkali su içmek, vücuttaki kemik erimesi
ve böbrek tafl› gibi asidik at›klar›n yavafl yavafl at›lmas›na yard›mc› olur. 

Bir Bardak Alkali Su Yemek Sonras›nda Rehavetin Oluflmas›n› Önler

Gastrit özsuyunda bulunan hidroklorik asit (HCl) mide pH’›n› kontrol
ederek yaklafl›k 1-1,8 civar›nda kalmas›n› sa€lar. Midenin asidik ortam›
protein sindirim enziminin aktive olmas›na ve sterilizasyonu sa€lamaya
yard›mc› olur. Alkali su içtikten sonra k›sa bir süre pH’› yükselse bile,
mide otomatik olarak hidroklorik asit üreterek mide pH’›n› tekrar eski de-
€erine getirir. 

E€er hidroklorik asit (HCl) mide asidini sabit tutabiliyorsa, bu durumda
alkali su içmenin etkisi tart›flmal› bir hale mi gelmektedir? Bu sorunun ya-
n›t› midenin nas›l güçlü hidroklorik asit (HCl) üretti€i anlafl›larak verile-
bilir. Midenin bu kadar güçlü hidroklorik asidi (HCl) nas›l üretebildi€i
çok dikkat çekicidir. Asl›nda bu kadar güçlü bir asidi bar›nd›racak hiçbir
kese bulunmad›€› için hidroklorik asit (HCl) sadece ihtiyaç duyuldu€un-
da üretilir. Hidroklorik asidi (HCl) oluflturan maddeler tuz (NaCl), kar-
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bondioksit (CO2) ve sudur (H2O). Mide duvar› bu ürünleri kullanarak
hidroklorik asitle (HCl) birlikte, kan› d›flar› göndermek üzere alkali bir
madde olan sodyum bikarbonat› (NaHCO3) da üretir. Vücutta bir fleyi
asidik yapabilmek için ayn› zamanda vücudun baflka bir yerinde alkali
üretmek zorunlu görünmektedir. 

‹çilen alkali su midedeki asidik ortamdan dolay› nötrleflir, ama ayn› za-
manda üretilen sodyum bikarbonat (NaHCO3) kan›n pH de€erini yük-
seltir. Buna karfl›n kan›n pH de€eri ne kadar alkali su içilirse içilsin sabit
kal›r. Kan pH’› kontrol etti€i için böbrekten at›k madde filtre etme süre-
cinde fazla yükselmez.

Midede asit üreterek kana alkali gönderen organ›n pankreas oldu€u unu-
tulmamal›d›r. 

Midede sindirilen besinler ba€›rsaktan geçer. Mide asidinden dolay› sin-
dirilen g›dalar bu aflamada oldukça asidiktir ve ba€›rsaklardan geçmeleri
durumunda ba€›rsaklar zarar görecektir. Bu nedenle pankreas, midenin
tersine, mideden gönderilen g›dalar› nötralize eder. Bunun için de tuz
(NaCl), karbondioksit (CO2) ve su (H2O) kullanarak sodyum bikarbo-
nat› (NaHCO3) üretir.     

Yemekten sonra oluflan rehavetin en önemli nedenlerinden biri budur.
Hidroklorik asit (HCl) kana kar›fl›r ve kan›n asitleflmesiyle kifli kendini
uykulu hisseder. Uyku sindirim an›nda veya organlar›n h›zl› sindirim yap-
t›klar› süreçte de€il, yemeklerin sindirildikten sonra mideyi terk etti€i s›-
rada oluflur. Yemek sonras›nda rehavetin çökmemesi için, yeme€in ard›n-
dan bir bardak alkali su içmek yararl›d›r. 

Egzersizden ve Banyodan Sonra Kaliteli Su ‹çmek

Hergün üç-dört saatin üzerindeki egzersiz fazla reaktif oksijen türlerinin
üretilmesine yol açt›€› için  vücuda sak›ncal› olabilir. Uygun miktarda eg-
zersiz yapmak kaslar› gelifltirir ve enerji miktar›n› art›r›r. Ayr›ca tüm vücu-
dun ve kan›n ›s›s›n› art›rmak k›lcal damarlar› açar, ›s›nm›fl kan da kat›lafl-
m›fl asidik at›k maddeleri eritir. 
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Bazen banyo ya da egzersiz sonras›nda bir bafl a€r›s› oluflur. Bunun nede-
ni ›s›dan dolay› kapal› olan k›lcallar›n aç›lmas› ve at›klar›n kanda çözün-
mesi sonucunda kendimizi yorgun hissetmemizdir. Ayr›ca “Ondol”da
(Kore tarz› s›cak taban) uyumak ya da uzak k›z›lötesi ›fl›nlar› yayan flilte-
de yatmak da egzersizle ayn› etkiyi yarat›r.

E€er böyle bir durumda kifli alkali su içerse bafl dönmesi ortadan kalka-
cakt›r, çünkü asidik at›klar kanda çözündüklerinde nötralize olacaklard›r
ve bu sayede üre yoluyla h›zl›ca vücuttan at›lacaklard›r.

‹çebilece€imiz Kozmetik

Asidik at›klardan dolay› oluflan yo€un kümeleflmifl kütleler kan ak›fl›n›n
düzensizleflmesine neden olur. Kan ak›fl›n›n düzensizli€i artt›kça k›lcalla-
r› tahrip eden reaktif oksijen türlerinin üretimi de artar ve bu durum dön-
günün daha da kötü olmas›na neden olur. Cildin elastikiyetini kaybetme-
si, kurumas› ve k›r›fl›klar›n artmas› bundan ileri gelir.

Cildi yumuflatan kozmetikler sayesinde k›r›fl›kl›klardan bir nebze de olsa
kurtulabiliriz, ancak temel neden var oldukça k›sa bir süre sonra eski du-
rumlar›na geri döneceklerdir.

Alkali su içerek asidik at›klar›n vücuttan uzaklaflt›r›lmas› sayesinde k›r›fl›k-
l›klardan kurtulmak mümkündür. Ayr›ca alkali su, yaklafl›k alt› kez daha
fazla hidrate etme özelli€i sayesinde cildin nemini de korumaktad›r.    

Bebeklerin ‹lk Toksinleri ve Alkali Suyun Fetüs Üzerindeki Olumlu
Etkileri 

Burada “toksin” sözcü€üyle, sa€l›kl› ve temiz bir vücutta bulunmamas› ge-
reken her fleyi kastediyoruz. ‹ki tür toksin vard›r: ‹lki, bizim d›fl›m›zda
oluflmaya bafllayan ve çeflitli yollarla -uranyum radyasyonu gibi dünyan›n
do€al kaynaklar›ndan oluflanlar- vücudumuza giren toksinlerdir. ‹kincisi
ise g›da, hava ve sudaki kirlilikten dolay› vücuda al›nan toksinlerdir. 

Toksinlerin birikimi henüz anne karn›ndayken bafllar. E€er normal hücre-
ler kaza ya da toksin gibi nedenlerden dolay› bozulmazsa, vücut hücreleri
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en sa€l›kl› bebe€in dünyaya gelmesini sa€lar. E€er anne aday› sigara içer,
alkol al›r ve sa€l›ks›z g›dalar yerse, bebe€in ilk toksinli maddesi haz›rlan-
m›fl demektir. Anne aday›n›n sa€l›kl› beslendi€i, yeterli egzersiz yapt›€› ve
stresten kaç›nd›€› durumlarda, ola€and›fl› bir geliflme söz konusu de€ilse,
çok sa€l›kl› bir bebek dünyaya gelebilir. Günümüzde hiçbir bebek, maale-
sef kirlili€e hiç maruz kalmadan dünyaya gelememektedir. Ancak önemli
olan, bebe€in do€madan önce toksinli maddelerden ne kadar etkilenmifl
oldu€udur.

Her bebe€in do€duktan sonra yedi€i ve içti€i g›dalardaki kimyasallardan
vücudun kullan›p sindiremedi€i toksinler derinin alt›nda depolan›r.  

Ayr›ca hamile bayanlar›n vücutlar›ndaki alkali mineraller, asidik metabo-
lizmay› nötrlemek amac›yla azal›r. Bu nedenle de kanlar› asidik olmaya
bafllar. Sabahlar› yaflanan mide bulant›lar› da genellikle bu durumdan kay-
naklan›r. Alkali su içerek kanlar› alkaliye dönen hamile bayanlar›n sabah
bulant›lar›n›n yan› s›ra kan›n asidik olmas›ndan dolay› oluflan di€er rahat-
s›zl›klar› da ortadan kalkar. 

Bebe€in Cinsiyetinin Seçimi Anne Baban›n Elinde Olabilir

Sang Whang, Reverse Aging (Yafllanmay› Tersine Çevirmek) adl› kita-
b›nda, insan vücut ak›flkan›n›n asit ve alkali dengesinin önemini anlayan
kiflilerin çocuk sahibi olmadan önce bebeklerinin cinsiyetini belirleyebile-
ceklerini ileri sürmektedir. Erkeklerin spermi, alkali vajinan›n aksine asi-
diktir. Erkek kromozomlar›na sahip spermler daha h›zl› yüzebilmelerine
ra€men asidik ortamda çok daha k›sa yaflayabilirler. Kad›n kromozomla-
r›na sahip spermler ise yavafl ilerlemelerine ra€men asidik ortamda daha
uzun yaflayabilirler. E€er anne ve baba adaylar› çocuk yapmadan belli bir
süre önce alkali su içmeye dikkat ederlerse, alkalileflen sperm ve vajina sa-
yesinde erkek çocu€u sahibi olma ihtimalleri yükselir.

Kore’de yap›lan araflt›rmalar sonucunda, bir ay boyunca alkali su içen çift-
lerin erkek çocuk sahibi olma flanslar›n›n % 50’den fazla oldu€u tespit
edilmifltir. 



127

Asidik Suyu ‹çmeyiniz, Harici Olarak Kullan›n›z 

Alkali su içmenin çok yararl› oldu€u tart›flmas›z bir gerçektir. Ancak asidik
suyun da vücut için büyük önemi vard›r, çünkü hafif alkali olan iç organ-
lar›m›z›n aksine derimiz asidiktir ve pH de€eri yaklafl›k 5,5’tir. 

Asidik su bakterileri öldürür. Ancak esas olarak suyun pH oran› ve ORP
de€eri bakteri öldürme oran›n› belirler. Örne€in, 2,5 pH ve 1.100 mV
ORP, temas etmesi durumunda bütün bakterileri öldürür.

Asidik Suyun Kullan›m Alanlar› ve Yararlar›
• Bakterileri öldürür ya da üremelerini engeller.
• Kesiklerin, kabarc›klar›n, s›yr›klar›n, yan›klar›n, döküntülerin ve ciddi

yaralar›n iyileflmesine yard›m eder. 
• Diyabetik deri ülserinin iyileflmesine yard›m eder.
• Sivrisinek ve ar› sokmalar›nda rahatlama sa€lar.
• Saç› temizler ve yumuflat›r.
• Çatlam›fl elleri ve kuru ciltleri rahatlat›r.
• Diflteki plak tabakas›n› etkili bir flekilde yok eder. Difl macunu yerine

kullan›labilir.
• Sebze, meyve, et ve bal›klar asidik suyla y›kan›rsa bakteriler ölür.  
• Bo€az a€r›s›nda ve a€›zda yara olufltu€unda gargara yapmak rahatlat›r.
• Ciltteki deterjan kal›nt›lar›n› ar›nd›r›r.
• Vücut ve bafl derisindeki akne, sivilce ve egzamalar›n yay›lmas›n› en-

geller.
• Ayak mantarlar› gibi mantar-

lar›n tedavisinde oldukça etki-
lidir.

• ‹yi bir temizleme maddesidir.
• Bitkilerin sa€l›kl› büyümesine

yard›mc› olur.

‹yonizer su ar›tma cihaz› ile  hem alkali hem de asidik su elde edilebilmektedir.
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Asidik Suyun Günlük Hayattaki Kullan›m Alanlar›

Günümüzde asidik suyun kullan›m› giderek yayg›nlaflmaktad›r. Özellikle
çamafl›r makinelerinde deterjan kullan›m›n› oldukça düflüren (iste€e ba€-
l› olarak az veya hiç kullan›lmayabilir) çamafl›r makinesi Haier WasH2O
bu konuda yenilikçi bir ad›m atm›flt›r. Bu çamafl›r makinelerinin çal›flma
prensibi su molekülünü H+ ve OH- iyonlar›na elektroliz yöntemi ile ay›r-
makt›r. OH- iyonlar› temizlik maddesi gibi davran›r ve lekeleri çeker ve
tutar. H+ iyonlar› ise çamafl›r› sterilize eder. 

Deterjan›n do€aya verdi€i büyük zarar›n önüne geçebilmek için deterjana
ihtiyaç duymadan çal›flan çamafl›r makinelerinin üretiminde önemli
ad›mlar at›lm›flt›r.

Son teknoloji çamafl›r makinesi
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6. Suyun Alt›gen Yap›da Olmas›

Alt›gen Yap›lar

Dikkatlice incelendi€inde do€ada birçok canl›-cans›z yap›n›n alt›gen for-
munda oldu€u görülür. Özellikle mucizevi besinimiz olan bal›n olufltu€u
peteklerin mükemmel alt›gen flekli akl›m›za ilk gelendir. Ar›lar her sefe-
rinde ayn› boyutta, derinlikte, kal›nl›kta ve düzende alt›gen petekleri olufl-
turmaktad›rlar. Zamanla icat edilen mikroskoplar sayesinde daha küçük
organizmalar› inceleme f›rsat›n› ele geçiren bilim insanlar› asl›nda birçok
yap›n›n temelde alt›gen formunda oldu€unu görmüfllerdir. 

Daha derinlemesine incelendi€inde hayat›n kayna€› olan suyun, özellikle
kaynak sular›n›n, yap›s›n›n da alt›gen oldu€u fark edilmifltir. 

Yeryüzünde en çok bulunan minerallerden birisi “Kuartz kristali”dir ve bu
“kristal” olarak adland›r›lan ilk mineraldir. Do€ada en bol bulunan su ve
kuartz kristalinin alt›gen yap›da olmalar› sadece bir tesadüften ibaret de-
€ildir. Ayr›ca suyun içine b›rakt›€›m›z kuartz kristalinin suyun enerjisini
yükseltti€i de bilinmektedir (bkz. suyu yeniden canland›rma yöntemle-
rinden biri olarak “kuartz kristali” bölümü).  

Alt›gen yap›lar
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Vücudumuzun en küçük yap› birimi olan hücrelerimize daha yak›ndan
bak›ld›€›nda, büyük bir bölümünün tam alt›gen yap› olarak görülmese de
alt›gene çok yak›n olduklar› görülmektedir. Alt›gen yap›s› bozulmufl
hücreler muhtemelen “kanserli hücre” olarak de€erlendirilmektedir. 

Ar› ve Petek 

Ar›lar do€an›n usta mimarlar›d›r. Ar›lar›n neden alt›gen yap›da petek do-
kuduklar› araflt›r›ld›€›nda, bir alan› maksimum seviyede verimli olarak
kullanabilmek için en uygun fleklin alt›gen oldu€u anlafl›lm›flt›r. Ayr›ca al-
t›genin inflas› için az malzeme gerekmektedir. Peteklerin içi dolduruldu-
€unda en fazla bal› bu flekille ald›klar› anlafl›lm›flt›r. Kesiti düzgün alt›gen-
ler oluflturan prizma fleklindeki petek gözlerinin dipleri, bir piramit olufl-
turarak sona erer. Kovanlardaki flekliyle dik duran her petekte, petek göz-
leri yatayla sabit bir aç› yapacak flekilde infla edilirler.

Her bir gözün derinli€i maksimum 3 cm, duvar kal›nl›€› ise milimetrenin
yüzde befli kadard›r. Bu kadar ince duvar kal›nl›€›na ra€men alt›gen yap›
nedeniyle büyük bir direnç kazan›rlar ve ar›lar›n depolad›klar› kilolarca
bal› rahatl›kla tafl›yabilirler.

Ar›lar›n petek gözlerini kusursuz bir flekilde alt›gen yapmalar›n›n baflka
nedenleri de vard›r. E€er beflgen, sekizgen ya da daire flekillerini seçseler-
di, bitiflik gözler aras›nda boflluklar kalacak ve iflçi ar›lar fazla mesai yapa-
rak ve daha fazla balmumu harcayarak bu boflluklar› doldurmak zorunda
kalacaklard›. Asl›nda üçgen ya da kare yapsalard› bu boflluklar olmayacak-
t›, ama alt›genin bir baflka özelli€i daha vard›r: Alanlar› ayn› olan üçgen,
kare ve alt›gen flekillerden toplam kenar uzunlu€u en az olan› alt›gendir.
Dolay›s›yla ayn› miktarda balmumuyla daha çok alt›gen odac›€›n kenar›
çevrilebilir.



Buz ve Alt›gen Yap› Aras›ndaki ‹liflki   

Buz, suyun donmufl haline verilen add›r. Oda koflullar›nda 0°C ve alt›nda
bulunur. Bir buz kristali, bir moleküldeki hidrojen (H) atomlar› ile baflka
bir molekülün oksijen (O) atomlar› aras›ndaki çekim kuvvetinden do€an
hidrojen (H) ba€lar›yla birbirine ba€lanm›fl su moleküllerinden oluflur.
Her molekül, çevresindeki dörtgenin köflelerinden dört komflu moleküle
ba€lan›r. Dörtgenler biçimindeki bu dizilifl, su moleküllerinin alt›gen zin-
cirlerini büzer ve yan yana dizilen alt›gen molekül zincirleri, alt›genin ek-
senine dik olarak uzanan büzülüp k›r›flm›fl alt›gen katmanlar oluflturur.
Buzun yap›s› bilinen inorganik iyonlar›n ve organik moleküllerin ba€lan-
mas› için pek elveriflli de€ildir. Bu nedenle, sulu bir çözeltinin dondurul-
mas›yla elde edilen buz çözeltiden daha saft›r. Deniz suyunun dondurula-
rak tuzdan ar›t›lmas› yöntemi de bu temele dayan›r.

Su molekülleri s›cakl›€›n düflmesiyle, do€al yap›lar› gere€i kristaller halin-
de dizilmeye bafllar. Böylece birbirine yaklaflarak bir çekim gücü yarat›l›r
ve alt›gen yap› oluflur. Bu kristaller zincir gibi birbirlerine ba€lanm›fllard›r.
Bu durumda moleküller alt›gen bir prizma görünümündedir ve bir eksen
boyunca dizilmifllerdir. Saf su buza dönüflürken hacminin % 9’u oran›nda
büyür. G›dalar›n dondurulmas› s›ras›nda hacim genifllemesi ise yaklafl›k
% 6 oran›ndad›r. Çünkü g›dalarda büyük oranda suyun yan›nda hava bofl-
luklar› da bulunmaktad›r. 

Buzullar eriyor, fleyhler içiyor: Bir gazetenin 17.7.2010 tarihli haberinde
buzul sular›n›n günümüzde ne kadar de€er kazand›€› flu flekilde ifade edil-
mektedir:

Küresel ›s›nma nedeniyle Danimarka’n›n Kuzey Kutbu’na yak›n bölgesi
Grönland’daki buz da€lar› eriyor. Giriflimci Frans›z Julien Caquincav, eri-
yen buz da€lar›n›n sular›n› flifleyle Dubai’ye satmaya bafllad›. Bir litre buz
da€› suyu 80 TL.

Buzun Sudan Hafif Olmas›n›n Önemi: Suyun s›v› hali kat› halinden daha
yo€undur. Bu nedenle buzun sudan daha hafif olmas› da do€ald›r. Her-
hangi bir metali eritip içine ayn› metalden birkaç kat› parça atarsan›z, bu
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parçalar hemen dibe çöker. Ancak bu durum su için geçerli de€ildir. On
binlerce ton a€›rl›€›ndaki buz da€lar› suyun üzerinde mantar gibi yüzmek-
tedirler. Suyun bu özelli€i son derece önemli ve ifllevseldir. 

Havalar çok so€udu€unda ›rmaktaki suyun tamam› de€il, sadece üzeri do-
nar. Su +4 °C’de en a€›r haldedir ve bu dereceye ulaflan su hemen dibe çö-
ker. 0°C ile +4°C aras›ndaki su, daha s›cak sudan hafiftir ve bu yüzden de
yüzeyde kal›r. Suyun üzerinde “katman halinde buz” oluflur. Bu katman›n
alt›nda su akmaya devam eder. +4°C, canl›lar›n yaflayabilece€i bir s›cakl›k
oldu€u için sudaki canl›lar bu sayede hayatlar›n› sürdürebilirler. 
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Su Moleküllerinin Küçük ve Alt›gen Yap›da Olmalar›n›n Önemi Nedir? 

Alt›gen su molekülü birbirinden ayr› alt› H2O molekülünün uyumlu bir
biçimde, daireye benzer flekilde oluflturdu€u özel bir düzendir. Bu düzen
karmafl›k bir kristal a€›n temelidir ve pek çok alt›gen su molekülünün bir
araya gelmesinden oluflmaktad›r. 

Araflt›rmalar alt›gen su moleküllerinin biyolojik organizmalar aras›nda
çok daha kolay hareket etti€ini göstermektedir. Alt›gen su besinsel emili-
mi art›r›r ve metabolik at›€›n at›lmas›n› destekler. Alt›gen yap›yla birlikte
suyun küme boyutlar› da küçülür. Bu molekül ünitelerinin daha küçük
boyutta oluflundan ve hücresel yap›ya daha kolayl›kla girip ç›kabilmele-
rinden kaynaklanmaktad›r. Alt›gen yap›n›n  hücresel iletiflimi art›rd›€› da
tahmin edilmektedir. 

Bilim insanlar› sa€l›kl› insanlar›n hücrelerinde alt›gen yap›da su bulundu-
€unu, sa€l›ks›z insanlar›n hasta ve anormal hücrelerinde ise alt›gen yap›-
daki suya rastlanmad›€›n› gözlemlemifllerdir. 

Suyun hücredeki emilimi. Küçük su kümeleri (solda) kolayca hücrelere su temin eder.
Büyük su kümeleri (sa€da) ise hücrelerin kolay su al›m›n› engeller. 

Do€ada iyonize su en çok da€larda bulunur.
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Suyun alt›gen yap›s›n› ilk keflfeden ve gelifltirdi€i “Moleküler Su Çevre
Teorisi”* (Molecular Water Environment Theory) ile önemine iflaret
eden Prof. Dr. Mu Shik Jhon’›n** (Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde
profesör) çal›flmalar›, Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) yöntemiyle
kan›tlanm›flt›r (bu konu bölüm sonunda ayr›nt›l› olarak ele al›nmaktad›r).

Su Kümelerinin Alt›gen Yap›da Olmas›

Su moleküllerinin birbirleriyle olan gruplaflmas›na “küme” ad› da veril-
mektedir. Günümüzde do€al kaynak suyunun kümesinde su molekül sa-
y›s› yaklafl›k 12’dir. Buna karfl›l›k flebeke suyunun ve endüstriyel sular›n
kümeleri 40 ile 50 su moleküllü yap›dad›r. Yeniden yap›land›r›lan suyun
küme yap›s› ise 6 su molekülü içeren  alt›gen yap›ya dönüfltürülür. Çünkü
bir insan›n hücresinin ba€lant›l› oldu€u yaklafl›k 70.000 molekülün % 60-
65’ini alt›gen su molekülleri oluflturmaktad›r. 

Su molekülü kümelerinin yap›s›nda yarat›lan fiziksel de€ifliklik sayesinde
suyun en önemli özelli€i olan çözücülük kabiliyeti ortaya ç›kar. Suyun çö-
zücülük kabiliyetinin artmas›yla flu de€ifliklikler meydana gelir: 

1. Suyun temas etti€i yüzeylerde kireç tafl› oluflmas›n›, su borular›n›n t›-
kanmas›n› önler. Uygulamaya devam edilirse, su sisteminde ve su bo-
rular›nda daha önceden oluflmufl kireç tafllar›n›, paslar› ve tortular› za-
man içinde otomatik olarak temizler.

2. Suyun salg›n hastal›klara neden olan mikroplar›n› temizler ve  yosun
tutmas›n› önler.

3. Suyun pas yapma özelli€ini ortadan kald›r›r. 

* Prof. Dr. Mu Shik Jhon moleküler su çevre teorisini ilk kez 1986 y›l›nda bir sempoz-
yumda sunmufltur.  

** Prof. Dr. Mu Shik Jhon 1932 y›l›nda Kore’de do€mufltur. 2004 y›l›na kadar Kore Bi-
lim ve Teknoloji Akademisi Baflkan› ve Kore ‹leri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün
fahri baflkan› olarak görev yapm›flt›r. Su araflt›rmalar› konusunda dünya çap›nda tan›-
nan bir yazard›r. Alt›gen su teorisinin keflfinin yan› s›ra kanser ve yafllanma aras›ndaki
iliflkiyi de aç›klam›flt›r (daha fazla bilgi için bkz. Prof. Dr. Mu Shik Jhon’un  The Water
Puzzle and The Hexagonal Key (Su Bulmacas› ve Alt›gen Anahtar›) adl› kitab›).  
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4. Suyun içerdi€i tüm inorganik kirleticileri (arsenik (As), kurflun (Pb),
bor (B), kadmiyum (Cd), bak›r (Cu), c›va (Hg), nikel (Ni) gibi),
yüksek uçucu halo hidrokarbon (CxHy) (triklorometan, dibromoklo-
rometan ve toplam thm gibi sadece karbon (C) ve hidrojen (H)
atomlar›ndan oluflan organik bileflik) kirleticileri ve tüm anyon kirleti-
cilerini (bromat (BrO3)), toplam siyanidler, florit, nitrat (NO3), nit-
rit (NO2) ve amonyak (NH3) gibi zarars›z hale dönüfltürür. 

5. Suyu kokusuz, renksiz, tats›z ve berrak yapar.

6. Suyun kendi kendisini temizleyen su;

a. Enerjik su, 

b. Do€al iyonize su, 

c. Anti-bakteriyel su, 

d. Do€al antiseptik su, 

e. Do€al dezenfektan su, 

f. Do€al antioksidan su,

g. Evrensel temizleyici su haline dönüflmesini sa€lar.

Genifl su kümeleri ve alt›gen su kümelerinin hücre taraf›ndan emilim farkl›l›€›n› 
gösteren flekil

Alt›gen su (canland›r›lm›fl su)

Büyük su kümeleri

Suyun hücreye
al›nd›€› 
hücre zar›

H›zl› hücresel
hidrasyon
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Suyun Dans›

Su sürekli olarak flekil de€ifltirir, ancak en kararl› oldu€u durum alt›gen
gruplar›d›r. 

Moleküler A€›rl›k Bulmacas› 

Prof. Jhon’un 1964 y›l›nda dünyaca ünlü Dr. Henry Eyring’e (1901-
1982) gönderdi€i The Significant Structure Theory of Water (Suyun
Önemli Yap› Teorisi) adl› raporda, suyun al›fl›ld›k olmayan özelliklerinin
alt›nda yatan s›rr›n onun yap›s›nda aranmas› gerekti€i iddia edilmifltir. Su-
yun moleküler a€›rl›€›* (H2O)2 genelde 18 olarak kabul edilir. Bu durum-
da beflgen (H2O)5 yap›daki suyun moleküler a€›rl›€› (90) ile alt›gen
(H2O)6 yap›daki suyun moleküler a€›rl›€› (108) ›s›ya ba€l› olarak farkl›-
laflmaktad›r.

Özgül Is›

Özgül ›s›, bir maddenin birim kütlesinin s›cakl›€›n› birim derece art›rmak
için gerekli olan ›s› enerjisi miktar›d›r. “Is›nma ›s›s›”, “öz ›s›” ya da “özgül
›s› kapasitesi” olarak da ifade edilir. Özgül ›s› maddenin ay›rt edici özellik-
lerinden biridir.

Alt›gen su halkas›

* Moleküler a€›rl›k: Bir kimyasal bilefli€in moleküler kütlesi veya moleküler a€›rl›€›, bu

bilefli€in bir molekülünün birleflik atom kitle birimi  (u) cinsinden kütlesidir.
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Özgül a€›rl›€› daha yüksek olan alt›gen suyun vücuttan at›k atma gücü
di€er su molekülü yap›lar›na oranla daha fazlad›r. 

Yo€unluk

Suyun yo€unlu€u özellikle ›s›yla de€iflir. Çeflitli araflt›rmalar alt›gen su-
yun daha az yo€un bir yap›s›n›n ve daha büyük bir hacminin oldu€unu
göstermifltir. Buna karfl›n di€er su moleküllerinin yap›s› daha s›k› oldu-
€undan hacmi de daha küçüktür. 

Buz halindeki suda alt›gen yap› daha fazla bulundu€undan s›v› suya göre
yo€unlu€u daha azd›r. Buzun suyun üzerinde yüzebilmesi de bu özelli€in-
den kaynaklanmaktad›r. 

Ak›flkanl›k

Suya bas›nç uyguland›€›nda ak›flkanl›€› azal›r. Bunun nedeni bas›nc›n al-
t›gen yap›daki ba€lar› k›rmas› ve daha hareketli olan di€er su molekülleri-
nin yap›s›ndaki suya dönüfltürmesidir. Bas›nç artt›kça moleküller aras›n-
daki bofl alanlar azalacak ve ak›flkanl›k normal flekline dönecektir. 

Su: Esas Enerji Tafl›y›c› ve At›k Atma Sistemi 

Su metabolizmadaki at›klar›n d›flar› at›lmas›nda çok önemli bir rol oyna-
maktad›r. Suyun d›fl›nda baflka hiçbir madde vücuttan at›k atma konusun-
da bu kadar etkili olamaz. Suyun bu kadar enerjiyi tutabilme yetene€ine
sahip olmas› onun biyolojik sistemler içerisinde enerjiyi mükemmel ola-
rak transfer edebilece€i anlam›na gelir. Bu durumda en fazla enerjiyi alt›-
gen suyun içerdi€i aç›kt›r. Belki de bu yüzden bitki ve hayvanlar üzerinde
erimifl buz kullan›larak yap›lan araflt›rmalarda olumlu fiziksel büyüme gö-
rülmüfltür.  

Suyun Haf›zas› 

Son araflt›rmalar suyun, içerisine yerlefltirilen maddelerin enerjisini (fre-
kans›n›) tutma kapasitesinin bulundu€unu göstermifltir. Suyu elektrik ve
manyetik alanla iflleme tabi tutman›n zaman içerisinde azalabilen yap›sal
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Tamamlay›c›

Sebzeler

Tah›l

Baharat

Yumurta Mand›ra

Bal›k ve Deniz Ürünleri

Ya€s›z Et

Faydal› Ya€lar

Baklagiller

Meyveler

Su

de€ifliklikleri gelifltirdi€i ve stabilize etti€i saptanm›flt›r (daha fazla bilgi için
bkz. CD’deki “Suyun haf›zas›” bölümü). Bir kez alt›gen yap›da bulunmufl
su için bu yap›y› vücut içinde bir defa ‘hat›rlamak’ ve kabul etmek müm-
kündür.  

Alt›gen Su ve Biyolojik ‹fllevi

Su bir besindir – su olmadan en iyi vitamin ve mineraller vücutta emileme-
yece€i veya hücresel süreçlere haz›r olamayaca€› için - ve di€er besinlerden
daha önemlidir. Michigan Bütünleyici T›p Klinik Hizmetleri Üniversitesi
(University of Michigan Integrative Medicine Clinical Services) taraf›n-
dan yay›nlanan fiifal› G›dalar Piramidi’nde (Healing Food Pyramid) sa€l›-
€›m›z›n en temel “g›das›” olarak en baflta  suya yer verilmifltir.  

fiifal› g›dalar piramidi

Günlük

Haftal›k

Opsiyonel
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Yaflam suyun çevresinde geliflmifltir. Su ve biyolojik sistemler aras›ndaki
karmafl›k iliflki bizlerin büyük bir bölümünün su oldu€unun bir kan›t›d›r.
Su her biyolojik ifllevde bulunur ve yafllanmada da önemli rolü bulunmak-
tad›r. 

Alt›gen su ve biyolojik ifllevini kan›tlamak ad›na birçok bilimsel araflt›rma
yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmalardan baz›lar› flu flekildedir: 

Yafllanmak: 1986 y›l›nda kanser konulu bir sempozyumda, Dr. Mu Shik
Jhon yafllanma için tamamen yeni bir teori önermifltir. Molekül Su Çevre
Teorisi (Molecular Water Environment Theory) olarak adland›r›lan bu
teori flu flekildedir: 

Yafllanma organlardaki, dokulardaki ve hücrelerdeki alt›gen suyun kay-
b›ndan ve vücuttaki tüm suyun azalmas›ndan ileri gelmektedir.

Bu teorinin ilan›ndan itibaren, suyun yafllanma üzerindeki rolü birçok
araflt›rman›n konusu olmufltur. Dr. Seiji Katayama ad›nda bir bilim insan›
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sistemini kullanarak yafllanma
ile hücre içi suyunun yap›sal de€ifliklikleri aras›ndaki iliflki hakk›ndaki hi-
potezini test etmek istemifltir. Yapt›€› bu çal›flmada, ayn› genetik aile için-
den dört neslin hücre suyu bileflenlerinin yap›s›n› analiz etmifltir. Sonuç
olarak yafl›n asl›nda biyolojik makro molekülleri çevreleyen suyun yap›sal
de€ifliklikleri ile ilgili oldu€unu ve "yafllanma mekanizmas›n›n vücuttaki
su ile yak›ndan iliflkili" oldu€unu ileri sürmüfltür. 

Bugün gençleflmenin tekrar hidrate olmak kadar kolay olabilece€ine dair
önemli kan›tlar vard›r. Dr. Mu Shik Jhon’un teorisine göre, “vücudumuz-



141

daki alt›gen suyu yenilemek canl›l›€› art›rabilir, yafllanma sürecini yavaflla-
tabilir ve hastal›klar› önleyebilir”.  Hücresel seviyede, yafllanma ile yak›n-
dan ilgili iki su-iliflkili faktör vard›r. 

1. Yafllanmayla birlikte vücudun su oran› azalmaktad›r. Yeni do€an be-
bekte vücudun su oran› % 90 iken, bir yafl›na gelmifl bir bebekte bu
oran % 70-80’lere düflmekte ve yafl daha ilerledi€inde % 50’nin alt›na
düflmektedir. 

2. Yafl›n ilerlemesiyle beraber suyun hücrenin içindeki ve d›fl›ndaki
tafl›n›m› yavafllar. Su tafl›n›m›n›n yavafllamas›, suyun hücre içindeki ora-
n› ile hücre d›fl›ndaki oran›n› etkilemektedir. Hücre su oran›n›n  % 60
olmas› hücresel fonksiyonlar için en uygun orand›r. Yafllanmayla bera-
ber hücrelerin su oran› azalmakta ve % 40’lara kadar düflmektedir. Bu
durum hücre zar›nda ozmotik potansiyeli ters çevirmekte ve hücrenin
tekrar hidrate olmas›n› oldukça zorlaflt›rmaktad›r. Yafll› insanlar›n ne-
den daha zor ve geç tekrar hidrate olmalar›n›n nedenlerinden biri de
belki budur. 

Canl› Kan Analizi: Canl› kan analizi, faz-kontrast mikroskop kullanarak
gerçek zamanl› olarak kan› görme olana€› sunar. Bu yöntem dünya çap›n-
da birçok sa€l›k çal›flan› taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Bu yöntem koyu bir
arka fon yaratarak k›rm›z› kan hücrelerini ve kan›n di€er bileflenlerini aç›k
bir flekilde görünür k›lmaktad›r – t›pk› gece gökyüzünde gördü€ümüz y›l-
d›zlar gibi. Bu yöntem sayesinde e€itimli teknisyenler ve uygulamac›lar
kandaki parazitler, mantarlar, bakteriler ve di€er koflullar› rahatl›kla belir-
leyebilmekte, tedaviye yard›mc› olabilmekte ve süreci izleyebilmektedir. 

Canl› kan analizi s›ras›nda bulunan en yayg›n koflullardan biri, k›rm›z› kan
hücrelerinin birbirine yap›fl›yor olarak bulunmas› durumu yani "Roulea-
ux"dir. Kan›nda Rouleaux oluflan kifliler genellikle kendilerini yorgun his-
sederler ve afl›r› protein ve ya€l› g›dalar tüketme e€ilimindedir; bu durum
yorgunlu€un artmas›na ve kilo al›nmas›na yol açar. K›rm›z› kan hücrele-
rindeki yap›flkanl›k (aglütinasyon) sonucunda ise dokularda daha az oksi-
jen (O2) al›flveriflinin yan› s›ra besinlerin kullan›m›, hücresel verimlili€i ve
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at›klar›n uzaklaflt›r›lmas› da azal›r. Kanda oluflan aglütinasyon ba€›fl›kl›k
fonksiyonunda ve periferik kan dolafl›m›nda belirgin bir azalmaya neden
olur, bu nedenle de dolafl›m ve lenf sistemlerinde tembellik yarat›r. 

Amerika’da 1999 y›l›nda “Biohouse Marketing” ad› alt›nda do€al sa€l›k
çal›flmalar› yapan bir araflt›rma merkezi kuran biyokinetikçi Stefan Schoe-
man’a göre, normal içme suyu içmenin k›sa vadede Rouleaux üzerinde
çok az bir etkisi vard›r. Ancak sadece 450 ml alt›gen su içmek birkaç daki-
kada gözle görülür geliflmeler göstermektedir - bazen % 80’e yak›n.
Schoeman’›n raporlar› flu flekildedir:  

"Benim tecrübeme göre, vücudu ve kan› yeniden hidrate etmek belli bir
süre içinde ciddi bir çaba gerektirmekte. Bunu göz önüne ald›€›m›zda, al-
t›gen su içtikten sonra birkaç dakika içinde bu derece geliflmeyi görmek
benim için sürpriz olmufltur. Ben yaflam tarz›n›n tamamen de€iflmesine
inan›r›m; alkali olmak için diyetinizi de€ifltirin ve günlük olarak alt›gen
su içiniz."

Afla€›daki resimde bir kiflinin 450 ml su içtikten sonra h›zla de€iflen Ro-
uleaux görüntüleri bulunmaktad›r. Soldaki resimde kan hücrelerinin bir-
birine yap›fl›k olduklar› görülmektedir. Rouleaux kan hücrelerinin yüzey

Canl› kan hücre örnekleri – alt›gen su içmeden ve içtikten on dakika sonras›ndaki
görüntüler

(biohouse marketing hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. 
http://biohouse.co.za/index.php).
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alanlar›n› küçülttü€ü için oksijen (O2) ve besin al›flveriflleri k›s›tlanmaya
bafllar. Sa€daki resimde ise alt›gen su içtikten sonra k›rm›z kan hücreleri-
nin birbirinden ayr›ld›€›n› ve bu sayede oksijen ve besin için kapasiteleri-
nin artt›€›n› gözlemlemekteyiz. 

Kalp H›z› De€iflikli€i (HRV- Heart Rate Variability): Kalp h›z› de€iflikli-
€i, stresin otonom sinir sistemi üzerinde yaratt›€› de€ifliklik bilgisayarda
kaydedilerek yap›lan bir testtir. Okumalar o kadar hassast›r ki, bir saat ön-
cesinden kalp krizini öngörebilmektedir. Bir ön test olarak, alt›gen su kul-
lan›m›yla k›sa süreli periyotlarda HRV sonuçlar› % 30 artm›flt›r. Dr. Bru-
ce Shelton testlerinde flu sonuçlara ulaflm›flt›r: 

Testler do€ru bir flekilde, bir bireyin sa€l›k durumunu ölçmek için tasar-
lanm›fl cihazlarla yap›lm›flt›r ve bu cihaz sayesinde su ile tedavinin birkaç
dakika içinde insan sa€l›€›n›n bir dizi parametresini gelifltirdi€i net bir fle-
kilde görülmektedir. Ofisimizde yap›lan testlerde 225 ml alt›gen su içme-
den önce ve içtikten sonraki test sonucu karfl›laflt›rmalar›nda belirgin iyi-
leflme görülmüfltür. Kalp h›z› de€iflikli€i on dakikal›k bir zaman diliminde
% 29,4 oran›nda geliflme göstermifltir. 

(Dr. Bruce Shelton hakk›nda daha fazla bilgi için 

bkz. http://www.drbruceshelton.com/)

Protein: Organize olmufl su birçok biyolojik fonksiyon için temel kabul
edilmektedir. Titreflen su kümeleri taraf›ndan oluflturulan bas›nç dalgala-
r› ile vücudun hücre bileflenleri arac›l›€›yla bilgi tafl›yan proton molekülle-
rinin titreflimlerinin ba€lant›l› olabilece€i ileri sürülmektedir. 

Proteinler suyun olmad›€› ortamda aktif de€illerdir. Suyun üç boyutlu ya-
p›s› vard›r. Bu yap› suyun çevresinde hem denge hem de enerji oluflmas›-
n› sa€lar. Suyun etraf›n› saran birinci katman oldukça düzenli bir yap›d›r.
Sa€l›kl› proteinler çok fazla say›da alt›gen su molekülüyle çevrilmifltir.
Kanserli hücrelerin alt›gen yap›s› ise azalm›flt›r, buna karfl›n di€er molekü-
ler yap›lar  artm›flt›r. Son çal›flmalar göstermektedir ki, sa€l›kl› proteinler-
le çevrili birinci katman yüksek proton transfer oran›na sahiptir. 
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DNA: Su DNA yap›s›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r. Son bulufllarda, çift sar-
mall› DNA’n›n her parças›n›n suyla etkileflim içinde oldu€u görülmüfltür.

DNA genetik bilgiden sorumludur ve yaflam›n çekirde€idir. Su ve DNA
yaflam›n temeliyle ba€lant›l› olduklar› için kapsaml› araflt›rmalar›n konu-
su olmaya devam etmektedirler.

DNA hidrasyonu incelendi€inde, normal DNA’y› çevreleyen 36 su mole-
külünün ilk hidrasyon katman›nda birbirine ba€lanm›fl oldu€u görülmek-
tedir. Oysa anormal DNA’n›n ayn› katman›nda 25 su molekülü bulun-
mufltur. Bu durum sa€l›kl› DNA’lar› çevreleyen su moleküllerinin s›k› ya-
p›da oldu€unu ve serbestçe hareket edemediklerini, böylece DNA’n›n
spiralsi yap›s›n› koruduklar›n› ortaya koymaktad›r.

Hücre ‹çi Su: Hücre içi su yap› olarak hücre d›fl› sudan farkl›d›r. ‹lerleyen
bölümlerde daha ayr›nt›l› görece€imiz moleküllerin yap›lanmas›n› ve
bozulmas›n› sa€layan iyonlar hücre içindeki suyun yap›s›n› etkilemekte-
dir. Örne€in, potasyumun (K) hücre içinde yüksek konsantrasyonlarda
bulundu€u bilinmektedir. Potasyum (K) do€al olarak alt›gen suya do€ru
çekilmektedir ve alt›gen suyun yap›s›n›n bozulmas›na neden olmaktad›r.

Normal-DNA ve Anormal-DNA’lar›n çoklu-boyutlar›
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Di€er taraftan sodyum (Na) suyun yap›s›n› düzenleyen bir iyondur. Sod-
yum (Na) hücre d›fl›nda yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktad›r. Phil-
lippa Wiggins’in çal›flma sonuçlar›na göre, suyun yap›s›n› bozan iyonlar
alt›gen suyu daha az yap›l› suya dönüfltürerek bölgesel ozmotik bas›nç e€i-
limleri yaratmaktad›r. 

(Phillippa Wiggins hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. 

http://www.philippawiggins.com/)

Enerji Kayna€›: Su insan vücudunun ana enerji kayna€›d›r. Alt›gen su
yap›s› itibariyle normal suya göre daha fazla enerji tutma kapasitesine
sahiptir. Ayr›ca daha fazla enerji transferi yapabilmektedir. Sadece yeterli
miktarda su al›nd›€›nda bol ve sürekli enerji al›nm›fl olunur. Alt›gen su
tüketimi vücudun sahip oldu€u enerjiyi art›r›r. Baz› insanlarda ö€le vakit-
lerinde bir bardak alt›gen su içmek ö€le sonras› yorgunlu€unu giderici
etki yapar. Alt›gen su ayr›ca enerji deposudur ve dayan›kl›l›€› art›r›r.

Besin Emilimi: Sindirim süreci için besinlerin emilimi aç›s›ndan bol mik-
tarda su içmek gereklidir. Baflka hiçbir fley besinlerin vücuttaki emilimini
art›rmamaktad›r. Alt›gen suyun besin takviyesi için çok iyi bir tafl›y›c›
oldu€u düflünülmektedir. Birçok atlet besin emilimi, dayan›kl›l›k ve
hidrasyon için alt›gen su içmektedir.

Ba€›fl›kl›k Fonksiyonu: Alt›gen suyun ba€›fl›kl›k sistemini güçlendirdi€i
görülmüfltür. Yap›lan son araflt›rmalarda farelerin alt›gen su tüketmesi
sa€lanm›fl ve kontrol grubuna de-iyonize su içirilmifltir. ‹ki hafta sonra
alt›gen su içen grubun dala€› (ba€›fl›kl›k sistemiyle do€rudan ba€lant›l›
bir organ) hücre kültür analizi ba€›fl›kl›k sisteminde düzelme oldu€unu
göstermifltir. Alt›gen su içen kifliler belki de bu nedenle daha iyi bir genel
sa€l›k tablosuna sahiptirler.  
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Minerallerin Alt›gen Yap› ‹çin Önemi (Su ve ‹yonlar)

Su da€lardan akarak ›rmaklar ve derelerle birleflir ve birçok minerali çözer.
Dolay›s›yla su dam›t›lmad›€› sürece oldukça çok mineral içermektedir. 

Suda çözünmüfl mineraller iyon formundad›r (yüklü parçac›klar).
Sodyum (Na+), kalsiyum (Ca+2), magnezyum (Mg+2), klorür (Cl-) ve
sülfür (S-2) iyonlar› suda en çok bulunan iyonlard›r. Suyun içerisindeki
iyon miktar› ve oran› her bölgenin toprak ve kaya yap›s›na ba€l› olarak
de€iflmektedir. 

Moleküllerin Alt›gen Yap›lanmas›n› Sa€layan ve Bozan ‹yonlar 

‹yonlar suyun yap›s›n› ve özelliklerini etkiler. E€er dam›t›lm›fl suya her-
hangi bir iyon eklenirse güçlü bir elektrik alan› oluflur ve iyonun yak›nla-
r›ndaki moleküllerin yap›s› de€iflir. Zaman içerisinde baz› iyonlar›n suyun
yap›s›n› güçlendirdi€i, baz›lar›n›n da zay›flatt›€› anlafl›lm›flt›r. 

Yap›lanmay› sa€layan ve bozan iyonlar için örnekler

YYaapp››llaannmmaayy›› SSaa€€llaayyaann ‹‹yyoonnllaarr YYaapp››llaannmmaayy›› BBoozzaann ‹‹yyoonnllaarr

AAdd›› ‹‹yyoonn ˆ̂EEwwww** AAdd›› ‹‹yyoonn ˆ̂EEwwww**

Kalsiyum Ca2+ 32,2 Magnezyum Mg2+ -8,8

Lityum Li+ 27,2 Potasyum K+ -3,8

Çinko Zn2+ 3,3 Rubidyum Rb+ -6,3

Demir Fe3+ 51,9 Alüminyum Al3+ -313,4

Bak›r Cu2+ 49,8 Klorür Cl- -7,5

Gümüfl Ag+ 4,2 Florür F- -18,0

Nikel Ni2+ 51,0 ‹yodür (Iodide) I- -7,9

Serbestlik derecesi azalm›fl su molekül-
leri nedeniyle moleküllerin hareketi
zorlafl›r (Alt›gen su artar).

Serbestlik derecesi artm›fl su molekülleri ne-
deniyle moleküllerin hareketi kolaylafl›r
(Di€er molekül yap›s› artar).

* ˆEww: Bir çözelti içerisinde bulunan su ve molekül aras›ndaki enerji (Kj/mol) etki-
leflimi. 
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Genel olarak bir iyonun elektrik yükü büyükse ya da iyonun hacmi küçük-
se alt›gen yap› zay›flar. Bunlara “negatif hidrate” (su ile birleflmifl) iyonlar
denir. Ancak iyon yükü nispeten küçükse ya da iyon boyutu geniflse alt›-
gen su kuvvetlenir ve bunlara da “pozitif hidrate” iyonlar denir. 

Dolay›s›yla kalsiyum (Ca+2), sodyum (Na+), çinko (Zn+2), demir
(Fe+2), gümüfl (Ag+), bak›r (Cu+2) ve di€erleri suyun alt›gen yap›ya dö-
nüflmesine yard›m ederler. Buna karfl›n potasyum (K+), klorür (Cl-), flo-
rür (Fl-), alüminyum (Al+3), sülfür (S-2) vb. iyonlar suyun alt›gen yap›s›-
n› bozarlar. 

Hücre Su Döngüsü 

Günlük olarak vücuttan at›lan suyun miktar› yafla ve cinsiyete ba€l›d›r.
Genel olarak yetiflkin erkekler günde kilogram bafl›na 30 ml su atmakta-
d›rlar. Yetiflkin bayanlar ise kilogram bafl›na 25 ml atarlar. Bu miktar yafl
artt›kça ve vücuttaki toplam su miktar› azald›kça azal›r.

Sodyumun (Na) ve klorun (Cl) hidrasyonu

Yafl ile su atma iliflkisi

Yafl 1. y›l 5 yafllar›nda 10
yafllar›nda Genç erkek Genç bayan

Vücut salg›s›
(ml/kg) 125–150 100 75 30 25
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Kifli ne kadar gençse o kadar h›zl› su döngüsüne sahiptir. Su döngüsü me-
tabolik h›zla iliflkilidir. Su döngü h›z› da sa€l›k ve yafllanmayla ba€lant›l›d›r. 

Alt›gen yap›daki su, vücut su döngüsünü destekler. Küçük alt›gen küme
yap›s›ndaki su, hücrelere daha çabuk nüfuz etti€i için besinleri daha rahat
özümser ve at›klar› daha h›zl› atar (su döngüsü yay›l›mc› olmayan bio-öz-
direnç cihaz› ile ölçülebilir ve cihazlar piyasada mevcuttur).

Metabolizmalar›n›n h›zl› çal›flmas› nedeniyle çocuklar su kayb›na karfl›
çok daha duyarl›d›rlar. Yafll›lar da su kayb›na karfl› duyarl›d›rlar, ancak bu-
nun nedeni farkl›d›r. Yaflland›kça azalan su miktar› vücut fonksiyonlar›n›n
da yavafllamas›na neden olur. Susama hissi azalan yafll›lar, su rezervleri de
az oldu€undan susuzlu€a karfl› daha duyarl›d›rlar. 

Alt›gen Su Metabolik Verimlili€i Destekler 

Alt›gen su metabolizman›n en fazla tercih etti€i sudur, çünkü metabolik
verimlili€i destekler ve vücuttaki di€er pozitif fonksiyonel aktivitelerle
iliflkilidir. 

Uzun ve sa€l›kl› yaflam› destekleyen alt›gen suyu içmek için birçok neden
vard›r. Bunlardan biri, alt›gen suyun içerdi€i enerji miktar›d›r (özgül ›s› ta-
raf›ndan karakterize edilir). Alt›gen suyun kalori kapasitesi daha genifltir ve
“ifl” yapabilme yetene€i daha büyüktür. 

Organizmalar›n en önemli sorunu at›klar›n sistemden uzaklaflt›r›lmas›d›r.
Her metabolik fonksiyon asidikli€e neden olan at›klar üretir. Fazla asidik-
leflme hastal›klar ve yafllanmayla ba€lant›l›d›r. E€er organizma verimli ola-
rak at›klar› atamazsa tüm sa€l›€›m›z bundan olumsuz etkilenir. 

Su iyi bir çözücü olmas› ve yüksek enerji kapasitesi nedeniyle vücudu te-
mizleyecek en önemli maddedir.

Araflt›rmalar alt›gen su tüketen kiflilerin hücresel su çevresinin
iyileflti€ini ve bunun da sa€l›€› art›rd›€›n› göstermifltir.
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Alt›gen Su Hastal›klar› Önler 

Art›k biliyoruz ki, hasta olmadan önce korunmak en az hasta olduktan son-
ra tedavi olmak kadar önemlidir. Günümüzde sa€l›€› korumak ve hastal›€›
önlemek akademik olarak kabul görmeye bafllayan bir tutum haline gel-
mifltir. Alt›gen su sa€l›€›n korunmas› için iyi bir bafllang›çt›r. Sadece koru-
ma amaçl› de€il, ayn› zamanda birçok hastal›€›n tedavisinde de kullan›l-
maktad›r.

‹nsan vücudunda ayn› zamanda hem yap›land›r›lm›fl ve hem de düzensiz
su bulunur. Düzensiz suyun oran› artt›kça vücudun hayatta kalma oran› da
azal›r. Vücutta ne kadar yap›land›r›lm›fl su bulunursa kifli o kadar sa€l›kl›
olur ve hastal›klara yakalanma riski azal›r. 

Seoul Ulusal Üniversitesi T›p Fakültesi’nde çal›flan Dr. Gyu Hwan Choi
ve Hexagonal Water-The Ultimate Solution (Alt›gen Su - Gerçek Çö-
züm)  kitab›n›n yazar› MJ Pangman, iyonize alkali suyun vücut fonksiyon-
lar› üzerindeki etkilerini araflt›rm›fllard›r. Bu araflt›rmada, kronik kab›zl›€›
olan sekiz hastaya dört hafta boyunca alkali iyonize su içirilmifltir. Bu kifli-
lerin ba€›rsak hareketleri X-ray kullan›larak gözlemlenmifltir. Ayn› zaman-
da ayn› suyu içen normal ba€›rsak hareketleri olan otuz dört kiflinin ba€›r-
sak hareketleri de gözlemlenmifltir. Araflt›rma sonunda flu sonuçlara ulafl›l-
m›flt›r: 

1. Sekiz kifliden alt›s›n›n ba€›rsak hareketleri artm›fl ve rahats›zl›k veren
durum da ortadan kalkm›flt›r.

2. Ba€›rsak hareketlerinin ortalama frekans› haftada 1,4 kereden hafta-
da 2,7 kereye yükselmifltir.

3. Suyun ba€›rsaklardan ortalama geçifl süresi normalden 2-4 kez daha
yavaflken, dört hafta alkali iyonize su içildikten sonra bu süre % 40-60
oran›nda h›zlanm›flt›r. 

Hastal›k oluflmadan önce vücudu korumak önemlidir, çünkü
hastaland›ktan sonra tekrar eski sa€l›€a kavuflmak daha zordur. 
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4. Normal ba€›rsak hareketi olan otuz dört kiflilik kontrol grubundaki-
lerin ba€›rsak hareketlerinde önemli bir de€ifliklik olmam›flt›r.

Bu araflt›rmayla kronik kab›zl›k sorununu çözdü€ü görülen alt›gen yap›-
daki suyun, ayn› zamanda kronik kab›zl›€›n neden olaca€› hastal›klar› da
önledi€i sonucuna var›lm›flt›r. 

Çeflitli Hastal›klar ‹çin Alt›gen Su 

Alt›gen Su Ba€›fl›kl›k Sistemini Destekler: Ba€›fl›kl›k sistemi vücudun en-
feksiyonlara karfl› direnmesini ve savunmas›n› sa€lar. K›smen geliflmifl bir
ba€›fl›kl›k sistemiyle do€ar›z ve anne sütüyle bunu antikora tamamlar›z.
Ayr›ca afl›lar da ba€›fl›kl›k sisteminin geliflmesini destekler. 

Normalde bir virüs vücudumuza girdi€inde ba€›fl›kl›k sistemimiz onunla
savaflarak yok edilmesini sa€lar. Ancak vücudumuz bunu yapam›yor ve vi-
rüs ço€alarak hastal›€a neden oluyorsa ba€›fl›kl›k sistemi zay›flam›fl de-
mektir. 

Vücut stres alt›ndayken ba€›fl›kl›k sistemi zay›flar ve patojenlerle savafla-
maz. Bu durum bazen hastal›klara neden olabilir. Stres kimyasal, çevresel,
duygusal etkenlerden ya da tüm bunlar›n birlefliminden oluflabilir. Tüm bu
etmenler vücudun ba€›fl›kl›k sistemini zay›flat›r ve “moleküler su çevre te-
orisi”ne göre, bu durum vücuttaki alt›gen yap›daki suyun yap›s›n› bozar. 

Hexagonal Water-The Ultimate Solution adl› kitab›n kapa€›
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Stres suyun alt›gen yap›s›n› bozarak vücut için önerilmeyen yap›ya çevi-
rir. Sonuç metabolik aktivitelerin azalmas› ve ba€›fl›kl›k sisteminin zay›f-
lamas›d›r.

Ast›m: Vücutta su s›k›nt›s› olmas›, yani su azaltmak için solunum yollar›-
n›n daralmas› ast›m olarak adland›r›l›r. Ast›m ve birçok alerji susuzlu€un
göstergesidir. 

Ast›m ilaçlar› daralm›fl havayollar›n› açar. Ayn› zamanda vücudun su ça€-
r›s›n› engeller ve bu durum da as›l büyük problemi bask›lar. Uzun dönem-
de alt›gen su, ast›m ve birçok alerji için mümkün olan en iyi ilaçt›r. 

Yüksek kolesterol: Kolesterol vücutta do€al olarak üretilir ve mumsu bir
yap›ya sahiptir. Vücuda su al›m› artmad›€› sürece kanla dolaflan kolesterol
seviyesi artmaktad›r. Vücuda al›nan alt›gen su miktar› artt›€›nda kan ken-
dili€inden incelir ve kan›n etraf›ndaki kolesterol seviyesi de düfler.

Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon, kan›n içindeki su miktar› ve yafllan-
mayla orant›l› olarak azalmaktad›r. Kan›n içindeki su miktar› çok önemli
bir göstergedir. Kan›n yaklafl›k % 90’› sudur. Kandaki su oran› azald›€›nda
toplam kan hacmi azal›r ve vücuda pompalamak için daha fazla bas›nç ge-
rekir. Tansiyonun normal seviyelerde kalmas› için su çok önemlidir.

Kab›zl›k: Vücudun kat› at›klar› uzaklaflt›rmak için ihtiyaç duydu€u su yok-
sa kab›zl›k bafllar. Dr. Mu Shik Jhon ve Dr. Gyu Hwan Choi taraf›ndan ya-
p›lan çal›flmada, alt›gen suyun kab›zl›k üzerine etkileri izlenmifltir. Dört
hafta içinde kronik kab›zl›k hastalar›n›n %40-60’›nda ba€›rsak hareketle-
rinin artt›€› gözlemlenmifltir. 

Kuru cilt, akne ve erken bafllayan k›r›fl›kl›klar: Deri vücudun en büyük de-
toksifikasyon organ›d›r. Alt›gen su içmenin en s›k görülen yararlar›ndan
biri, derinin çok h›zl› iyileflmesini sa€lamas›d›r. Çünkü alt›gen su, vücutta

Su her derdin devas›d›r. Su her hastal›€›, derdi ve sorunu tedavi
eder.  
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hücre içi bileflenlerin kolayl›kla tafl›nmas›n› sa€lar. Alt›gen su içmek, los-
yon ve kremlerin vücuda sa€lad›€›ndan çok daha fazlas›n› sa€lar.

Kilo kontrolü: Tamamen hidrate olmak kilo vermek için ön kofluldur.
Kriz (dehidrasyon) durumundaki vücut kilo kaybedemez. Vücudu ya€lar›
metabolize etmesi için ikna etmenin tek yolu krizi ortadan kald›rmak ve
kendisini güvende hissetmesini sa€layarak gereksiz kalorileri yakt›rmak-
t›r. Alt›gen su herhangi bir do€al ve kal›c› kilo kayb› program›n›n en
önemli bilefleni olabilir. Alt›gen yap›l› su kilo vermede yard›mc› olman›n
yan› s›ra bilincin daha aç›k olmas›n› da sa€lamaktad›r.

Genellikle yafllanma kilo almakla özdefllefltirilir. Gerçekte fazla kilolu kifli-
lerin vücutlar›ndaki toplam su miktar›, normal kilodakilere oranla % 20
daha azd›r. Yafl, metabolik h›z ve su yap›s› birbirleriyle ba€lant›l› oldu€un-
dan fazla kilolu kiflilerin metabolik h›zlar› yavafllar ve vücutlar›ndaki top-
lam su miktar› azal›r. Bu sorun potansiyel olarak alt›gen yap›da su içerek
çözülebilir. 

Ödem (su tutma): Ödem, vücuttaki organlar taraf›ndan fazla miktarda su
tutulmas›d›r. Alt›gen yap›l› su tüketilmesi vücutta tutulan fazla suyun at›l-
mas›n› sa€layarak ödemin oluflmas›n› engeller ve ödemin neden oldu€u
kilonun verilmesini sa€lar.  

Yorgunluk: Su vücuda bol ve temiz enerji sa€lar. Böylece yorgunlu€un
azalmas›n› sa€lar.

Zihinsel aç›kl›k ve bilinçsel ifllev: Beyin fonksiyonlar› için gerekli elektrik-
sel aktivite su taraf›ndan sa€lan›r. 

Eklem a€r›s›: Vücutta yeterli miktarda su oldu€unda eklemler ya€lan›r ve
daha sorunsuz kayar. 

Duygusal boflluk: Alt›gen yap›da su tüketildi€inde yararl› titreflim ve
frekans artmakta, bu da bilinç aç›kl›€›n›n artmas›n› sa€lamaktad›r.

C Vitamini ve Alt›gen Su 

C vitamininin ba€›fl›kl›k sistemini nas›l güçlendirdi€i henüz tam olarak
anlafl›lamam›flt›r.  Enfeksiyona neden olan birçok bakteri ve virüs türüne
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karfl› etkili olan C vitamini beyaz kan hücrelerinin say›s›n› ve hareketlili€i-
ni de art›r›r. 

Moleküler Su Çevre Teorisi’ne göre, C vitamini suyun yap›s› üzerindeki
etkisi nedeniyle dolayl› olarak ba€›fl›kl›k sistemi de dahil olmak üzere bir-
çok hücresel fonksiyonu etkilemektedir. 

Dr. Jhon, bilgisayar simülasyonlar› haz›rlayarak C vitamininin suyu yap›-
land›rmadaki etkisini incelemifltir. 250C’de her bir yap›daki suda 0,553 al-
t›gen su bulunmaktad›r. Ancak bu de€er C vitamini (1/222 oran›nda) ek-
lendi€inde 0,606’ya yükselmifltir. Bu durum C vitamininin suyun yap›s›n›
de€ifltirdi€inin ve böylece dolayl› olarak ba€›fl›kl›k sistemine yard›mc› ol-
du€unun bir göstergesidir. 

Su ve Sindirim 

Dr. Jhon çocukken, dedesi ona, sabahlar› uyand›€›nda kahvalt›dan önce
bir bardak so€uk su içmesini önerirmifl. Kendisi bunun nedeninin, suyun
sindirimi kolaylaflt›rmas› ve kab›zl›€› önlemesi oldu€unu düflünmekteydi. 

Japonya Sa€l›k Bakanl›€›, 1970 y›l›nda, alt›gen yap›y› destekleyen alkali
iyonize su içmenin ba€›rsaklardaki anormal mayalanmaya karfl› etkili ol-
du€unu duyurmufltur. Bugün Japonya’da alt›gen suyun önemi bilinmekte
ve kab›zl›k tedavisinde kullan›lmaktad›r.

Hem kab›zl›k hem de ishal ba€›rsaklardaki anormal mayalanmadan dola-
y› oluflan ve kötü kokan hastal›klard›r. Japonya’da bu konuda yap›lan bir
araflt›rmada, kronik kötü kokan ba€›rsak hareketleri olan kiflilerin tüm
hastal›klara meyilli olduklar› öne sürülmüfltür. Bu iddia flu temellere da-
yanmaktad›r:

• Sindirim alanlar›nda farkl› tür mikroorganizmalar yaflarlar. Bu mikro-
organizmalar sindirim, besin emilimi, detoksifikasyon ve ba€›fl›kl›k
gibi birçok önemli fonksiyonda rol oynarlar. 

• Ba€›rsak hareketleri g›dalar mayaland›€› zaman kötü kokar. 
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• Mayalanma mikroorganizma dengesini olumsuz etkiler; yararl› bak-
terileri yok ederek sa€l›ks›z bakteri ve mayal›lar› korur.

• Mikroorganizmalar dengede tutuldu€unda ba€›rsak hareketleri te-
miz kokar. 

• Ba€›rsak alan›ndaki mayalanma suyun kalitesinden etkilenir. Bu ne-
denle alkali iyonize su kab›zl›k tedavisinde ve ba€›rsaklardaki maya-
lanmaya karfl› etkilidir. 

Bu durumda kötü koku mayalanmay›, bu da kanser, karaci€er hastal›klar›,
diyabet gibi hastal›k risklerinin yüksek oldu€unu iflaret etmekte ve suyun
kalitesi bunu de€ifltirebilmektedir. 

Japon uzmanlara, “Hangi su daha iyi?” diye soruldu€unda flu cevaplar›
vermifllerdir:

1. ‹çinde zararl› madde olmayan suyu içiniz. Ba€›rsaklardaki mayalan-
man›n ana nedenlerinden biri mikroorganizmalara rasgele zarar ve-
ren klordur (Cl) (Uzun süre kaynatman›n da zararlar› oldu€u unutul-
mamal›d›r).

2. Faydal› minerallerin dengede oldu€u suyu içiniz.

3. Günde en az 50 mg/litre kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) içeren
su içiniz.

4. Do€al veya dam›t›lm›fl sudan çok daha yararl› alkali iyonize suyu
içiniz. 

Tüketti€imiz suyun kalitesini daha fazla önemsemeliyiz. Hastal›klardan
korunmak için, yedi€imiz yiyeceklerin kalitesine oldu€u kadar, içti€imiz
suyun özelliklerine de önem vermeliyiz.

So€uk Su ‹çmek Daha m› ‹yidir? 

Bu soruyla çok kez karfl›laflan Dr. Jhon, so€uk suyun daha fazla alt›gen ya-
p› içerdi€ine dikkat çekmifltir. Ancak so€uk suyun ›s›s›n›n içildikten he-
men sonra yükseldi€i de bilinmektedir. Acaba bu durum suyun yap›s›n›
etkiler mi?
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E€er sindirim sistemi temiz de€ilse vücut besinleri ememez. 

Bu sorunun yan›t› olumludur, suyun yap›s› bu durumdan etkilenmekte-
dir. Suyun bir haf›zas› olmas› nedeniyle, di€er yap›da olan moleküler yap›
kendi özgün moleküler yap›s›na geri dönme kapasitesine sahiptir. Bu yüz-
den önemli olan so€uk veya s›cak su içilmesi de€ildir, içmeden önce
suyun yap›s›n›n alt›gen olmas›d›r.  

Biyolojik Organizmalar Alt›gen Suyu Tercih Ediyor 

Son on y›lda yap›lan araflt›rmalar, insanlar›n ve di€er biyolojik organiz-
malar›n alt›gen suyu tercih ettiklerini göstermifltir. Çünkü yap›land›r›lm›fl
su do€rudan veya dolayl› yollardan biyolojik fonksiyonlar› desteklemek-
tedir. Bilinen en yüksek alt›gen yap›daki su erimifl kar suyudur. 

Art› yüklü parçac›k aktar›m›n›n erimifl kar suyu sayesinde h›zland›r›ld›€›
bilinmektedir. Buzdaki ve di€er yap›land›r›lm›fl çözeltilerdeki s›k›ca bir
arada bulunan su molekülleri,  proton transferini daha az yap›land›r›lm›fl
ortamlara oranla daha kolay gerçeklefltirmektedir. 

Benzer araflt›rmalarda alt›gen yap›daki kar suyunun flu sonuçlar› do€urdu-
€u görülmüfltür: 

• Mahsuller artmaktad›r.

• Bitki planktonlar› ço€almaktad›r. 

• Çamur bal›€›n›n (mudfish) büyümesi h›zlanmaktad›r.

• Tavuklar›n büyümesi h›zlanmakta ve yumurta say›s› artmaktad›r. 

Bu flekilde olumlu biyolojik reaksiyonlar›n görüldü€ü bu örneklerde, alt›-
gen suyun insan vücudu da dahil, yaflayan organizmalara iyi geldi€i inkâr
edilemez bir gerçeklik olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
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Alt›gen Su – ‹çilebilecek En ‹yi Su! 

‹çti€imiz suyun kayna€› çok önemlidir, ancak belirleyici olan suyun yap›-
s›d›r. Alt›gen suyun küçük kümeler halinde olmas› hücrelerin suyu özüm-
semesini h›zland›r›r, besinlerin ve oksijenin (O2) daha etkili tafl›nmas›n›
sa€lar. Alt›gen su vücuttaki bozuk yap›daki suyla yer de€ifltirir, vücudun
su döngüsüyle hücresel metabolizma gelifltirilir.

Dr. Jhon’a göre, Alplerden ya da Kafkas da€lar›ndan gelen erimifl kar su-
yu en yararl› sudur. Da€lardan gelen erimifl su, da€dan afla€› inerken ener-
ji ve oksijen (O2) kazan›r. Maalesef, herkesin böyle yap›land›r›lm›fl ve
yüksek enerjili sular› içme flans› yoktur. Bununla birlikte, alt›gen su üret-
menin ve suya enerji kazand›rman›n çeflitli yöntemleri vard›r.  

Alt›gen Su Üretmenin Yöntemleri 

Alt›gen yap›da su elde etmenin birkaç yöntemi vard›r. ‹lki, suyun ›s›s›n›
düflürmektir. Suyun ›s›s› azald›kça alt›gen yap› artacakt›r. Otuz y›ll›k arafl-
t›rmalar› sonucunda Prof. Dr. Mu Shik Jhon, ›s›n›n suyun yap›s›n› ve or-
ganizasyonunu etkileyen önemli bir faktör oldu€unu aç›kça belirtmifltir.
Jhon’un araflt›rmalar›na göre, su ne kadar so€uk olursa suyun alt›gen yap›-
s› da o oranda yükselmektedir. Örne€in, saf suda 10 derece s›cakl›kta % 3-
4 oran›nda olan alt›gen yap›, 0 derecede % 10 ve -40 derecede % 100’dür.

‹kinci yöntem, yap›lanmay› sa€layan iyonlar›n suya eklenmesidir (Ca, Li,
Fe gibi).

Di€er yöntem ise güçlü enerjik kuvvetlere maruz b›rakmakt›r. Bunun için
bilinen iki yöntem vard›r; elektroliz ve güçlü manyetik alan yöntemleri.
Elektroliz yönteminde pozitif ve negatif iyonlar ikiye ayr›larak alkali ve
asidik su olarak üretilirler. Bu yöntemle oluflturulan alt›gen yap›daki su-
yun yap›s› k›sa sürede bozulaca€› için, tüketilece€i zaman üretmek daha
do€rudur. 

Manyetik alan suyun yap›s›n› etkiler ve yaklafl›k % 80 oran›nda alt›gen ya-
p›da su üretir. Ayn› zamanda suyun çözünmüfl oksijen miktar›n› da art›ran
manyetik alan yönteminde suyun yap›s› uzun süre sabit kalmaktad›r.  
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Suyun ›s›s› azald›kça alt›gen yap› artacakt›r.

Teorinin Ötesinde 

Alt›gen su çal›flmalar› teorinin de ötesine geçmifl ve art›k bilimin bir dal›
olarak kabul edilmektedir. Dünyan›n bir bölümünde alt›gen su tar›m,
endüstri, hayvanc›l›k ve insani tüketim alan›nda yerini alm›flt›r. 

Uzakdo€u’da alt›gen su kullan›m› kabul görmüfltür ve yüksek oranda
tüketilmektedir. Bir k›sm› erimifl kar suyu getirtmekte, bir k›sm› ise daha
pahal› olan elektroliz yöntemini kullanmaktad›r. Do€u ülkeleri, Bat›
ülkeleriyle karfl›laflt›r›ld›€›nda alt›gen suya daha fazla önem vermekte-
dirler. Su sa€l›k için önemlidir, ancak di€er yap›daki suyu içmek zararl›
olabilir. E€er uzun ve sa€l›kl› yaflamak isteniyorsa, yeterli miktarda alt›gen
su içilmelidir. 

Ne Zaman ve Ne Kadar Alt›gen Su ‹çilmelidir?

Alt›gen yap›l› su içmek için en uygun zaman sabah ve iyice ac›km›fl
olmakt›r. Alt› ile sekiz saat susuz kald›ktan sonra vücudun su rezervlerini
tekrar doldurmas› gerekir. Sabah aç karn›na alt›gen su içmek sindirim
organlar›n› da aktive etti€i için, bu organlar kahvalt›dan önce haz›r hale
getirilmifl olurlar. Bu nedenle, her ö€ünden yaklafl›k otuz dakika önce bir
bardak su içmek iyi bir sindirim için gereklidir.  

Yemekle beraber ve yemekten hemen sonra su içilmesini önermeyen
birçok uzman, sindirim enzimlerinin y›kanmas›n› önlemek amac›yla en az
bir saat beklenmesini do€ru bulmaktad›r. Yemekten sonra içilen su, açl›k
duygusunu bast›rmas› ve bir sonraki ö€üne kadar ekstra kalori al›nmas›n›
önlemesi nedeniyle kilosunu kontrol etmek isteyenler için idealdir.

Gün içerisinde s›k s›k su içmek önemlidir. Bir kiflinin günde kilosu bafl›na
yaklafl›k 30 ml su tüketmesi önerilir. Bu durumda a€›rl›€› 65 kg olan bir ki-
flinin günde 2 litreye yak›n su içmesi önerilmektedir.



Suyun özellikle spor öncesinde ve esnas›nda tüketilmesi de önemlidir.
Esneme hareketlerinde kan hacmi azal›r. Bu durum tüm vücuttaki su mik-
tar›n›n azalmas›ndan kaynaklan›r. Azalan kan hacmi kaslara oksijen (O2)
gitmesini engeller ve bu durumda dayanma gücü ve performans olumsuz
etkilenir. 

Alt›gen su hücrelere daha h›zl› ve verimli bir flekilde besinleri tafl›yabildi€i
için, vücutta belli bir süre içerisinde emilmesi gereken t›bb› ilaçlar alt›gen
suyla içilmemelidir. Bu nedenle, herhangi bir ilaç alt›gen su içildikten bir
saat sonra al›nmal›d›r ve ancak ilaç al›nd›ktan bir saat sonra alt›gen su
içilmeye devam edilmelidir. 
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Cans›z Su: Su Canl›l›€›n› Nas›l Yitirir? 

Su ona “canl› su” olma niteli€ini kazand›ran özelliklerini yitirince canl›l›-
€›n› kaybetmeye bafllar. Canl›l›€›n› kaybetmeye bafllayan su art›k flifa vere-
mez. Zarar vermeye bafllad›€› noktada ise art›k su canl›l›€›n› yitirmifl ve
“cans›z su” haline dönüflmüfltür. 

Günümüzde içme suyu temini genellikle flehir flebeke hatt›ndan, ambalaj-
lanm›fl sulardan ya da kuyu, göl gibi kaynaklardan karfl›lanmaktad›r. Çok
az say›da kifli suyunu direkt olarak do€al kaynaklardan almaktad›r. Gün
geçtikçe do€al kaynak sular› azalmakta ve buna ba€l› olarak canl› su temini
de azalmakta, hatta tükenmeye yüz tutmaktad›r. 

Suyun canl›l›€›n› yitirmesine yol açan en önemli etkenler flöyle s›ralana-
bilir: 

1. Do€al kaynak suyunun çevrimini tamamlayamamas›,

2. Do€al kaynak suyunun çevre kirlili€inden etkilenmesi, 

3. Do€al kaynak suyunun ar›t›lmas›, klorlanmas› ve borularla evlere ta-
fl›nmas›,

4. Do€al kaynak sular›n›n ambalajlanmas›. 

1. Do€al Kaynak Suyunun Çevrimini Tamamlayamamas›

Do€al su, oksijen (O2), besin gibi çevrimler sayesinde mükemmel bir den-
ge içinde ifller. Ancak bu döngüler birbirlerini do€rudan etkiledikleri için
herhangi birinde oluflabilecek bir sorun di€erlerini de etkilemektedir.
Özellikle su çevriminde oluflabilecek herhangi bir sorun do€an›n dengesi-
ni ciddi anlamda etkileyebilmektedir. 

Suyun çevriminin tamamlanmas› son derece önemlidir. Bu çevrimin tam
olarak sonuçlanmas› yaklafl›k 30-50 y›l aras›nda de€iflmektedir. Ancak Vik-
tor Schauberger’in aç›klad›€› gibi, yeryüzünü kaplayan bitki örtüsünün
azalmas›, ormans›zlaflma, dipten su çekme gibi nedenlerden dolay› su çev-
rimini tamamlayamamaktad›r. Bu durum da suyun yeterince derinlere ifl-
lemesini engellemekte, dolay›s›yla mineral aç›s›ndan fakir ve pH aç›s›n-
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dan düflük de€erli olmas›na yol açmakta, derinlerden kendi gücüyle ç›k-
mas›n› önlemekte yani enerjisini yitirmesine ve küme boyutlar›n›n büyük
kalmas›na neden olmaktad›r.  

Schauberger su çevrimiyle ilgili yapt›€› incelemeler sonucunda, suyun de-
rinden yapay bir güçle ç›kar›ld›€› için “olgunlaflmam›fl” ve uzun dönemde
insan, hayvan ve bitki sa€l›€›na zararl› oldu€unu ileri sürmektedir. Scha-
uberger sadece topraktan kendi kendine ç›kan akarsu ve su kayna€› olarak
akan sular›n içme suyu olarak kullan›lmas›n› uygun bulmaktad›r. 

2. Do€al Kaynak Suyunun Çevre Kirlili€inden Etkilenmesi

Suyun çevrimini tamamlayamamas›n›n yan› s›ra do€al kaynak sular›n›n
ahenkli yap›s›n›n niçin zarar gördü€ünün anlafl›lmas› da çok önemlidir. Bir
yandan teknoloji ça€›nda yaflaman›n keyfini sürerken bir yandan da bunun
zararl› etkileriyle yüz yüze gelmekteyiz. Büyük bir rekabet içerisinde olan
dev firmalar birbirlerinin önüne geçebilmek için yeterince araflt›rma yap-
madan, etkilerini iyice saptamadan ve hatta görmezden gelerek her gün ye-
ni ürünleri piyasaya sürmekteler. ‹nsanlar› bu yeni ürünleri almak için tefl-
vik ederek h›zl› ve bilinçsiz tüketime neden olmaktalar. Bütün bu süreçte
insano€lunun üretti€i x-›fl›nlar›, mikrodalgalar, elektromanyetik alanlar ve
izler, nükleer radyasyonlar, türbülanslar, yüksek bas›nç da€›l›m› ve yüksek
›s› gibi fiziksel etkiler yüzünden suyun moleküler yap›s› bozulmakta ve
enerjisi tükenmektedir. 

Günümüzün yasal düzenlemeleri ne kadar iyi olursa olsun, halen kontrol-
süz at›k su deflarj›, filtresiz fabrika bacas› emisyonu ya da yasak zirai ilaç-
lar›n kullan›m› gibi durumlar›n önüne geçilememifltir. Hava ve topra€›n
kendini suyla y›kamas› nedeniyle tüm bu kirlilikler suda toplanmakta ve
bu da suyun temizleme kapasitesini aflan düzeylerde kirlenmesine neden
olmaktad›r. Tüm teknolojik geliflmelere ve ileri ar›t›m yöntemlerine ra€-
men, su kaynakl› hastal›klar›n geliflmemifl ve geliflmekte olan ülkelerde bu
kadar yüksek olmas›n›n nedeni su kirlili€inde önlenemeyen düzeydeki ar-
t›flt›r. Bu gibi durumlarda suyun art›k cans›z bir su haline geldi€ini gör-
mekteyiz.
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Su kirlili€i nedeniyle her y›l yüz binlerce insan hastalanmakta, on binlerce
insan ölmekte ve yüzlerce salg›n hastal›k meydana gelmektedir. Günü-
müzde çok az say›da bölge (sanayileflmenin olmad›€›, nüfus yo€unlu€u-
nun az oldu€u bölgelerde yaflayan toplumlar gibi) kendi do€al çevresini
koruyabilmekte ve kaliteli kaynak suyuna sahip olabilmektedir. 

Suyun canl›l›€›n› yitirmesinde etkili olan di€er faktörler ise flunlard›r: A€›r
metaller, endüstriyel kimyasallar ve asit ya€murlar› gibi fiziksel kirleticiler,
insano€lunun üretti€i x-›fl›nlar›, mikrodalgalar, elektromanyetik alanlar,
nükleer radyasyonlar, yüksek bas›nç da€›l›m› ve yüksek ›s› gibi fiziksel et-
kiler, havadaki karbondioksit (CO2) ve topraktaki tar›m ilaçlar›. 

Su kirlili€inin kaynaklar›

At›k gaz

At›k gaz

At›k gaz

Ya€mur suyu

Yerleflim merkezi

Sanayi

Tortu

Bitki
S›z›nt›

Akuferde depolama

Yüzeyden kar›flan

Atmosferik çöküntü

Bal›k çiftlikleri

Yem

Yeralt› suyu

Tatl› su bal›k 
çiftlikleri

Ticari ve hayvansal
gübre

Alg
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3. Do€al Kaynak Suyunun Ar›t›lmas›, Klorlanmas› ve Borularla Evlere
Tafl›nmas›

Do€al kaynak suyu çevrimini tamamlam›fl ve içerisinde hastal›k yap›c›
hiçbir mikroorganizma bulunmasa bile, özellikle büyük flehirlerde evlere
tafl›nmas› için boru hatlar›ndan geçmek zorundad›r. Ayr›ca kanalizasyon
sisteminde oluflabilecek çatlaklar gibi suyu kirletebilecek etkilere karfl› da
su klorlanmaktad›r (Cl). Hem boru hatlar› hem de klor suyun canl›l›€›n›
yitirmesine neden olan etmenlerdir. 

Suyun ar›t›lmas› 

Gün geçtikçe artan nüfus ve su kirlili€i, ar›tma tesislerinin artmas›na ve tek-
nolojilerinin geliflmesine neden oldu. Ar›tma tesislerinin suyun içerisinde-
ki zararl› mikroorganizmalar› alma ifllemi suyu önemli ölçüde canland›r-
maktad›r. Ancak ar›tma ifllemi sürecinde kullan›lan kimyasallar suyun tam
olarak canlanmas›n› sa€layamamaktad›r. Yine de bu tesisler su kaynakl›
hastal›klar›n ve ölümlerin büyük ölçüde azalmas›n› sa€lam›fllard›r.

Klorlama (Cl)

Ar›tma tesisiyle son kullan›c› aras›ndaki süreçte suya d›flar›dan istenme-
yen ve hastal›k yap›c› özellikleri olan mikroorganizmalar kolayca bulafla-
bilmektedir ve örne€in E.coli* kal›nt›s› ya da di€er patojenler küçük ço-
cuklar ve yafll›lar için çok ciddi sa€l›k sorunlar›na yol açabilmektedir. Bu
yüzden flehir flebeke sular› klorlanmaktad›r.  

Klor (Cl) çok iyi bir dezenfektan olarak suda bakteri gibi hastal›k yap›c›
patojenleri gidermede çok etkili ve düflük maliyetli bir yöntemdir. Ancak
sudaki oksijen (O2) miktar›n› azaltt›€› ve suyun moleküler yap›s›n› boz-
du€u için suyun canl›l›€›n› yitirmesine neden olur. Ayr›ca yap›lan araflt›r-

* Genelde “E. coli” k›saltmas›yla ya da “koli basili” olarak bilinen Escherichia coli
(okunuflu Eflerifliya koli), memeli hayvanlar›n kal›n ba€›rsa€›nda yaflayan faydal› bak-
teri türlerinden biridir. Normalde ba€›rsakta yaflad›€› için, E. coli’nin çevresel sular-
daki varl›€› d›flk› kirlenmesinin bir belirtisidir.
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malara göre uzun süre temas edilmesi durumunda (içmek, banyo yap-
mak, difl f›rçalamak gibi) kansere de neden olabilmektedir.

1930’larda klorla (Cl) tan›flan insanlara, bunun kimyasallar› ar›tmada en
iyi yöntem oldu€u söylenmifltir. Klorun (Cl) fiyat›n›n uygun olmas›, ifllet-
me sürecinde kolay uygulanabilirli€i ve maliyetinin düflük olmas› ciddi
avantajlard›r. Oldukça etkili bir dezenfektand›r ve bakterilerle virüsleri
yok etmede iyi sonuçlar vermektedir. 

‹nsano€lunun bildi€i baflka hiçbir ürün içme suyunu klor (Cl) kadar etki-
li ve düflük maliyetli flekilde temizleyemez. Klor (Cl) içme suyu ar›t›m›n-
da vazgeçilmez bir konumdad›r. 

Birçok kifliye göre klorlama ile ar›tman›n güvenli bir yöntem oldu€u düflü-
nülmektedir. Normalde klorlu suyu aç›k havada tutarsan›z klor (Cl) uça-
cakt›r. Hatta aç›k havayla temas etti€inde sudaki klor (Cl) kokusunun da
yok olaca€› görülür.

Ancak klor (Cl) oldukça aktif bir halojendir, suya kat›ld›€›nda sudaki
çeflitli organik maddelerle tepkimeye girer ve kimyasal bileflik oluflturur.
Bu bileflikler kimyasal olarak “Kloramin” (NH2Cl) (klor ve amonyak ka-
r›fl›m›) ad›nda bir bileflik olufltururlar ve bu tür bilefliklerin giderilmesi ol-
dukça yüksek maliyetlidir. 

Doktorlar klorla (Cl) ilgili baz› flüpheler tafl›m›fllar ve incelemeleri sonu-
cunda durumun korktuklar› gibi oldu€unu fark etmifllerdir. 1941 y›l›nda
Michigan’da do€mufl olan ve Coronaries/Cholesterol/Chlorine (Koro-
ner arterler/Kolesterol/Klor) adl› kitab›n yazar› Dr. Joseph M. Price, klo-
run (Cl) sudaki verimlili€ini araflt›r›rken flu sonuca ulaflm›flt›r: “Kanserin
yayg›nlaflmas›, kalp sorunlar› ve bunakl›k insanlarda klorlu (Cl) su içme-
ye bafllad›ktan sonra bafl göstermifltir.” Dr. Price, klorlu (Cl) su içenlerin
kansere yakalanma risklerinin, klorlu (Cl) su içmeyenlere göre % 93 daha
fazla oldu€unu belirtmifltir. 

Bu alandaki bir baflka önemli araflt›rmac› olan ‹talyan as›ll› Dr. Norman
W. Walker (1886-1985) içme suyunda klor bulunmas›n›n olufltura-
bilece€i zararl› etkilere de€inmifltir. (Dr. Walker 1974 y›l›nda, Water Can
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Undermine Your Health (Su Sa€l›€›n›z› Zay›flatabilir) adl› bir kitap da
yazm›flt›r.) Klor (Cl), salg›n bir hastal›€› önlerken di€er taraftan kalp kri-
zi ve kanser gibi hastal›klara neden olabilmektedir (al›nan doz ve süreye
göre sonuçlar hafif veya a€›r olabilmektedir).

ABD Çevre Kalitesi Konseyi, klorlanm›fl musluk suyunun sa€l›k için teh-
likeli oldu€una, aksi durumun ise (klorlanmad›€›nda) ölümcül oldu€una
dair beyanat vermifltir.  Baflka bir araflt›rmac› ve biliminsanlar› olan Dr.
Martin Fox da, “Klorlama uygulamas› sonucunda kanserojenler (kanser
yap›c›lar) içme suyunda flekillenir” demifltir. 

1966 y›l›nda San Francisco Belediye Çevre Araflt›rma Program Baflkanl›-
€› görevine getirilen Francis T. Mayo bu konuda flu tespitleri yapm›flt›r:
“Zararl› bakterilerin toksinli etkileri ve organizmay› etkileyen suyun sebep
oldu€u di€er hastal›klar nedeniyle klor (Cl) içme suyu ar›tmas›nda dünya
çap›nda yayg›n olarak kullan›l›r. Fakat yap›lan araflt›rmalar, suyun klorlan-
mas›n›n neden oldu€u uzun vadeli etkilerin k›sa vadede giderilen sorun-
lardan daha önemli oldu€unu göstermifltir. Klor (Cl) hem sindirilmesi
hem de dufl ya da banyo s›ras›nda deri ve akci€er yoluyla emilimi duru-
munda etkili olur. Bilimsel araflt›rmalar klorun (Cl) ve klorlaman›n mesa-
ne, karaci€er, mide, kal›nba€›rsak ucu ve kolon kanseriyle ba€lant›l› oldu-
€unu belirlemifltir.”

Klorun (Cl) vücudumuzdaki proteinleri tahrip etti€ine, cildimiz ve saç›-
m›z için olumsuz etkileri oldu€una dair aç›klamalar da yap›lmaktad›r. Ay-
r›ca midede yaflayan “lactobacillus” bakterisine zarar verdi€i için sindirimi

Solda klordan (Cl) dolay› zarar görmüfl saç teli, sa€da sa€l›kl› saç teli.
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de zorlaflt›rmaktad›r. Bu nedenle son kullan›c› olarak evlerde aktif karbon
filtresi kullan›labilir ve klor giderimi yap›labilir. Ayr›ca duflta kullanmak
üzere özel tasarlanm›fl klor giderici dufl bafll›klar› sayesinde buhar yoluyla
direkt akci€erlere gidecek olan klor gaz› da engellenmifl olur. Vücudumu-
zun d›fl yüzeyini kaplayan cildimizin tahrifl olmas› da yine bu sayede ön-
lenmifl olur. (Bir damla su III adl› kitab›m›zda ve CD’de konu hakk›nda
daha fazla bilgi bulabilirsiniz.)

Bas›nç

Ar›t›lm›fl flehir flebeke suyu ya da do€al kaynak sular› kullan›lacaklar› yere
kadar boru hatt›yla tafl›n›r ve pompa yard›m›yla ilerlemeleri sa€lan›r. Böy-
lece su suni bir güçle istenen yere varana kadar itilir. Bu nedenle musluk-
lardan akan su hem olgunlaflmam›fl hem de enerjisi tükenmifl bir sudur.
Ayr›ca kaynak sular›n›n yeralt›ndaki katmanlardan süzülerek geldi€i ve bu
nedenle bünyesinde hastal›k yapan mikroorganizmalar›n yok denecek ka-
dar az oldu€u da bilinmektedir. 

Suyun canl›l›€›n› yitirmesi konusunda flehir flebeke sisteminin bir baflka
etkisi de suyun kendi hareketlili€ini bozmas›d›r. Su moleküllerinde sar-
mal fleklinde bir dönme hareketi vard›r ve bu suyun kristalinin oluflmas›-
n› sa€lamaktad›r. Suyun sarmal merkezine zarar verildi€inde alt›gen yap›-
s› da bozulmaktad›r.     

Suyun borularla tafl›nmas› onun kendi kendini temizleme yetene€ini de
elinden al›r. Do€ada su derelerden, nehirlerden akarken havadaki oksije-
ni de (O2) bünyesine katar ve mevcut olan ya da oluflabilecek zararl› mik-
roorganizmalar› bu sayede yakarak yok eder. Oysa flebeke hatt›ndaki su
havayla temas edemedi€i için zamanla içerdi€i oksijen miktar›n› da yiti-
rir; mikrop, bakteri ve virüs gibi tehlikelere karfl› kendisini koruyamaz ha-
le gelir. 

Musluk suyu boru hatlar›ndan geldi€i ve havayla temas etmedi-
€i için az oksijen içermektedir.
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4. Do€al Kaynak Sular›n›n Ambalajlanmas›

Ambalajlanm›fl su do€rudan do€al kaynak suyundan al›narak ambalajlan-
m›fl olsa bile, tüketilinceye kadar geçen sürede enerjisini ve oksijen (O2)
içeri€ini kaybederek cans›zlafl›r ve içerisinde bulundu€u plastik madde-
den de bünyesine katmaya bafllar. Ambalajlanm›fl sular ›s›, ›fl›k ve bas›nca
karfl› oldukça duyarl›d›r ve tüketilinceye kadar geçen sürede bu etkilere
maruz kalmaktad›r.

Kayna€›nda ifllem gördükten sonra ambalajlanan sular, ambalajlanacakla-
r› yere kadar boruyla tafl›nd›klar› ve dolumlar› makinelerle yap›ld›€› için
canl›l›klar›n› yavaflça yitirmeye bafllarlar. 

Bozulan su kalitesi yüzünden insanlar damacanalara ve pet fliflelere yönel-
mifl durumdad›r, ancak uzun vadede bu yöntemlerin zararlar› da görülme-
ye bafllanm›flt›r. Harvard Üniversitesi Halk Sa€l›€› Okulu araflt›rmac›lar›-
n›n ö€renciler üzerinde yapt›klar› araflt›rmalardan son derece ürkütücü
sonuçlar elde edilmifltir. Bu araflt›rmada, bir hafta boyunca plastik flifleler-
den su içen ö€rencilerin idrarlar›ndaki incelemede BPA maddesinin % 69
artt›€› görülmüfltür. BPA maddesi, diflilik hormonu östrojene benzeyen
bir maddedir. Bu madde büyüme bozukluklar›na, do€umsal kusurlara,
kalp hastal›klar›na ve diyabet riski art›fl›na sebep olmaktad›r. Ayr›ca pet fli-
flelerin çevresel kirlili€e neden olduklar› da herkes taraf›ndan bilinen
önemli bir gerçekliktir.  
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Suyu Yeniden Canland›rmak 
Canl› suya eriflme olana€› olmayan kiflilerin, canl›l›€›n› bir flekilde yitirmifl
sular› baz› yöntemlerle tekrar canland›rmalar› mümkündür. Bu duruma
“do€ay› taklit etmek” denebilir. Suyu yeniden canland›rmak, yani suyu
yeniden yap›land›rmak asl›nda san›ld›€› kadar zor bir ifllem de€ildir. 

Suyu canland›rmak için kullan›lan yöntemler flu flekilde s›n›fland›r›labilir: 

1. Girdap hareketi yöntemi, 
2. Manyetik alan yöntemi,
3. Do€al mineraller ve minerallerden yap›lm›fl seramik kürecikler yön-

temi,
4. Ifl›k kullanma yöntemi,
5. Enerji transfer yöntemi,
6. Biyoenerji yöntemi,
7. Dua yöntemi, 
8. Meditasyon yöntemi.

Girdap Hareketi Yöntemi 

Girdap, bir ak›flkan›n dönme ya da türbülansl› hareketidir. Bir ak›flkan›n
bir merkez etraf›nda h›zl›ca dönme hareketine girdap denir. Ak›flkan›n
h›z› ve dönme oran› merkezde en h›zl›yken merkezden uzaklaflt›kça
yavafllama e€ilimi tafl›r.

Girdap hareketi suyun kaybetti€i enerjiyi tekrar kazanmas›n› sa€layan bir
harekettir. Do€ada kendili€inden oluflan girdaplar sayesinde do€al kay-
nak sular›n›n enerjisi yüksektir. 

Girdap hareketinin suyun enerjisi üzerindeki önemini vurgulayan Viktor
Schauberger, bu konuya dikkat çeken ilk kiflidir. Viktor Schauberger’den
sonra, 1922’de Frans›z matematikçi Élie Joseph Cartan girdap alan› tara-
f›ndan oluflan dönmenin, elektromanyetik alan veya yerçekimi alan› tara-
f›ndan oluflandan çok farkl› oldu€unu keflfetmifltir. Fiziksel olarak karfl›-
laflt›r›ld›€›nda elektromanyetik alan elektrik yükünden, yerçekimi alan›
kütleden ve girdap alan› dönme eyleminden gerçekleflmektedir.
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Girdap hareketini uzayda, suda, hava ve daha birçok harekette görmek
mümkündür. Bir kapta biriktirildikten sonra suyun tek bir noktadan
ç›k›fl›na izin verildi€i durumda oluflan girdap kolayca gözlenebilmektedir.
Bunun nedeni suyun (ve di€er girdap oluflumlar›n›n) yaflam enerjisini
ald›€› girdap hareketine geri dönmek istemesidir. Asl›nda her maddenin
atomundaki dönme alan› çekirde€in fiziksel dönmesinden dolay› oluflur,
yani benzersiz dönme alan› her madde taraf›ndan oluflturulur. 

Girdap yöntemiyle suyun yeniden canlanmas› flu flekilde gerçekleflmekte-
dir: Girdap yöntemi sayesinde zararl› maddelerin –a€›r metaller, zirai
ilaçlar, nitrat (NO3

-) gibi– kutuplar› negatif yükten pozitif yüke çevrilir.
Hücre pozitif yüklü oldu€u için elektromanyetik olarak zararl› maddeler-
le birbirlerini iterler. Bu sayede zararl› maddeler hücreden uzaklaflt›r›lm›fl
olur. Ayr›ca, moleküler yap›s› düzenlenen ve alt›gen yap›ya kavuflan su
moleküllerinin küme boyutlar› da küçülmüfl olur. Bu durumda hücreye
besin tafl›nmas› ve at›klar›n at›lmas› verimli ve daha h›zl› gerçekleflece€i
için su ifllem görmeden önceki halinden daha faydal› hale gelir. Bunun
yan› s›ra girdap hareketi suyun çözünmüfl oksijen (O2) miktar›n›
art›raca€› için hücrelere daha fazla oksijen (O2) tafl›n›r ve hücrenin bak-
teri, virüs gibi patojenlerle mücadele etme yetene€i artar. 

Girdap hareketi suyun fiziksel özelliklerini de€ifltirmenin yan› s›ra haf›za-
s›ndaki negatif bilgileri silerek enerjisini yükseltir ve bu sayede canl›lar›n
enerjisi de yükselmifl olur. Girdap yöntemiyle suya enerji vermek en do-
€al yöntemlerden biridir. ‹ster musluk suyu olsun ister ifllem görmüfl veya
ambalajlanm›fl su olsun, tüm içme sular› girdap hareketi yöntemiyle can-
l›l›klar›n› art›rabilir. Girdap hareketi suya kaybetti€i hayat enerjisini tekrar
kazand›rabilecektir.

Boru hatt›na tak›labilen, girdap hareketi oluflturabilen cihaz
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Girdap oluflturan cihaz Girdap oluflumu sa€lama

Musluk ucuna tak›labilen
girdap cihaz›

Girdap (manyetik alan, uzak k›z›lötesi ›fl›nlar› ve do€al mineraller) yöntemiyle suyu

tekrar canland›ran cihaz
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Manyetik Alan Yöntemi

Sular›n as›l kayna€›, da€lardan gelerek nehirlere ve denizlere akan çaylard›r.
Su denize do€ru akarken hem yeralt› hem de yerüstüyle  temasa geçmekte-
dir. Su yeralt›ndan ilerlerken (pek çok dere ve nehir yeralt›ndan geçer)
dünyan›n manyetik alan›na maruz kal›r. Bu süreçte manyetik yükleme suya
geçer ve su manyetikleflmifl olur. Benzer flekilde su yerüstünde ilerlerken
manyetik tafllarla (m›knat›s tafl›) etkileflime geçer ve yine manyetikleflir.

Su tüketim için topland›€›nda, filtrelenmeye ve ar›nd›r›lmaya ihtiyaç du-
yar. Ar›t›m tesisine tafl›ma s›ras›nda sular yeralt›nda metal borular içeri-
sinde iletilir. Su borular içerisindeki metal kaplamalardan dolay› de-man-
yetize olur. Ar›t›ld›ktan sonra, musluktan akarken art›k manyetize de€il-
dir. fiiflelenmifl ve kayna€›ndan uzaklaflt›r›lm›fl sular da manyetik özellikle-
rini koruyamamaktad›r. 

M›knat›s Nedir? 

Demir (Fe), nikel (Ni), kobalt (Co) gibi maddeleri çekme özelli€i göste-
ren cisimlere m›knat›s denir. Do€al ve yapay olmak üzere iki tür m›knat›s
vard›r.

Manyetik alan flekli       
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Do€al m›knat›s: ‹çerisinde manyetit ad› verilen demiroksit (FeO) bilefli€i
içeren kayalar do€al m›knat›st›r.

Yapay m›knat›s: Bizim kulland›€›m›z m›knat›slar yapay m›knat›slard›r.
M›knat›slar kullan›m alanlar›na göre farkl› flekil ve büyüklükte yap›l›r. Ya-
pay m›knat›slar›n yap›m›nda daha çok demir (Fe) ve çelikten yararlan›l›r.
M›knat›s›n kuzeyi gösteren ucu N ve güneyi gösteren ucu S ile gösterilir
(Bu harfler ‹ngilizce “kuzey” (north) ve “güney” (south) sözcüklerinin ilk
harfleridir). M›knat›s›n z›t kutuplar› birbirini çeker, ayn› kutuplar›ysa iter.
Her m›knat›s›n çevresinde manyetik alan› vard›r. M›knat›s›n manyetik
alan kuvvet çizgileri kuzey kutbundan ç›kar ve güney kutbunda son bulur. 

Dünyan›n Kendisi Dev Bir M›knat›st›r  

M›knat›sl›k özelli€inin büyük bir k›sm› litosferden kaynaklan›r. Litosfer
yap›s›ndaki minerallerin farkl› m›knat›slanma kabiliyetinde olmalar›,
litosferin çeflitli bölgelerindeki manyetik alan fliddetlerinin de farkl›
olmas›na yol açmaktad›r. 

Kuvars, kalsit (CaCO3, kristalleflmifl kalsiyum karbonat), kaya tuzu gibi
m›knat›slanma kabiliyeti az olan (-0,001 Gauss*) diamagnetik (ters yön-
de manyetizasyon oluflturan cisimler) minerallerin bulunduklar› litosfer
bölgelerinde manyetik alan fliddeti azal›r. Buna göre m›knat›slanma kabi-
liyetleri fazla olan (200-2000 Gauss) minerallerin bulunduklar› bölgeler-
de ise litosferin manyetik alan fliddeti artar. Dünyan›n manyetik alan flid-
deti ortalama 0,5 Gauss’tur. M›knat›slanma kabiliyetleri fazla olan mine-
rallere “paramanyetik” mineraller denir. Litosferin çeflitli bölgelerindeki
manyetik alan fliddetleri manyetometre ile ölçülebilmektedir.

Dünya küre fleklinde bir m›knat›s gibidir. Bu yüzden etraf›nda bir manye-
tik alan vard›r. Dünyan›n manyetik alan›, dünyan›n merkezine yerlefltiril-
mifl bir m›knat›s›n oluflturdu€u manyetik alana benzer. Bu m›knat›s›n ek-
seni, dünyan›n dönme ekseniyle 11 derecelik bir aç› yapar. Bu da co€rafik

* Gauss, 10–4 Tesla’ya eflit manyetik alan birimidir. Ad›n› Alman matematikçi ve
fizikçi Johann Carl Friedrich Gauss’tan al›r.





175

kuzey ve güney kutuplar›n›n, manyetik kuzey ve güney kutuplar›ndan
farkl› yerlerde oldu€unu gösterir. Dünya’n›n manyetik alan› vektörel* bir
büyüklüktür. Dünya üzerinde herhangi bir yerdeki manyetik alan bu vek-
törün yönü ve fliddetiyle tan›mlan›r. 

Manyetik Alanlar Suyu Nas›l Etkiler?

‹lk bak›flta su sadece bir oksijen (O) atomuna ba€l› iki hidrojen (H) ato-
mundan oluflan çok basit bir molekül gibi görünür. Gerçekten de bu
kadar ufak ve hafif olan pek fazla atom yoktur. Su molekülleri manyetik
alana maruz kald›€› zaman, küme boyutlar› küçülmüfl ve alt›gen yap›da
suya dönüflmektedir. Manyetik alan›n suyu yap›land›rmak konusundaki
etkileri flu flekilde s›ralanabilir: 

Molekülün Boyutu Küçülür: Bu özellik suyun çözünürlü€ünü ve geçir-
genli€ini art›r›r. Geçirgenli€in art›fl› besinsel maddelerin çözünürlü€üne
yard›mc› olur, vücudun suyu ve besinleri emme yetene€ini yükseltir. Bu
s›rada su moleküllerinin boyutu da küçüldü€ü için tehlikeli maddelerin
vücuttan at›lmas› daha etkili ve h›zl› olur. 

Yüzey Gerilmesi Azal›r: Yüzey gerilmesindeki düflüfl,  vücuttaki hücrele-
rin yap›s›n›n besinleri almas›n› kolaylaflt›r›r. Azalm›fl yüzey gerilmesi yi-
yeceklerin hücre zar›nda h›zla yay›lmas›n› sa€lar ve hazm› kolaylaflt›r›r. 

Sudaki ‹yonlar Etkilenir: Bu yap›daki suyun içerisinde bulunan serbest ra-
dikaller azal›r. De€iflikli€in kalsiyum karbonat (CaCO3) ve magnezyum
karbonat (MgCO3) iyonlar›n›n yap›s›na bir di€er faydas› ise, bu bileflikle-
rin yap›lar›n› (su borular›nda, su ›s›t›c›lar›nda, musluklarda vb biriken tor-
tunun sebebi) de€ifltirmesi ve iyonlar›n daha gevflek yap›da olmas›ndan
dolay› tortu birikimini azaltmas›d›r. Tortu birikimindeki bu azalma man-
yetize edilmifl suyun merkezi ›s›tma, motorlar›n su so€utma, su dönüfltür-
me ve evsel su sistemlerinde tercih edilmesine yol açm›flt›r.

* Vektörel büyüklük, yönü ve do€rultusu olan büyüklüklere verilen isimdir. Vektörel
büyüklükler yönü, bafllang›ç noktas› ve geçti€i nokta tan›mlanan bir vektörle tan›m-
lan›r. Vektörün uzunlu€u ise onun fliddetini yani büyüklü€ünü gösterir. Örne€in;
kuvvet, yer de€ifltirme, konum, h›z, a€›rl›k vb.  
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Manyetiklefltirilmifl Suyun Olumlu Etkileri 

1. Suyun tad›n› iyilefltirir.

2. Sa€l›€› genel olarak iyilefltirir.

3. Vücudun pH dengesinin korunmas›na yard›mc› olur, asitli€i azalt›r.

4. Yaralar›n iyileflmesine yard›mc› olur.

5. M›knat›sl› suyla banyo yap›l›rsa uzun süre yatmaktan dolay› oluflan
yaralar daha h›zl› iyileflir.

6. Aç›k yaralar m›knat›sl› suyla tedavi edilirse daha çabuk iyileflir.

7. Enfeksiyonu yavafllat›p iyileflmeyi h›zland›r›r.

8. Yüzü m›knat›slanm›fl suyla y›kamak göz kurulu€unu iyilefltirir.

9. Haz›ms›zl›€a iyi gelir.

10. Sinir sisteminin çal›flmas›n› iyilefltirir.

11. Böbrek ve boflalt›m sistemini güçlendirir.

12. Su içme protokolüne uygun bir flekilde içilen m›knat›slanm›fl su mi-
dede oluflan gaz› engeller.

13. Manyetize edilmifl suyun tüketimi atefl, bo€az a€r›s›, haz›m problem-
leri, kab›zl›k, gaz, ülser, menopoz gibi problemlere iyi gelir ve vücudu
rahatlat›r.

14. Cilt yumuflar ve problemli cildin sürekli manyetize suyla y›kanmas›
akne, yan›k ve ülseri önler.

15. Atardamarlarda kalsiyum (Ca) birikmesini önler.

16. Manyetize edilmifl su, yüzey gerilmesini azaltt›€› için, dahilen al›nd›-
€› zaman a€r›yan eklem yerlerindeki tüm moleküler parçac›klar›n ay-
r›lmas›na yol açar. Kesilmifl sinirsel iletimi yok eder ve özellikle eklem
a€r›lar›nda, diz a€r›lar›nda ac›y› azalt›r.

17. Manyetize edilmifl su genel temizlik ajan› olarak hareket eder. Zarar-
l› ve at›k mineraller daha etkin bir flekilde at›l›r ve vücut yenilenir.

18. Otonom (sinir sisteminde iste€imiz d›fl›nda çal›flan bölüm) sinir sis-
temini iyilefltirir.
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19. Su molekülünün hacmini art›rd›€› için toksinleri emme gücü çok da-
ha fazlad›r. Suyun manyetikli€i kan dolafl›m› taraf›ndan emildi€i ve
vücuda tafl›nd›€›ndan, zararl› toksinler dokulardan uzaklaflt›r›l›r ve
güvenli bir biçimde vücuttan at›l›r.  

Boru hatt›na tak›labilen manyetik yöntemle çal›flan cihazlar

Manyetik alan ölçer
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Do€al Mineraller ve Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Kürecikler Yöntemi

Suyu yeniden canland›ran en önemli yöntemlerden biri de suya do€al
mineraller eklemektir. Minerallerin suyu zenginlefltirmesinin yan› s›ra
alkali mineraller suyun pH’›n› dengeler, ORP de€erini düflürür, moleküler
küme boyutunu küçültür ve yap›s›n› alt›gene dönüfltürür. 

Do€al Minerallerin S›rr› 

Do€al mineraller inorganik ve metalik olmayan bilefliklerden oluflurlar.
Bu bileflikler oksitleri ya da nitrit (NO2) tuzlar› içermektedirler. Ayr›ca
suya elektron tedarik etme kabiliyetine sahiptirler. Do€al mineraller sera-
mik kürecik olarak yap›land›r›ld›€›nda yaklafl›k 45 saat boyunca afl›r› yük-
sek s›cakl›klarda (800°C-1450°C) üç kez f›r›nlanmaktad›r. Seramik kapl›
küreciklerden farkl› olarak, tamamen seramik yap›s› sayesinde asla k›r›lma
ya da ufalanmaya maruz kalmazlar ve kullan›m ömürleri bir y›la yak›nd›r.

Minerallerden yap›lm›fl seramik küre ak-
tivatörlerinin ifllevi s›radan musluk suyu-
nu baz› ifllemlerden geçirerek do€ada,
da€larda ve p›narda görülen negatif iyon
yüklü su haline getirmektir. Bir f›rt›nan›n
ard›ndan gelen o taze ve temiz havay› her-
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kes bilir; iflte o havay› sa€layan negatif iyonlard›r. Ben-
zer flekilde, suyun negatif iyonlaflmas› da sa€l›€›m›z üze-
rinde olumlu etki b›rakmaktad›r. 

Negatif ‹yonlar Nedir?

‹yonlar havada bulunan yüklü (pozitif ya da negatif) parçac›klard›r. Belir-
li koflullar alt›nda bu iyonlar›n artan miktarlar› do€al olarak üretilir. Örne-
€in, okyanus dalgalar›n›n bir sahildeki hareketi büyük miktarda negatif
yüklü iyon yarat›r. Bunun aksine, elektriksel faaliyetler (elektrikli cihazla-
r›n çal›flt›r›lmas› gibi) çevreye pozitif yüklü iyonlar verir.

Artan negatif ya da pozitif iyon varl›€›n›n insa-
n›n ruh halini etkiledi€i ileri sürülmektedir.
Yüksek miktarda negatif iyonun bulundu€u
deniz k›y›s›nda ya da ormanda insanlar›n ken-
dilerini dinç ve iyi hissetmeleri kan›tlanm›fl bir
etkidir. Oysa çal›flan elektrikli cihazlara s›k

maruz kalmak (pozitif iyonlar üretir) baz› kiflilerde bitkinlik, hatta hasta-
l›k hissi yaratmaktad›r.

Do€an›n negatif iyonlar üretmesine karfl›n, pek ço€umuzun yaflad›€› or-
tamlar ortalaman›n üzerinde bir iyon seviyesi sa€lamazlar. Elektrikli ci-
hazlar›n bulundu€u alanlarda pozitif iyonlar, do€ada bulunandan çok da-
ha yüksek miktarlarda üretilir. Bu iyonlar›n etkisini hissedenler için bir
negatif iyon jeneratörü kullanmak pratik bir çözüm olabilir.

Negatif iyonun faydalar› flu flekilde s›ralanabilir:

• Ast›m ve di€er solunum hastal›klar›n› iyilefl-
tirir.

• Virüs, bakteri ve di€er mikroplar› tahrip ya
da yok eder. 

• Do€al anti-depresan etkisi yarat›r.
• Solunumla ilgili rahats›zl›klar› önler.
• Yorgunlu€u önler.
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Seramik Aktivatörleriyle Canl› Su Elde Edilmesi Yöntemi

Minerallerden yap›lm›fl seramik kürecikler taraf›ndan yay›lan elektronlar
suyu (H2O) radikallefltirmek için bir araya gelirler ve böylelikle hidrojen
(H) radikalleri hidrojeni (H) olufltururlar. Hidrojen (H) radikallerince
meydana getirilen aktif bir oksijen (O2) türü olan süperoksit (O2-) ile
elektronlar›n tedarik edildi€i çözülmüfl haldeki oksijenin (O2) kimyasal
tepkimesi güçlü bir oksidasyon ve su ar›t›m› sa€lamaktad›r. 

Su aktivatörü, su molekül kümelerini daha serbestçe hareket etmelerine
olanak sa€layacak flekilde daha ufak parçalara ay›r›r. Bir di€er deyiflle, su
moleküllerinin hareketinin aktivasyonuyla ayn› zamanda kirletici madde-
lerden, pastan ve boru kirecinden gelen moleküller de harekete geçerler
ve suyun yüzey gerilimi düflürülmüfl olur. Bu sayede pas ve kirletici mad-
delerin kolayca ortadan kald›r›lmas›n› sa€layan bir sinerji etkisi yarat›l›r.

Su aktivatöründe meydana gelen hidrojen peroksit (H2O2), demir (Fe+)
iyonlar›yla reaksiyona girerek demiroksit (FeO) oluflturur. Demiroksit
(FeO) k›rm›z› pasa temas etti€inde, k›rm›z› pas› meydana geldi€i yerden

Aktive edilmifl su do€al suyun ayn›s›d›r.

OOrrttaallaammaa iiyyoonn ssaayy››ss››,, mmeettrreekküüpp hhaavvaa bbaaflfl››nnaa iiyyoonn

NNeeggaattiiff
‹‹yyoonnllaarr 

PPoozziittiiff 
‹‹yyoonnllaarr TTooppllaamm

Temiz da€ havas› 2.000 2.500 4.500

Normal deniz seviyesi havas› 1.500 1.800 3.300

Bir f›rt›nadan önce 750 2.500 3.250

Bir f›rt›nadan sonra 2.500 750 3.250

Tipik modern ofis 150 200 350

Kapal› hareket eden bir araç 50 150 200
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ç›karan bir manyetik kaplama (siyah pas) oluflturmaktad›r. Bu sayede
flehir flebeke suyu borular› tamamen temizlenir ve ömürleri uzar. 

Neden Do€al Mineraller Sa€l›k ‹çin ‹yidir?

Do€al minerallerin üç temel özelli€i bulunmaktad›r.

1. Verilen bilgileri haf›zas›nda tutmas› ve bunlar› iletmesi: Verilen bilgi-
leri sadece muhafaza etmekle kalmaz, ayn› zamanda haf›zas›ndakileri
bütün çevreye iletir. 

2. Do€al iyilefltirme gücü: Organik su, insanlar›n ve hayvanlar›n do€duk-
lar› günden itibaren sa€l›kl› durumlar›n› muhafaza etme yetene€ine
sahiptir. Sa€l›k koflullar› zay›flamaya bafllad›€›nda, bu durumu eski
do€al sa€l›kl› koflullara getirebilmektedir. 

Tüm mevcut çevresel kirlenme koflullar›nda (hava kirlili€i, tar›msal ve
kimyasal kirlilik vs) sa€l›kl› bir durumu korumak ve sürdürmek neredeyse
imkâns›zd›r. ‹çmek için kullan›lan musluk suyunun klor (Cl) ve birçok
di€er kimyasal maddeyi içermesi de bunu güçlefltirmektedir. Do€al min-
eraller bu koflullarda yaflam formlar›n›n do€al tedavi edici gücünü
art›rmak için vücut s›v›s›na yard›mc› olmaktad›r.

Do€al Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Kürelerin ‹nsan Sa€l›€› Üzerine
Etkileri

Aktive edilmifl su güçlü bir antioksidand›r. Minerallerden yap›lm›fl sera-
mik küre aktivatörü, musluk suyunu, yafllanmay› geciktiren negatif ORP’li
(- yüklü) elektronlar içeren likit antioksidan haline dönüfltürmektedir.
Vücudumuzda negatif ORP’nin art›r›lmas›, oksidasyon nedeniyle oluflan
hastal›klar›n oluflumunu önler. Aktive edilmifl su vücudumuzun hücre se-
viyesinde yenilenmesine yard›mc› olur. 

Aktive edilmifl su vücuda bol miktarda oksijen (O2) ve enerji sa€lar. Akti-
ve edilmifl suyu di€er antioksidanlardan ay›ran özelli€i hidroksil (OH-)
iyonlar› içermesidir. Bu iyonlar A, C ve E vitamininde oldu€u gibi, fazla
elektron ihtiva eden oksijen (O) molekülleridir. 
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Piflirilerek haz›rlanm›fl, pastörize ya da konserve olunmufl, çeflitli ifllemler-
den geçirilerek haz›rlanm›fl yiyeceklerimiz ve özellikle de fast-food çeflit-
leriyle gazl›-gazs›z içecekler asidiktirler. Bütün bu ürünlerin oluflturdu€u
asidik ortam, aktive suyla bertaraf edilebilir ve vücudun pH dengesi koru-
nabilir. Örne€in, asit art›klar› eklemlerde birikerek eklem iltihaplanmala-
r›na ve romatizmaya yol açarlar. Aktive suyun kuvvetli pH düzenleme
özelli€i, çeflitli bölgelerde birikerek hastal›k tehlikesi yaratan bu asitli ar-
t›klar›n temizlenmesine ve vücudun pH düzeyinin yeniden dengeye gel-
mesine yard›mc› olur. Vücut dengemizi hafif alkali tutarak hastal›klara
karfl› mükemmel bir koruma düzeyi oluflturabiliriz.

Aktive edilmifl su, normal suya göre alt› kat daha hidratördür (suyu emme
gücü). Genel olarak hastal›klar›n temel nedeni, kronik hücre susuzlu€u
nedeniyle hücrelerin güçlerinin ve savunma yeteneklerinin azalmas›d›r.
Dolay›s›yla kronik hastal›klar›n oluflmas›n›n en önemli sebeplerinden
biri, vücuttaki su eksikli€idir. 

Do€al minerallerle aktive edilmifl su içmenin faydalar› iki hafta içerisinde
hissedilebilir. Alt› ay boyunca bu sudan içildi€inde, bir check-up yard›-
m›yla suyun etkisinin bilimsel sonuçlar›n› da görmek mümkün olur. 

Aktive edilmifl suyun içerdi€i iyonize mineraller daha etkindir. Vücudu-
muz kendisine gerekli olan mineralleri, iyon halinde oldu€undan daha iyi
emer ve gereksinim duydu€u yerlerde kullan›r. Aktive edilmifl suda iyon
halinde ve yo€un olarak bulunan kalsiyum (Ca), sodyum (Na), potasyum
(K) ve magnezyum (Mg) mineralleri vücudumuzun gereksinim duydu€u
en önemli takviyelerdir. Aktive edilmifl su, bu mineralleri kolayca, en et-
kin ve emniyetli yöntemle temin etmektedir.
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Antioksidan ve Serbest Radikaller

Yafllanma sürecinin en önemli unsurlar›ndan biri serbest radikallerin hücre-
lerimiz ve DNA’m›za verdi€i zararlard›r. Serbest radikaller, vücudumuza ve
hücrelerimize sürekli olarak hücum ederek negatif yüklü elektron çalmak is-
terler. E€er vücudumuzda yeteri kadar antioksidan yoksa bunu do€rudan
hücrelerden al›rlar. Bütün antioksidanlar de€iflik biçimde elektron verirler;
örne€in C vitamini elektron verir, ancak kendisi okside olarak serbest radi-
kal 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 testlerde,
birçok insanda (özellikle yaflland›klar›nda) düflük miktarda hidrojen (H)
bulunmufltur. Bunun anlam›, neredeyse herkesin afl›r› derecede okside ol-
mufl bir bünyeye sahip olmas›d›r. ‹flte bu elektron eksikli€i çeflitli hastal›k-
lara neden olur. ‹nsan vücudundaki hücrelerde biyolojik savunma geçerli-
dir; virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler hücrelerimiz sa€l›kl›ysa
hücre savunmas›n› geçemezler. Vücudumuzdaki elektron miktar›n› art›ra-
rak, zararl› organizmalar›n yaflamas›n› engelleyebilece€imiz gibi ba€›fl›kl›k
sistemimizi iyilefltirerek serbest radikallerin, toksinlerin ar›t›lmas›n› da sa€-
layabiliriz. T›p bilimi ba€›fl›kl›k sistemine hücum eden virüslerle mücade-
le etmek için büyük mali bütçeler gerektiren araflt›rmalar yapmaktad›r.
Oysa as›l yap›lmas› gereken biyolojik savunmay› güçlü hale getirmektir.
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‹deal olarak insan vücudunun alkali olmas› gereklidir. Ancak yedi€imiz yi-
yeceklerle vücudumuz afl›r› asidik hale gelmektedir (örne€in, kanser has-
talar›n›n vücutlar›nda fazla miktarda amonyak (NH3) bulunur). Mikrop
ve virüslerin yaflayamayaca€› ortamlar yarat›larak hastal›klar›n önüne ge-
çilebilir. Kanser hücrelerinde hemen hemen hiç hidrojen (H) bulunmaz,
vücuda bol miktarda elektron al›narak kansere karfl› dayan›kl›l›€› art›rmak
mümkündür.

Aktive Edilmifl Suyun Di€er Kullan›m Alanlar›

Aktive edilmifl su yiyeceklerin lezzetini art›r›r. Küçülmüfl molekül yap›s›
nedeniyle yiyeceklere çok iyi nüfuz eder ve asit seviyelerini düflürerek
(asit seviyesinin düflmesi pH de€erinin yükselmesi anlam›na gelir) tatlar›-
n›n ve hakiki lezzetlerinin ortaya ç›kmas›n› sa€lar.

Yiyeceklerdeki mineralleri ve faydal› vitaminleri iyonize hale getirerek vü-
cuda daha faydal› olmalar›n› sa€lar. Aktive edilmifl suyla haz›rlanan çay,
kahve, meyve suyu, limonata gibi alkolsüz içeceklerle alkollü içeceklerin
asit seviyeleri düfler, lezzetleri ve aromalar› ortaya ç›kar. Ac›, buruk ve is-
tenmeyen tatlar› giderilince içimleri de kolaylafl›r ve keyif verir.

Aktive edilmifl su içmek, cilt ve deri için mükemmel bir iyilefltiricidir. Saç
ve deride bakterilerin yaratt›€› zararlar›n, kesik, çatlak, s›yr›k, mantar ve
ayak parmaklar›ndaki piflikler gibi komplikasyonlar›n iyileflmesinde etkili
olur.

Aktive edilmifl su özellikle diyabet yaralar›n›n iyilefltirilmesinde kullan›la-
bilir, çünkü kandaki fleker miktar›n› düflürdü€ü gözlemlenmifltir.



Su Canland›rma ‹çin Do€al Mineraller ve Minerallerden Yap›lm›fl Sera-
mik Kürecikler 

Minerallerden yap›lm›fl seramik kürecikleri özel formasyondaki bir çeflit
fonksiyonel seramik materyalden üretilmifltir. Bu kürecikler birçok farkl›
su canland›rma sistemlerinde yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanm›fllard›r.
Minerallerden yap›lm›fl seramik kürecikler sudaki kirlili€in ve zararl› a€›r
metallerin etkisini azaltmakta, suyun mineral içeri€inin yo€un bir flekilde
art›r›lmas›nda kullan›lmaktad›r. Anti-bakteriyel özelli€iyle insan metabo-
lizmas›na yard›mc› ve do€al iyilefltirme yetenekleriyle sa€l›€› destekleyici
niteliktedir. 

Do€al Minerallerin ve Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Küreciklerin Çe-
flitleri ve Fonksiyonlar› 

Do€al Mineraller

1. Suda Çözülen Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Madeni (kalsiyum (Ca)
içeri€i: % 95,75)

• Toksinli maddeleri emer ve parçalar. 

Kalsiyum karbonat (CaCO3) madeni
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2. Mercan Fosili (hava, günefl, rüzgâr ya da ya€murla y›pranm›fl mercan)

• Mercan suya de€erli mineraller ekler ve suyun daha yumuflak
olmas›n› sa€lar.

3. Binchotan-Kömürü (Japonya’n›n geleneksel beyaz kömürü)

• Aktif karbon özelli€i (musluk suyundaki a€›r metalleri ve kirlili€i
emer).

• Aktivasyon ile suyun daha yumuflak olmas›n› sa€lar.

• Antiseptik ve uzak k›z›lötesi etkileri vard›r.

(Bkz. http://www.whitecharcoal.com/history_country.php) 
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Mercan fosili

Binchotan-kömürü. Rengi tam siyah olmad›€› ve üzerinde beyaz par›lt›lar oldu€u için
“beyaz kömür” olarak da adland›r›lmaktad›r



4. Maifanshi-Tafl› (derelerde oluflan porfirik ince çak›l)

• Mineral içerir.

• Üstün sterilizasyon etkisi vard›r.

• Sudaki kirlili€i parçalar.

5. Tekrar mineral kazand›ran tafllar 

• ‹yonize mineraller içerir: Kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), de-
mir (Fe), potasyum (K), fosfor (P) ve sodyum (Na). 

• Suyun oksijen (O) miktar›n› art›r›r.

• Suyu alkali yapar.
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Maifanshi-tafl›

Suya tekrar mineral kazand›ran tafllar



6.  Zeolit Nedir

• Zeolit mikro gözenekli malzemeler olup, çok genifl bir yüzey ala-
n›na sahiptirler. Organik maddeleri ve istenmeyen kokular› çeken
do€al negatif yüke sahiptir. 

• Mikro gözenekleri sayesinde sudan kurflun, bak›r, krom gibi a€›r
metal iyonlar›n›n giderilmesine yard›mc› olmaktad›r. Baz› kil mi-
nerallerinden farkl› olarak suda kolay deforme olmazlar ve etkin-
liklerini uzun süre korurlar. 

Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Küreler

1. Süper Seramik Küreler
• Ondan fazla do€al mineralden meydana gelmifltir.
• Uzak k›z›lötesi ›fl›€›n› emer.
• K›z›lötesi ›fl›nlarla insan, bitki ve hayvan metabolizmalar›n› aktive

eder. 
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Uzak k›z›lötesi ›fl›nlar› seramik küresi

Zeolit



2. Anti-bakteriyel Seramik Küre 

• Anti bakteriyel ve dezenfektan özelli€e sahiptir (etkinli€i % 99’un
üzerindedir). 

• Mikroplar›n üremesini önler.

• ‹nsan sa€l›€› için son derece güvenlidir.

3. Klor (Cl) Giderici Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Küre 

• Kötü kokular› giderir (organik madde, klor (Cl) gibi). 

• Mükemmel klor (Cl) giderir.

• ORP’yi düflürür.
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Anti-bakteriyel seramik küre

Klor (Cl) giderici seramik küre



4. Kalsiyum (Ca) - Alkali Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Küre

• Suyu alkali yapar.

• Yüksek kapasiteli kalsiyum (Ca) ortaya ç›kar›r. 

• ‹norganik mineralleri ortaya ç›kar›r. 

• pH’› yükseltir.

Kalsiyum (Ca) – alkali seramik küre

5. Pi-Su Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Küre 

• Suyun at›k maddeleri atma ve besin emilim yetene€ini art›r›r.

• Do€al iyileflme etkisi gösterir, ba€›fl›kl›k sistemini güçlendirir.

Pi-su seramik küresi
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6. Turmaline Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Küre 

• K›z›lötesi ›fl›n› ve negatif iyon birleflimiyle suya enerji verir.  

• Do€al iyileflme etkisi gösterir, ba€›fl›kl›k sistemini güçlendirir.

• Mineralleri art›r›r.

• Zay›f elektrik dalgalar› sayesinde su moleküllerinin küçülmesini
sa€lar.

Turmaline seramik küresi

7. Negatif ‹yon Minerallerden Yap›lm›fl Seramik Küre

• Yüksek kapasitede negatif iyon serbest b›rak›r (800/cc* den yu-
kar›).

• Do€al iyileflme etkisi gösterir, ba€›fl›kl›k sistemini güçlendirir. 

• Sudaki çözünmüfl oksijeni (O2) art›r›r.

* Cubic centimeter - santimetre küp (cm3)

Negatif iyon seramik küresi



8. KDF 55 Medyas›

• Kloru (Cl) ve suda çözünen a€›r metalleri giderir ya da azalt›r.

• S›cak suda dahi bakteri, yosun ve tortu oluflumunu kontrol alt›na
al›r.

KDF 55 medyas›
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Do€al minerallerden yap›lm›fl seramik küreler ile su iyilefltirme, çamafl›r
ve bulafl›k ar›nd›rma: Do€al minerallerden yap›lm›fl seramik küreler ile su
iyilefltirme yönteminde suyun ORP’sini düflüren, pH’›n› yükselten ve
vücut için faydal› mineralleri suya ekleyen seramik küreler kullan›lmak-
tad›r. Bunun yan› s›ra yine do€al minerallerden yap›lm›fl seramik küreler
yard›m›yla suyun yüzey gerilimini düflüren (bu sayede deterjan ve
yumuflat›c› kullan›m› azalmaktad›r) çamafl›r ve bulafl›k y›kama ürünleri
sayesinde hem çevreye daha az zarar verilmekte hem de kimyasallar›n
k›yafetler ve g›da yoluyla canl› vücuduna olumsuz etkileri önlenmektedir.  

Do€al minerallerden yap›lm›fl seramik küreler içeren çamafl›r y›kama toplar›
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Ifl›k Kullanma Yöntemi 

Tüm ›fl›klar suyu yap›land›r›r. Yap›land›r›lm›fl su daha yüksek mineral
çözünürlü€üne sahiptir. Ifl›€›n rengine göre su asidik veya alkali olabilir.
Her iki türlü yap›land›r›lm›fl suyun mineral çözünürlükleri ve vücuda
farkl› flifa etkileri vard›r.

Suyu Alkali Yapan Ifl›klar 

Mavi ›fl›k kullan›larak yap›land›r›lm›fl su hafif alkali olmaktad›r.

Spektrumun sonunda mavi, mor ve ultraviyolenin ortas›na yerlefltirilen
›fl›k alkali yap›l› su üretecektir. Bu tür ›fl›klara örnek olarak yüksek ö€le
vakti günefl ›fl›€› (mavi), bilirubin ›fl›€› (“mavi ›fl›k” olarak bilinir) ve
mikrop öldürücü ›fl›k (UV) verilebilir.

Örne€in yeni do€an bebeklerde sar›l›k (ileri seviyede olanlar için) mavi
floresan ›fl›€› alt›nda tedavi edilir. Mavi ›fl›€›n (alkali suyun) ayn› zamanda
aknelere iyi geldi€i de bilinmektedir.

Suyu Asidik Yapan Ifl›klar 

Sar› ve k›rm›z› ›fl›k ile yap›land›r›lm›fl su asidik olmaktad›r.

Kiva ›fl›klar›, k›rm›z› ›fl›k, neon ve c›va doldurulmufl flifleden gelen elektrik
deflarj› su ›s›t›c›lar›nda bulunan kireçlenmeyi çözecektir. Aktive edilmifl
sular›n bu türleri asidik pH fleklinde yap›land›r›lm›flt›r ve yap›lanmay›
sa€layan iyonlar için artan bir çözünürlüktedir (suyun daha yüksek yap›-
land›r›lmas›n› sa€layan iyonlar). 

Spektrumun yeflil bölümünün ortas›na yerlefltirilen ›fl›k, suyu nötr pH
olarak yap›land›r›r. Spektrum sar› ve k›rm›z› sonunda merkeze yerlefltiri-
len ›fl›k asidik yap›l› su üretir. Bu tür ›fl›klara örnek akkor ampuller (sar›),
serin beyaz floresan tüpler (sar›), s›cak beyaz floresan tüpler (sar›) ve
Gro-Lites* (pembe) verilebilir.

* Enerji tasarrufu sa€layan ampul
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Bu cihaz ›fl›k terapisi yöntemiyle enerjiyi ve uyku kalitesini art›rma özelli-
€ine sahiptir. Ayr›ca depresyona girmifl kiflilerde, mevsimsel olarak ›fl›€›n
az al›nd›€› durumlarda da kullan›lmaktad›r. 

(Daha fazla bilgi için bkz.

http://www.healiohealth.com/tek9.asp?pg=products&specific=jpfnisd0)

Kiva Ifl›€› Yöntemiyle Suyu ‹yilefltirmek

Kiva ›fl›€› d›flar›dan bak›ld›€›nda standart floresan lambas›ndan farkl›
de€ildir. Ancak Kiva ›fl›€› sayesinde hem ›fl›k terapisi yap›lmakta hem de
ba€›fl›kl›k sisteminin güçlenmesiyle vücudun kendi kendini iyilefltirme ve
onarma etkisi artmaktad›r.  

Kiva ›fl›€›, % 45-55 aras›nda nem tutarak havadaki toz ve statik elektri€i
ortadan kald›r›r. Bu durum odadaki negatif ve pozitif iyonlar›n dengelen-
mesini sa€lar. Kuru ve tozlu odalar negatif iyonlar aç›s›ndan yoksun iken
çok rutubetli odalarda az pozitif veya negatif iyon vard›r. Kiva ›fl›€› odada-
ki tozlar› (pozitif iyonlar›) ve afl›r› nemi (negatif iyonlar›) çökelten olduk-
ça aktif su molekülleri oluflturur. 

Bebeklerde sar›l›k tedavisinde kullan›lan mavi ›fl›k
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Kiva ›fl›klar› mutfakta muslu€un üzerine konuldu€u zaman suyu ve haz›r-
lanan yiyecekleri yap›land›r›r. ‹nsanlar bu ›fl›klar› kullanarak hafif atefl ve
ishal de dahil olmak üzere, periyodik detoks tepkileri yaflarlar. Zay›f dola-
fl›m, yüksek tansiyon, selülit, kuru cilt, böbrek ve safra kesesi tafllar›, zehir-
lenme, anemi, ülser, fleker hastal›€›, artrit (eklemlerde vücut taraf›ndan
üretilen bir tür iltihap), lifli tümörler ve felç gibi pek çok hastal›k bu flekil-
de yap›lanm›fl su kullan›larak tedavi edilebilmektedir. 

Yemeklerde Kiva ile aktife edilmifl su kullan›ld›ktan sonra vücutta zay›f
dolafl›m, yüksek tansiyon ve kolesterol at›klar›ndan kaynakl› selülit çözü-
lür. Ayr›ca cilt yumuflar ve k›r›fl›kl›klar azal›r. 

(Kiva ›fl›€› hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. www.healthybeing4u.com)

Enerji Transfer Yöntemi

Dünyada yayg›n olarak uygulanmakta olan do€al enerji formu, her an ve
her yerde mevcut olan ve dalga boyu-titreflim-frekans olarak karfl›lafl›lan
bilginin enerji formudur. Bu do€al enerji formu suyun üzerine evrensel
yerçekimi gücü yöntemiyle yüklenir. Do€al enerji yüklü malzemeler bilgi
tafl›y›c› olarak bilinir. Buna örnek olarak LCD (liquid crystal display),
fotokopi makineleri ve lazer printer çal›flma prensipleri gösterilebilir.

E€er su afl›r› derecede kirlenirse ya da uzun müddet kendisini temizleye-
mezse, kirleticilerin frekanslar› sebebiyle do€al su molekül kümeleri yeri-

Kiva ›fl›€›
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ne daha büyük molekül kümeleri oluflur. E€er su oksijeni (O2) çözemiyor
ve tafl›yam›yorsa oksijensiz (anaerobik) ortama dönüflür. Oksijensiz su
bulundu€u her ortam›n da oksijensizleflmesine neden olur.

Suyun moleküler yap›s›ndaki do€al enerji formunda yap›lan düzeltmeler
ve de€ifliklik sonucu su evrensel temizleyici (antioksidan) olan orijinal
özelli€ine tekrar kavuflur. Bu sayede kendi kendisini temizleyebilme, d›fl
ortamdan gelecek her çeflit kirleticileri zarars›zlaflt›rma ifllevini ve gücünü
yeniden kazanmaktad›r. (Ancak suyun moleküler yap›s›ndaki bu de€iflik-
likler suyun kimyasal yap›s›n› etkilememektedir, yani mevcut olan kirleti-
ci kalacak ancak etkisi azalacak veya yok alacakt›r.)

Enerji Transfer Yönteminin Su Üzerindeki Yararlar›

• Suyun içindeki mineraller aynen kalmaktad›r. 

• Suyun yo€unlu€u de€iflmektedir.

• Suyun yüzey gerilimi %18 daha düflük olmaktad›r (suyun yüzey gerili-
mi düfltükçe su yumuflar).

• Suyun içinde çözünmüfl oksijen (O2) miktar› daha çok artmakta, bu-
nun neticesinde yüksek seviyede sa€l›kl›-yararl› oksijenli (aerobik) or-
tam›n oluflmas› sa€lanmaktad›r. Virüs gibi mikroplar›n ölümcül olma-
s› önlenmektedir. 

• Do€al enerji formundaki düflük frekansl› titreflimler suyun molekülle-
rinin bir di€erini tetiklemesi neticesinde, suyun moleküler küme yap›-
s›n›n incelmesine, nano-moleküler kümeli yap›ya dönüflmesini sa€la-
maktad›r.

• Suyun kalitesinin mükemmelleflmesi, toksinli maddeleri çözme (nötr
hale getirme) kabiliyetinin artmas› sa€lanmaktad›r.

Bilgi bir enerji formudur.



• Suda çözünmeyen kalsiyum karbonat› (CaCO3), yani kireçtafl›n› suda
çözmektedir.  

• Suyun içinde çözünmüfl oksijen (ÇO) artt›€›ndan ba€›fl›kl›k sistemi-
nin kuvvetlenmesi sa€lanmaktad›r. 

(Daha fazla bilgi için bkz. www.enginenerji.com.tr)
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EWO do€al enerji teknolojisi

ADR-4 rezonans yöntemiyle 
suyu yap›land›ran cihaz

Enerji kupas›  Enerji yumurtas› 
(buzdolab›, kiler gibi

ortamlar için)

Vortex Energizer - do€al
enerji teknolojisi

Grander do€al enerji teknolojisi
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Biyoenerji Yöntemi

Evrende her fley enerjidir. Evrendeki her fleyin özü kuant denilen enerji
zerrecikleridir. Gördü€ümüz alg›lad›€›m›z, canl› cans›z her fley kuant, ad›
verilen enerji zerreciklerinin belli say›larda yo€unlaflmas›d›r.

Evren bir enerji okyanusudur. Sürekli titreflim halinde olan kuantlar özel
programa organize olup enerji olufltururlar.

Bilim, insan organizmas›n›n yaln›zca moleküllerden oluflan fiziksel bir ya-
p›dan ibaret olmad›€›n› do€rulamaktad›r. Kâinattaki tüm cisimler gibi in-
san vücudu da bir enerji alan›na sahiptir. 

Vücut içerisinde devaml› bir titreflim ve düflük voltajl› elektromanyetik bir
ak›m bulunmaktad›r. Bu elektromanyetik ak›m yaln›zca fiziksel bedenle
s›n›rl› de€ildir ve bu sayede bir bedenden di€erine do€ru ak›fl yap›labilir.

Sa€l›kl› bir bedende negatif enerji bulunmaz. Vücudun herhangi bir yerin-
de problem varsa, o bölge negatif enerji üretmeye bafllar. Daha do€rusu,
beyinle o bölgenin iletiflimi kopmufl ya da azalm›fl demektir.

Seçkin bilim insanlar› taraf›ndan yönetilen bilimsel deneyler, biyoenerji-
nin varl›€›n› ve fiziksel bedenin iyi ve sa€l›kl› olufluna katk›s›n› aç›k olarak
ispatlam›flt›r. Fizikçi Alain Aspect, 1982’de, Paris Üniversitesi Uygulama-
l› Fizik ve Teorik Optik Enstitüsü’nde, muhtemelen bilim tarihindeki en
önemli kefliflerden birini yapm›flt›r. 

Çeflitli nedenlerle oluflan "hastalanma" hallerinde, hücre yüzeyinde biyo-
kimyevi süreçlerin bozulmas› nedeniyle, hücrenin ve membran›n tama-
men s›k›l›p genifllemesi zorlafl›r ve d›flar› at›lamayan at›klar hücre içinde
kal›r.

Daha önce bahsetti€imiz gibi, Rus bilim adam› Semiyon Kirlian da kendi
buldu€u ultra hassas bir kamera yöntemiyle foto€raflad›€› insanlar›n, hay-
vanlar›n ve bitkilerin fiziksel bedenlerinin etraf›ndaki renkli ›fl›k enerji ala-
n›n› göstermifltir.
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Biyoenerji Yöntemiyle Enerjisi Yükseltilen Su

Resimde birbirinin ayn› gibi görünen iki su damlas›n›n Kirlian elektrogra-
fik foto€raflama metoduyla çekilmifl auras› görünmektedir. Sol taraftaki
tasvir normal su damlas›n›n auras›n› göstermekte, sa€ taraftaki tasvir ise
Rusya’da flifa da€›tmakla ünlü olan Allan Chumak* taraf›ndan on dakika
boyunca bilinçli konsantrasyonla biyoenerji gönderilmifl su damlas›n›n
auras›n› göstermektedir. Aradaki fark biyoenerji ›fl›mas›nda etkileyicidir;
biyoenerji yüklenmifl su otuz kez daha güçlü aura titreflimine sahiptir.   

Biyoenerjinin üç tip enerji nakli ve iki tip kontrol yöntemi vard›r. Enerji
nakil yöntemleri flöyle s›ralanabilir:

1- Eller: Sa€ ve sol eli vücudun üzerinden 15 cm uzakta tutarak veya vü-
cudun belli bölgeleri üzerinde iyilefltirme amaçl› dokunarak (yani bel-
li noktas›na dokunarak).

2- Beyaz granit kuvars kristaliyle veya yedi ana flakra (çakra olarak da bi-
linir) bölgesine enerji verebilecek tafllarla.

3- Telepati ve lliastre** yoluyla duyu ötesi alg›lama ve iletiflim kurma sa-
nat›yla.

Solda enerjisi düflük su damlas›n›n auras›, sa€da ise enerjisi yüksek su 
damlas›n›n auras› görülmektedir.

* 1935 y›l›nda do€mufl olan Allan Chumak hakk›nda daha fazla bilgi için bkz.
http://www.allanchumak.ru/ ya da www.allanchumak.h1.ru/a

* * Lliastre: ‹nsandan insana uzaktan enerji nakli.



Biyoenerji kontrol ve dengeleme yöntemleri ise flöyledir:

1- Toprak: Topra€a on dakika boyunca el veya aya€›m›z› de€direrek top-
raklama yaparak negatif enerji topra€a aktar›l›r. 

2- Su: Su insan›n vücudundaki negatif enerjiyi nötr hale getirir.

Dua Yöntemi

Bütün evren titreflim halindedir ve her varl›k kendi eflsiz frekans›n› olufltu-
rur. Kuantum mekani€i genel anlamda maddenin titreflimden ibaret oldu-
€unu ortaya koymufltur.

‹nsan da titreflimdir ve her birey kendi benzersiz frekans›nda titreflir. An-
cak herkeste,  bir baflkas›n›n titreflimlerini duyumsamak için gerekli alg›
becerisi vard›r. 
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Büyük bir keder içinde olan kifli, hüzünlü bir frekansta titreflir; aksine, içi
yaflama sevinciyle dolup taflan kifli, coflku dolu bir frekansta titreflir. ‹nsan-
lar› seven biri sevgi frekans›n› yarat›r, herkesten nefret eden biri ise öfke
dolu bir frekans yarat›r.

‹nsanlar zaman zaman bitkilerin sesine kulak verip onlarla konuflur; böy-
le yap›ld›€›nda bitkilerin yaflam enerjisiyle ayn› seviyeye gelinmifl olunur. 

‹nsanlar sadece 15-20.000 hertz aras›ndaki sesleri duyabilir. Ancak her fle-
yin dengede oldu€u do€an›n ola€anüstü tasar›m›nda bütün frekanslar›
duyabilen usta bir dinleyici vard›r: Su.

Yeryüzündeki benzersiz frekanslara afl›r› derecede duyarl› olan su, d›fl
dünyay› oldukça detayl› ve etkili biçimde yans›tmaktad›r.

fiükrederek su içildi€inde suyun kendisi fiziksel olarak dönüflüme u€rar.
Ayn› su farkl› bir duyguyla içildi€inde al›nan tad›n de€iflmesi bunun bir
göstergesidir. 

Dua etmek birçok dinsel inan›flta önemli bir yer tutmaktad›r. Dua edilen
ilahi gücün ismi farkl› olsa da yüreklerdeki inanç ayn›d›r ve dualardaki iyi
niyet ve güzel düflünce sayesinde suyun haf›zas›ndaki negatif bilgilerin ye-
rini pozitif bilgiler al›r. Böylece bu suyu içen kifliler flifa bulurlar. 

Enerji kazanm›fl canl› bir su içmek, en flifal› su kadar tesirli ve etkilidir. Su
haf›zas›ndaki frekans yöntemiyle tafl›d›€› kirliliklerden, insanlar›n dua
ederken yayd›klar› güçlü flükran ve iyi niyet gibi frekanslar sayesinde ar›n-
maktad›r.  

Ancak unutulmamas› gereken önemli bir nokta vard›r: Su çok zeki bir ya-
p›ya sahiptir ve çevresindeki elektromanyetik kirlilikten (cep telefonlar›,
bilgisayarlar ve di€er elektronik eflyalar›n çevreye yayd›€› gözle görüleme-
yen zararl› manyetik alan) do€an negatif frekanslardan çok çabuk etkile-
nebilir. Bu ise her an enerji kazand›r›labilen suyun tekrar enerjisini yitir-
mesi anlam›na gelmektedir. Bu nedenle enerji kazand›r›lan suyun canl›
kalmas› için suyu içmeden önce insanlar, hangi inançtan olursa olsun, uy-
gun dualarla suyun haf›zas›n› yenileme gücüne sahiptir.



Baz› ‹nançlarda Suya Dua Etmenin Önemi 

‹slam Dini

‹slamiyet tek tanr›l› göksel bir din olup dünyan›n en yayg›n ikinci dinidir.
‹slam, peygamberi Hz. Muhammed arac›l›€›yla 7. yüzy›lda yay›lmaya bafl-
lam›flt›r. 

‹slam dininde su içmenin adab› flu flekildedir:

1. Besmele çekilmesi,

2. Suyun bardaktan içilmesi,

3. Suyun oturarak içilmesi,

4. Barda€›n sa€ elle a€›za götürülmesi, 
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5. Barda€›n içine nefes verilmemesi,

6. Suyun üç yudumda içilmesi ve sonunda “Elhamdülillah” denilmesi.

Çekilen kristal foto€raflar›nda suyun verdi€i mesaj çok aç›kt›r; sevgi ve
minnettarl›k gibi duygular yarat›l›fl taraf›ndan tasvip görmüfltür, yani sev-
gi ve minnettarl›k yarat›l›fl›n özüdür. Su ne kadar sevgi, duygu ve ahenk
dolu söz ve müzikle karfl›lafl›rsa, alt›gen kristal yap›s› da o kadar güzel ve
düzgün olmaktad›r. Çekilen foto€raflar›n birinde, suyun yan›nda "fleytan"
sözcü€ü kullan›ld›€›nda kristaller kaotik bir biçime girmektedir. Buna kar-
fl›l›k, güzel sözlerle dua edildi€inde, suda berrak ve estetik yap›s›yla mü-
kemmel bir alt›gen ortaya ç›kmaktad›r. Japon araflt›rmac› Emoto, bu çal›fl-
malar›yla görünmeyen bir ruh âleminin varl›€›na da iflaret etmektedir.

Suyun dua etmeden önceki kristal halleri

Dua edilmifl sular›n kristal halleri
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Kabala ‹nanc›

Otantik Kabala ö€retisi, bu dünyada varoluflun sebebini ve bütünüyle
yarat›l›fl›n amac›n› keflfetmeyi amaçlayan bir ilimdir. Bu yönüyle bir din
olarak de€erlendirilmemelidir.

Kabala inanc›, sadece kendi dinindeki ya da grubundaki insanlar› sevmeyi
de€il, dünyadaki tüm insanlar› sevmeyi ö€retir. “Komflunu kendin gibi
sev!” sözü Kabala’n›n ana prensiplerinden biridir. 

Newton, Leibniz ve Pico della Mirandola gibi bilim insanlar› ve filozoflar
Kabala bilimini anlamaya ve uygulamaya çal›flm›flt›r. 

Kutsanm›fl Kabala Suyu

Kabala suyu, Kabala lideri taraf›ndan kutsanm›fl ve da€lardan elde edilmifl
do€al kaynak suyudur. Bu suyu içerek genç ve güzel kald›klar›n› iddia
eden ünlü flark›c›lar Kabala suyunun popüler olmas›n› sa€lam›flt›r.

Kabalistler kutsama ve meditasyon yoluyla suyun bafllang›çtaki durumunu
tamamen pozitif olarak de€ifltirmekte ve ona iyilefltirme enerjisi yükle-
mektedirler. Meditasyon yöntemiyle yüklenen enerji sayesinde mucizevi
güçlere sahip olan suyun onarma ve iyilefltirme gücü oluflmaktad›r. 

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. 

http://www.kabbalah.info/tr/ 

Ayr›ca Rav Michael Laitman’›n yazd›€› Kabalan›n Temel Kavramlar› adl›
kitap da bu konuda önemli bir kaynakt›r.

Kabala suyu



Meditasyon Yöntemi

Sözcük anlam›yla birçok Bat› dilinde "derin düflünme" anlam›na gelen te-
rim, mistik anlam›yla, "Kiflinin iç huzuru, sükûnet, de€iflik fluur halleri el-
de etmesine ve öz varl›€›na ulaflmas›na olanak veren, zihnini denetleme
tekniklerine ve deneyimlerine verilen ad" olarak tan›mlanmaktad›r. Medi-
tasyon tekniklerine, ait olduklar› Budizm (Hindistan), Taoizm (Çin),
Bön (Tibet) ve Zen (Japonya) gibi inanç sistemlerine ve izledikleri yön-
temlere göre farkl› adlar verilmifltir.

Konsantrasyon yöntemi, dikkatin tek bir noktada toplanmas›na dayan›r.
Bu yöntemin esas›, konsantre olunan fley hangi düflünce ya da hangi ko-
nuysa, d›fl uyaranlardan etkilenmemeyi becererek ve zihne girmeye çal›flan
konu d›fl› fikirleri geri göndererek o konu üzerinde derin ve ayr›nt›l› bir bi-
çimde ve zorlanmadan düflünmeye dayanmaktad›r.  Konuyla ilgili bilinme-
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si gerekli noktalar varsa, bunlar›n zihinde biçimlenmesine izin verilir.
Böylece tek konudan ilham al›narak yeni fleyler ö€renmek mümkün olur.
Düflünce kendi konusunun d›fl›na kaçmak e€ilimini gösterir göstermez
hemen müdahale edilerek sükûnetle, yeniden ilk konuya dönülür. Esas
olan, konuyla ilgili yeni sezgileri alabilmek, henüz bilinmeyen hakikat ve
kavramlar›n zihin alan›nda kendilerine yer bulabilmelerini sa€lamakt›r. 

Meditasyon s›ras›nda gözlerin kapal› olmas›n›n daha iyi sonuç verdi€i ve
günde iki kez 20-25 dakika, mesela ayurveda fleklinde olmak gerekti€i ile-
ri sürülmektedir. 

Meditasyon sayesinde kifli içmeden önce suya yo€unlaflarak suyun enerji-
sini yükseltebilir ve böylece canl› su haline dönüfltürerek bir flifa kayna€›
haline getirebilir.

Suya Kuartz Kristali Ekleme Yöntemi

“Kristal kuartz” ad› iki farkl› sözcükten türetilmifltir. Kristal sözcü€ü Yu-
nanca “krystallos”tan, kuvars sözcü€ü ise Sakson kelime  olan ve “çapraz
damar cevheri” anlam›na gelen “querklufterz”den türetilmifltir. Yunan mi-
tolojisinde Kuartz kristali fleklinin, isminden dolay›, buzdan al›nd›€›na
inan›l›r. Bu cevher ayr›ca evlili€in on beflinci y›ldönümünün de sembolik
tafl›d›r.

Kuartz kristali
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Hava moleküllerinde bulunan pozitif yüklü iyonlar bir çeflit elektrik flarjla-
r›d›r ve sa€l›€›m›z için zararl›d›r. Yüksek kirlenmifl yerlerde ya da uzun sü-
re havas›z kalm›fl ortamlarda yüksek oranda pozitif yüklü iyonlar bulunur.

Kuartz kristali kullanarak yap›land›r›lan sularda, suya negatif iyonlar yük-
lenir ve böylece vücudumuzun daha kolay sindirebilece€i bir su halini
alm›fl olur. 

Kullanma yöntemi: Kuartz kristali önce tuzlu suyla y›kan›r ve kurumaya
b›rak›l›r. Daha sonra bir günlü€üne topra€a gömülür. Ar›t›lm›fl su bir
cam sürahiye veya kaba konduktan sonra, toz girmemesi için, bir parça
Kuartz kristali eklenerek en az alt› saat (yüksek verim için iki gün) bekle-
tilmek üzere a€z› kapat›l›r ve günefl ›fl›nlar›na ya da ay ›fl›€›na maruz b›ra-
k›l›r. Çok so€uk veya s›cak su kristalinize zarar verebilece€inden oda s›-
cakl›€›ndaki su tercih edilir. Bu suyun enerjisinin yükselmesini ve vücut
için daha faydal› hale gelmesini sa€lar (haftada bir kez tuzlu suyla tekrar
y›kan›r). 

Ayr›ca bir avuç kuvars kristali temiz suya konup cam sürahi içinde bekleti-
lirse, kuvars kristalin alt›gen yap›s›ndan dolay›, geometrisinden kaynakla-
nan elektrik potansiyeli suyu canland›racakt›r. Bunun için herhangi bir kris-
tal (gül kuvars›, ametist vs.) kullan›labilir, önemli olan alt›gen flekilli olmas›-
d›r. Bu ifllem için kesinlikle plastik kavanoz kullan›lmamal›d›r, çünkü vücu-
da dizonans (vücuda nitrat (NO3

-) girdi€inde rezonans yerine dizonans
oluflur) titreflimler yüklenmifl olur. Cam›n yap›s› kuvars tozu içerdi€inden
zaten bir alt›gen flekle sahiptir ve içine konulan› etkileyecektir. 
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Canl› ve Cans›z Su Aras›ndaki Fark 

Canl› su ile cans›z su aras›ndaki farklar incelendi€inde ilk bak›flta bir fark
görülmemektedir, ancak gelifltirilen yöntemler ve ilerleyen teknoloji saye-
sinde suyu daha yak›ndan inceleme f›rsat› bulan bilim insanlar› aradaki
farklar› kan›tlamakla kalmam›fl, resmetmeyi de baflarm›fllard›r.

Bu konuda bilinen en eski çal›flmalardan biri Theodor Schwenk’e aittir.
Kendisi suyun kalitesini görüntülemeyi baflarm›flt›r. Günümüzde ise su-
yun haf›zas› konusunda yapt›€› çal›flmalarla tan›nan Masaru Emoto suyun
ne kadar zeki oldu€unu bizlere kan›tlam›flt›r (daha fazla bilgi için CD’ye
bkz. ‘‘Suyun haf›zas›’’ bölümü). 

Theodor Schwenk’in Su Kalitesi Konusundaki Çal›flmalar›

Ak›fl Bilimleri Enstitüsü (Institute of Flow Sciences) kurucusu, ak›flkanlar
mekani€i mühendisi Theodor Schwenk (1910 - 1986) 1960 y›l›nda,
suyun kalitesini gösterebilmek ad›na damla resmi yöntemini gelifltirmifl-
tir. Günümüzde de uygulanmakta olan bu yöntem, enstitüde k›rk y›l› afl-
k›n bir süredir ö€retilmekte ve gelifltirilmektedir. Standart yöntemde su
ak›fl› düzgün ve girdapl› ak›fl aras›nda hassas bir ayarda hareket ettirilir. Bu
flekilde oluflturulan ak›m formlar› su kalitesinin ‘okunmas›’n› sa€lar. Yal-
n›zca madde analizine dayanan bu yöntem suyu daha iyi anlamak için tas-
virler arayan uzmanlar taraf›ndan büyük bir ilgi görmektedir.

Kaynak suyu ‹fllem görmüfl 
musluk suyu

Deterjandan dolay›
kirlenmifl su



Konu hakk›nda daha fazla bilgi için lütfen 
http://www.stroemungsinstitut.de/prospect.htm#04 web sitesini ziya-
ret ediniz ve Understanding Water  (Suyu Anlamak) adl› kitab› okuyu-
nuz.

Musluk Suyu ile Yeniden Canland›r›lm›fl Suyun Mikroskop Görüntüleri

Musluk suyu ile da€lardan gelen do€al kaynak suyu yan yana getirilip ç›p-
lak gözle bak›l›rsa aralar›nda belirgin bir fark görülmez. D›flar›dan bak›ld›-
€›nda birbirinin ayn› gibi görünen bu iki sudan birer damla al›n›p çok kuv-
vetli mikroskoplar alt›nda incelendi€inde, da€lardan gelen do€al kaynak
suyu ile musluk suyu aras›nda inan›lmaz farklar oldu€u görülecektir.  

Her fleyden önce, da€lardan gelen kaynak suyu damlas›n›n etraf›nda
ahenkli, yuvarlak bir membran oluflmaktad›r. Su damlas›n›n flekli normal-
dir ve inciye benzer. Musluk suyu damlas›n›n membran›n›n ise zarar gör-
dü€ü ve d›fl çerçevesinin deforme oldu€u görülmektedir.

Ayr›ca bu iki su damlas› kurutulup tekrar mikroskop alt›nda incelendi€in-
de, da€lardan gelen do€al kaynak suyunun düzgün ›zgara yap›s› aç›kça gö-
rülmektedir. Buna karfl›n musluk suyunda sadece kirli parçac›klar görün-
mektedir. 
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Su damlas›n›n etraf›ndaki
ahenkli ve yuvarlak membran
hatlar› suyun canl› oldu€unun

en önemli kan›t›d›r. 

Tersi ölü su için de geçerlidir.
Burada ölü su damlas› d›fl

çerçevesindeki ciddi 
hasar ve deforme 

membran ile karakterize 
edilmifltir.
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Normal Musluk Suyu

Yeniden Canland›r›lm›fl (Canl› Su)

Canl› su kurudu€unda ortaya
ç›kan ›zgara benzeri yap› suyun

canl› oldu€unu gösterir.

Tersi ölü su kurudu€u zaman
da geçerlidir. Burada kirli

parçac›klar›n d›fl›nda hiçbir fley
görülmemektedir.

Su damlas›n›n etraf›ndaki enerji alan›n›n çatlam›fl ve tamamlanmam›fl olmas› hasara
u€rad›€›n› gösterir.

Canl› damlac›€›n etraf›ndaki enerjinin tam ve sa€l›kl› oldu€u görülüyor.
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Enerji kazanm›fl kaliteli su içildikten sonra kan dolafl›m›ndaki art›fl dene-
mesi (deneylerde termografi, ›s›ya duyarl› k›z›lötesi bir kamerayla, vücu-
dun farkl› k›s›mlar›n›n ›s›s›n› ölçen bir cihaz kullan›lm›flt›r).

‘Cans›z Su’ ile ‘Canl› Su’ Aras›ndaki Farklar 

‹yilefltirilmifl su içmeden önceki
kan dolafl›m görüntüsü

Yedi gün boyunca iyilefltirilmifl
su içmifl kiflinin kan dolafl›m 

görüntüsü 

Normal musluk suyu ‹yilefltirilmifl musluk suyu 

Su damlalar› aras›ndaki fark (1300 defa büyüten mikroskop kullan›lm›flt›r)

(Laboratuvar araflt›rmalar› ‹ngiltere’de bulunan Essential Sa€l›k Klini€i’nde yap›lm›flt›r.)
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‹nsan Kan›n›n ‹yilefltirilmifl Su ‹çmeden Önceki ve ‹çtikten Sonraki
Mikroskobik Görüntüleri 

‹yilefltirilmifl su içmeden önceki 
görüntüleri

Dört gün boyunca iyilefltirilmifl su
içtikten sonraki görüntüler

(Laboratuvar araflt›rmalar› ‹ngiltere’de bulunan Essential Sa€l›k Klini€i’nde yap›lm›flt›r.
‹ngiltere’de bulunan Essential Sa€l›k Klini€i ile flu elektron adresi arac›l›€›yla ba€lant›
kurulabilir: http://www.essentialhealthclinic.com/website/) 

Cans›z su içindeki dal k›sa bir süre içinde kurumas›na ra€men canl› sudaki dal tazeli€ini
korumakta
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Yeniden Canland›rma Cihazlar›n›n Verimlili€ini 
Ölçme Yöntemleri

‹letkenlik

TDS (total dissolved solids - toplam çözünmüfl kat› madde), su içinde eri-
yik halde bulunan minerallerin a€›rl›klar›n›n toplam›d›r ve mg/litre cin-
sinden ölçülür. Su içinde çözünmüfl madde miktar› ço€ald›kça suyun ilet-
kenli€i yükselir.

Oksidasyon ‹ndirgeme Potansiyeli (ORP) - Oksidasyon Kapasitesi Tayini

ORP, “oxidation reduction potential” sözcüklerinin ilk harflerinden olufl-
mufl bir k›saltmad›r ve “oksidasyon indirgeme potansiyeli” anlam›na gel-
mektedir. Bir çözeltinin oksitlendirme ya da indirgeme gücünü milivolt
(mV) de€eri olarak belirleyen bir ölçümdür. Redoks potansiyeli olarak da
adland›r›lmaktad›r.

ORP ölçümü suyun kalitesini belirlemektedir. Ölçüm sonucunda pozitif
bir de€er ç›km›flsa, bu suyun oksidasyon yani pasland›rma, bozucu ve çü-

‹yonize su içmek, t›pk› meyve ve sebzelerin yapt›€› gibi, vücuda
elektrik yükler.

El tipi TDS ölçer ve (Hach-SensION) 5 TDS ölçer
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rütücü etkilerinin oldu€unu gösterir. E€er sonuçta negatif bir de€er ç›k-
m›flsa, bu suyun paslanmay› engelleyici özellikte, yani antioksidan güce
sahip oldu€unu göstermektedir.

Oksidasyona iki atom aras›ndaki elektronlar›n de€iflimi yol açar. Bu sü-
reçte bir elektron kaybeden atoma oksitlenmifl (yükseltgenmifl), bir elek-
tron kazanm›fl di€er atoma ise indirgenmifl denmektedir. Bir demir parça-
s› üzerinde oluflmufl pas, rengi kahverengiye dönüflen bir elma dilimi gün-
lük yaflant›m›zda s›kl›kla görebilece€imiz basit oksitlenme örnekleridir.
Bu durumun vücudumuz içinde gerçekleflmesi ise birçok de€iflik hastal›-
€a neden olmaktad›r. 

Sa€l›k ‹çin ORP’nin Anlam›

Oksidasyon kapasitesi, suyun do€al iyonize su haline dönüflüp dönüflme-
di€ini ve antibakteriyel, antiseptik, dezenfektan ya da antioksidan özellik-
te olup olmad›€›n› göstermesi bak›m›ndan çok önemli bir parametredir.

Okside edici yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi vücut s›v›lar›n›n kimyasal
karakteristiklerini kötü yönde etkilemektedir. Birçok yiyecek ve içecek
yüksek oksitlendirici özelliktedir ve elektronlar› eksiktir. Ayn› flekilde,
özellikle organik olarak yetifltirilmifl sebzelerde fazlaca bulunan, negatif
hidrojen (H) iyonlar›yla desteklenmifl bir diyet ise vücut s›v›lar›n› olumlu
etkilemektedir.  

Do€al olarak, yiyecekler ve içecekler aras›ndaki ORP de€erleri oldukça
genifl de€iflkenlikler göstermektedir. Dahili olarak vücudumuzu olabildi-
€ince okside olmaktan korumak, yediklerimizin ve içtiklerimizin negatif
ORP de€erine sahip olmas›na özen göstermek son derece önemlidir.  

Bu konuda taze yiyecekler ile bunlar›n farkl› üretim ifllemlerinden geçmifl
halleri aras›nda ilginç k›yaslamalar da yap›labilmektedir. Örne€in, taze s›-
k›lm›fl portakal suyunun ORP ölçümü -100 ila -200 mV aras›ndayken, bir-
çok paketlenmifl portakal suyunda bunun +200 mV gibi oldukça yüksek
bir de€erde oldu€u görülmektedir. Bu durum tüm di€er meyve sular› için
de geçerlidir.
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Alkali Suyun ORP De€eri 

Çeflme sular› ve di€er su türleri pozitif ORP de€erine sahiptir. Normal bir
çeflme suyunun de€eri +250 mV ila +400 mV aras›ndad›r, ki bu suyun ok-
sidasyon engelleme ya da indirgeme potansiyeli olmad›€› anlam›na gel-
mektedir. Yap›lan testler, birçok fliflelenmifl suyun ORP de€erlerinin yak-
lafl›k +200 ila +300 mV oldu€unu, yani neredeyse çeflme suyuyla ayn› de-
€ere sahip olduklar›n› göstermektedir.  

Alkali suyun, seçilen pH ayar›na ve kullan›lan sudaki minerallerin mikta-
r›na ba€l› olarak,  -200 ila -500 mV aras› ORP de€erine sahip oldu€u öl-
çülmüfltür. Bu durum, alkali suyun çok yüksek oksidasyon indirgeme gü-
cüne, yani antioksidan özelli€e sahip oldu€unu göstermektedir. -550
mV’un alt›ndaki de€erler ise insan bünyesi için çok güçlü kabul edilmek-
te ve bu nedenle içilmesi önerilmemektedir.

pH’› Yükselten ve ORP’yi Düflüren MineQ* 

Afla€›daki tablo, zaman içerisinde mineQ’nun suyun içine yerlefltirildik-
ten sonraki pH ve ORP de€erlerini göstermektedir. (Mine-Q hakk›nda
daha fazla bilgi için kitab›m›zla birlikte verilen CD’ye bak›n›z.)

Mine Q’nun pH ve ORP de€ifltirmesiyle ilgili çal›flmalar

Zaman
(saat)

pH ORP
MineQ Suyu Normal Su MineQ Suyu Normal Su

0 7,38 7,35 531,2 531,2
1 9,17 7,39 -143,7 531,1
2 9,31 7,38 -169,1 531,2
4 9,78 7,39 -175,7 531,2

24 9,91 7,37 -194,7 529,4

* Dr. Won H. Kim taraf›ndan gelifltirilen mineQ, ad›n› ‘Do€al Mineral Kar›fl›m›’ndan
alm›flt›r. Dr. Kim, Bat› t›p bilimi duyarl›l›€› ile alkali su üreten ve do€al mineral saye-
sinde iyileflme enerjisi kazand›ran mineQ ürününü gelifltirmifltir. MineQ kartuflu
do€al minerallerin bileflimini içeren bir cihazd›r.
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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 ço€u baflka elementin baz› izotoplar›
da gözlemlenebilir. NMR, bir manyetik çekirde€i incelemek için onun
manyetik momentini* d›flar›dan uygulanan kuvvetli bir manyetik alanla
ayn› do€rultuya sokar, sonra momentlerin yönlenmesi bir elektromanye-
tik dalgan›n etkisiyle bozulur.

Manyetik alan taraf›ndan yönlendirilmifl olan çekirde€in momentinin yer
alabilece€i iki enerji seviyes› 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-
niklerden biridir. Biyolojik moleküllerin çözelti içinde üç boyutlu yap›lar›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi veren tek yöntemdir. 

Terimde kullan›lan "nükleer" sözcü€ü atomun çekirde€ine de€inmekte-
dir ve radyoaktivite ile hiçbir ilgisi bulunmamaktad›r.

NMR teknolojisi ile su küme boyutlar›n› ölçmek 

S›v› haldeki suyun flimdiye kadar gelifltirilmifl yüksek teknolojilerle bile
do€rudan gözlenmesi mümkün de€ildir, zira su her zaman çok h›zl› hare-
ket eder. K›sa bir süre önce su kümelerinin boyutunu ç›karmak için dolay-
l› bir yöntem önerilmifltir. Bu 17O NMR (Nükleer Manyetik Rezonans)
yöntemidir. 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, bu nedenle 17O ölçülür.

* Bir kuvvetin, cismi bir noktaya ya da eksene göre döndürme etkisine moment denir.
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NMR, atom çekirde€inin manyetik rezonans durumunun ölçülmesi yön-
temidir. Çekirdekte bu olay meydana geldi€inde, enerji daha yüksek
seviyede emilebilir. Bu yüksek enerji hali zamanla daha düflük bir seviyeye
iner ve bu süreç “gevfleme” olarak adland›r›l›r. 

Afla€›daki flekilde görüldü€ü üzere, çizgi genifllikleri Musluk suyu > fiifle su
> Alt›gen su düzeninde azal›r. Bu da alt›gen suyun, üç su aras›nda en düflük
küme boyutuna sahip oldu€unu göstermektedir. Ayr›ca uzak k›z›lötesi
›fl›nlar› ile ifllem görmüfl suyun küme boyutu 60 Hz, waveQ cihaz›nda
ifllem görmüfl suyun küme boyutu ise 60-70 Hz aras›ndad›r. (WaveQ
cihaz› hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. ‘‘girdap yöntemi’’ bölümü.)





3. Bölüm
ve Vücudumuz
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Su ve Vücudumuz
Kitab›n birinci ve ikinci bölümünde suya dair genel bilgileri, canl› ve can-
s›z suyun özelliklerini ve önemini, cans›z suyun tekrar canl› su haline ge-
lebilmesi için uygulanan su canland›rma yöntemlerini ele ald›k. Bu bö-
lümde ise suyun vücudumuz için önemi ve susuzlu€un yaratt›€› tahribat
daha yak›ndan incelenecektir.

‹nsan›n Su Gereksinimi 

Toplumun su içme ve su kullanma gereksinimleri için kulland›€› flehir fle-
bekeleri, kuyu, çeflme ve yine ayn› amaçlarla temin etti€i teknik metotlar-
la tasfiye edilmifl dere, nehir ve göl sular› “içilebilir su” olarak tan›mlan›r.
‹çme ve çeflitli maksatlarla kullan›lan, bu niteli€i nedeniyle de insan sa€l›-
€› ile yak›ndan iliflkisi olan sular›n tümüne “Alimentasyon suyu” denir.        

Genel olarak bir insan›n biyolojik ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› ve yaflam›n›
sürdürebilmesi için günde en az ortalama 2,5 litre su tüketmesi gerekir.
Ancak insan›n ihtiyaç duydu€u su sadece yaflam›n› sürdürmesi için gere-
ken miktardan ibaret de€ildir. Bir insan›n sa€l›kl› bir biçimde yaflamas›
için gereken içme, yemek piflirme, temizlik, banyo, çamafl›r gibi amaçlarla
kullan›lacak su dikkate al›nd›€›nda, kifli bafl›na günlük ortalama kentsel su
tüketim standard› 150 litreyi bulur. 

Suyun ‹nsan Vücudundaki Fonksiyonlar›

a) Yap› tafl›: Su vücudumuzdaki organ, doku ve eklemlerin en önemli ve
temel bileflenidir. Vücudumuzdaki her organ›n varl›€› suya ba€l›d›r. 

b) Eritici: Su organizman›n ihtiyaç duydu€u maddeleri eriterek doku ve
hücrelere tafl›r. G›dalar›n sindirim sistemindeki seyri (yumuflat›lmas›,
emilmesi ve kan dolafl›m›yla tafl›nmas›) ancak su sayesinde gerçekleflir.

Yeterli miktarda al›nmazsa en kaliteli sular bile fayda etmez.
Yap›lan araflt›rmalar günümüzde insanlar›n %10’nun günde 1
bardak su dahi içmediklerini göstermektedir.



c) Is› düzenleyicisi: Vücut ›s›s›n›n düzenlenmesi, insan sa€l›€›n› tehdit
edecek ölçüde ›s›nman›n engellenmesi suyla sa€lan›r.

d) Lubrikant (kayganl›k sa€lay›c›) madde: Su vücudun oynak yerlerinde,
eklemlerde ve iç organlarda gerekli kayganl›€› sa€layarak vücudu h›r-
palayacak sürtünme ve afl›nmalar› önler.   

Her Zaman, Her Yerde Su ‹çiniz! 

Toplam a€›rl›€›m›z›n yar›s›ndan fazlas›n› oluflturan suyun vücuttaki den-
gesini korumak sa€l›€›m›z için zorunludur. Kaybedilen suyu yerine koy-
man›n en iyi yolu, gün boyunca belirli ölçülerde su içmektir. Bunun yan›
s›ra, yeme€e bir kâse çorba ile bafllanmas› sa€l›€›m›z için yararl›d›r. Dikkat
edilmesi gereken noktalardan biri de fiziksel aktivite s›ras›nda vücuttaki
su kayb›ndan dolay› su ihtiyac›n›n artmas›d›r. Bu nedenle, fiziksel aktivi-
teye su içerek bafllamak ve aktiviteyi su içerek sürdürmek vücuttaki su
dengesinin bozulmamas› aç›s›ndan çok önemlidir. Fiziksel aktivite bitti-
€inde dahi su içmeye devam edilmeli ve vücudun su kayb› karfl›lanmal›d›r. 

Otomobilde, trende, uçakta, k›sacas› tüm yolculuklarda kiflinin yan›nda
mutlaka içme suyu bulunmal›d›r. Özellikle uçak yolculu€u ve da€ t›rma-
n›fllar› gibi yüksek rak›mlara ç›k›lan durumlarda vücudun su kayb› artar.
Aç›kça fark edilmese de uçakta ortam›n nemi düfler. Yolculukta vücudun
kaybetti€i suyu h›zla geri kazanabilmek için su ya da limonla tatland›r›lan
s›cak su içmek önerilmektedir. 

Ömrünü Suya Adam›fl Bir Doktor: Fereydoon Batmanghelidj (Feridun
Batmank›l›ç)

Baz› bilim insanlar› kariyerlerini suyun sa€l›€a etkisini ispatlamaya vakfet-
mifllerdir. Dr. Feridun Batmank›l›ç bunlar›n önde gelenlerinden biridir.
Dr.  Batmank›l›ç, 1931 y›l›nda Tahran’da do€du. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n
sona ermesinden birkaç ay sonra, 1946 y›l›nda, ‹skoçya’da Edinburgh’ta-
ki özel bir ortaokula devam etti. 1951’de Londra Üniversitesi St. Mary
Hastanesi T›p Fakültesi’ne, ikinci s›n›f ö€rencisi olarak girdi. Derslerini
tamamlad›ktan sonra T›p Fakültesi’nde kald›. ‹ran’da halk›n acil sa€l›k ih-
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tiyaçlar›n›n en iyi hastane, t›p ve spor merkezleri kurularak karfl›lanabile-
ce€ini düflündü ve bu do€rultuda çal›flt›. 1979 Devrimi döneminde, ailesi-
nin bir ba€›fl› olan ‹ran’›n en büyük vakf›n›, t›p kompleksini kurdu. ‹ran’›n
devrimci hükümeti Feridun  Batmank›l›ç’› hapse att›. ‹nfaz›na karar veril-
miflti, ancak mahkûmlar aras›nda doktora ihtiyaç bulundu€u için infaz› er-
telendi. Dr. Batmank›l›ç suyun peptik ülser hastal›€›ndaki t›bbi yarar›n›
keflfetti. Elinin alt›nda ilaçlar olmad›€› için, kar›n a€r›s› çeken ülser hasta-
s›na ilaç olarak iki bardak su verdi. Sekiz dakika içerisinde hastan›n a€r›s›
geçti ve ona göre t›p biliminin ilerlemesinde yeni bir dönem aç›ld›. ‹ki y›l
boyunca hapishanede suyun stresi azaltma özelli€ini ve stresle ba€lant›l›
rahats›zl›klar›n suyla nas›l tedavi edilebilece€ini araflt›rd›. Son savunma-
s›nda peptik ülser hastal›€›n›n suyla tedavisi konusunda bir makale sundu
ve araflt›rmalar›na devam edebilmesi için hayat› ba€›flland›.

Dr. Batmank›l›ç çal›flmalar›na, 1984’ten 2004 y›l›ndaki vefat›na kadar,
Amerika’da devam ederek suyun hastalar üzerindeki iyilefltirme gücünü
klinik ve bilimsel araflt›rmalarla dünyaya kan›tlad›.  

Amerika’da yay›mlanm›fl ve en çok satanlar listelerine girmifl alt› kitab›
bulunmaktad›r. Kitaplar› dünyan›n pek çok diline çevrilmifltir, ancak
Türkiye’de, ne yaz›k ki, yaln›zca bir kitab› yay›mlanm›flt›r. Dr. Feridun
Batmank›l›ç hayat›n›n yirmi senesini suya ve insanl›€a hizmet için ada-
m›flt›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. Bunlardan baz›lar› flöyle s›ralan-
maktad›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 üreterek
bize yaflam gücü verir. 
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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 (bütün mekanizmalar›n›n) 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. 

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- Besinlerdeki gerekli ö€elerin emilimini art›r›r. 

Dr. Feridun Batmank›l›ç, depresyonun ve kanserin su ile ne kadar yak›n-
dan iliflkili oldu€unu flu flekilde ifade etmektedir:

Su ve Depresyon ‹liflkisi

Vücut susuz kald›€›nda beyin ihtiyaç duydu€u suyu filtre sistemi ile hüc-
re zarlar›ndan “ya€mur damlas›” yoluyla temin etmeye devam eder, ancak
bu durum vücudun hidrate oldu€u zamandaki gibi tam olarak enerjik ol-
mas›na yetmemektedir. Bu nedenle beyinde oluflan bu su oran› tutars›zl›-
€› belli baz› duygusal sonuçlara neden olmaktad›r. Dr. Batmank›l›ç ise bu
durumu susuzluk alg›lamalar› olarak kabul etmektedir. Kendisine göre su-
suzluk alg›lamalar› flu flekildedir:

• Yorgun hissetmek,

• Sinirli olmak,

• Endifleli hissetmek,

• Keyifsiz olmak,

• Bunal›ml› hissetmek,

• Kendini yetersiz hissetmek.
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Yukar›daki gibi belirtiler derin bir depresyona girmeden önceki erken afla-
malar›n bir göstergesidir. Unutulmamal›d›r ki, zamans›z yorgunluklar
depresyonun öncü belirtilerindendir. E€er sabah uyand›€›n›zda yataktan
kalkamayacak kadar kendinizi yorgun hissederseniz, bunun nedeni, (o ka-
dar susuz kalm›fls›n›zd›r ki) beynin günlük rutin ifllerini yapmak için ener-
jisi olmad›€›ndan kalkmak istememesidir. Bu nedenle derin bir depresyo-
na girmemek için susuz kalmay›n›z. 

Su ve Kanser ‹liflkisi

‹nsan vücudunda oluflan yüze yak›n büyük ve küçük sa€l›k sorununun susuz
kalmakla do€rudan bir iliflkisi vard›r – burada geleneksel anlamda hücre
çevresinde meydana gelen k›sa süreli susuz kalmadan de€il hücre içerisinde
derinden ve kal›c› hasarlara neden olan susuzluk kastedilmektedir.  

Kanser hücreleri anaerobiktir ve ancak düflük oksijenli (O2) ve asidik or-
tamlarda yaflayabilirler – yani az suyun ve yetersiz çevre temizli€inin kaç›-
n›lmaz sonuçlar›. Kanser hücrelerinin bölgede verimsiz mikrosirkülasyo-
nu* nedeniyle metabolizmadaki asidik yan ürünleri düzenli ve etkili bir fle-
kilde y›kanamamaktad›r. Kandaki su ak›fl›n›n bölgeye de oksijen (O2) ge-
tirmesi gerekmektedir. Temizleme ifllemi verimsiz oldu€unda neticesinde
çevresel de€iflim meydana gelir. Bu nedenle yeterli oksijeni (O2) temin
edemeyen hücreler yeni hücre türlerine dönüflmeye yatk›nl›k göstermek-
tedirler.

Yetersiz su al›m› ve onun ikincil komplikasyonlar› d›fl›nda kanser oluflu-
mu ve büyümesi için birden fazla etken vard›r; bir parçac›k, bir kansero-
jen, günefl ›fl›€› gibi bir d›fl faktör veya herhangi bir fley. Kanser vücutta çok

* Küçük damarlardaki (k›lcal damarlar; arteriyoller, venüller) kan dolafl›m›
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önemli birkaç kontrol mekanizmas›n›n ciddi bozulmas›n›n üründür. E€er
sadece bir tanesi gerçekleflseydi kanser hücrelerinin hayatta kalma flansla-
r› olmazd›. 

Daha fazla bilgi için Dr. F. Batmank›l›ç’›n Obesity, Cancer, Depression –
their Common Cause & Natural Cure (Obezite, Kanser, Depresyonun
Ortak Nedenleri ve Do€al Kürleri) kitab›n› okuyabilirsiniz.  

Günlük Su ‹htiyac› Nas›l Belirlenir? 

Bir kiflinin günlük su ihtiyac› çeflitli faktörlere ba€l›d›r. Bu faktörlerin bafl-
l›calar› flu flekilde s›ralanabilir: Kilo, beslenme, iklim, fiziksel aktivite düze-
yi, fiziksel farkl›l›klar, hastal›klar ve yolculuk.

Kilo: Normal kilodaki yetiflkin bir kiflinin vücudunun  yar›dan fazlas› su-
dur. Geri kalan k›sm› ise yar› yar›ya ya€ ve proteinden oluflmaktad›r. An-
cak kifli kilo ald›kça su ve ya€ oran› yer de€ifltirmeye bafllar ve kiflinin vü-
cudundaki su oran› kilo alma ile birlikte azalmaya bafllar. Bunun sonucun-
da, kilo artt›kça kiflinin içmesi gereken su miktar› da artmaktad›r. 

Beslenme: Bol sebze, meyve tüketen bir kifliyle genellikle kuru g›dalar alan
bir kiflinin günlük tüketmeleri gereken su miktar› farkl›d›r. Günlük su ihti-
yac›n›n bir k›sm› tüketilen besinlerden karfl›lanm›yorsa ya da az karfl›lan›-
yorsa, günlük içilmesi gereken su miktar› da normalden daha fazla olacakt›r. 

‹klim-çevre: S›cak havalarda ya da ortamlarda (sauna vs) terleme nede-
niyle vücuttaki s›v› kayb› daha yüksek oldu€u için, günlük içilmesi gere-
ken su miktar›n›n yan› s›ra al›nmas› gereken mineral miktar› da normal-
den daha fazla olacakt›r.

Fiziksel aktivite düzeyi: Orta düzeyde fiziksel aktivitesi olan bir kifliyle
yüksek düzeyde fiziksel aktivitesi olan bir kiflinin günlük su ihtiyaçlar› bir-
birinden çok farkl›d›r. Fiziksel aktivite artt›kça metabolizma h›zlan›r ve

Alkollü, gazl› ve kafeinli içecekler di-üretik etkiye sahiptir.
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terlemenin d›fl›nda, daha fazla at›k atabilmek için daha fazla suya ihtiyaç
duyulur. Bu gibi durumlarda kaybedilen suyun yan› s›ra kaybedilen mine-
rallerin de yerine konmas› son derece önemlidir. 

Hastal›klar: Baz› hastal›klar h›zl› ve yüksek miktarlarda s›v› kaybedilme-
sine yol açar. Bunlar›n bafl›nda yüksek atefl, ishal ve kusma gelir. Bu gibi
durumlarda, susama hissinin oluflmas›n› beklemeden, kaybedilen suyun
hemen yerine konmas› sa€lanmal›d›r. 

Yolculuk: Genellikle yolculu€a ç›k›laca€› zaman, lavaboya gitme ihtiyac›-
n› azaltmak için, s›v› tüketimi azalt›l›r. Oysa yolculuklarda s›v› ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› yaflamsal de€erdedir. Özellikle uça€a binildi€inde, yüksek
rak›mlarda deriden buharlaflan su miktar›n›n yerine konulmas›na özen
gösterilmelidir. 

Normal koflullarda al›nmas› gereken su miktar›n›n hesaplanmas› için iki
pratik yöntem bulunmaktad›r:

‹lkinde, vücudunuz için gerekli su miktar› a€›rl›€›n›zla do€ru orant›l› oldu-
€undan, basit bir hesaplamayla vücut a€›rl›€›n›z› 32 gr ile çarpabilirsiniz.

‹kincisinde ise günlük olarak al›nan her 1000 kalori için 1 lt. hesab›yla,
e€er günde 2500-3000 kalori al›yorsan›z, buna karfl›l›k ortalama 2,5-3 lit-
re su içmeniz gerekti€i sonucunu ç›karabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta alkol, kahve ve meflrubatlar›n bu
kapsamda de€erlendirilmemesidir. Bu içeceklerden tüketti€iniz her bir
bardak karfl›l›€›nda, bir bardak da tercihen alkali su içmelisiniz; böylece
bu tür içeceklerin neden oldu€u susuzlu€un etkisini azaltabilirsiniz. E€er
ekmek, kraker gibi kuru g›dalar yiyorsan›z, s›cak bir iklimde yafl›yorsan›z,
hamileyseniz ya da emziriyorsan›z, yo€un egzersiz yap›yor ve sauna ya da
buhar banyosuna giriyorsan›z çok daha fazla su içmelisiniz. 

Günde 8–10 kez idrara ç›kmak ideal miktarda su içti€inizin göstergesidir.
Bu miktar dokular›m›z için gerekli su ihtiyac›n›n karfl›land›€›n›, vücuttan
d›flk›lar›n at›lmas›nda böbreklerimizin ve mesanemizin suyla yeterli dere-
cede desteklendi€ini gösterir. 
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Su ‹çme Protokolü – Su Nas›l ‹çilir?

Su içmek için uygun zamanlaman›n tespiti, suyun insan vücudundaki
etkinli€ini azamiye ç›karmak bak›m›ndan çok önemlidir.

• Uyan›r uyanmaz iki bardak su: ‹ç organlar› aktive eder.

• Her yemekten otuz dakika önce bir bardak su: Hazma yard›m eder.

• Banyodan önce bir bardak su: Tansiyonun düflmesine yard›m eder.

• Uykudan önce bir bardak su: Kalp krizini ve felci önler. 

• Ayr›ca her ö€ünden en az bir saat sonra su içmek sindirim enzimleri-
nin besinler midede tam olarak sindirilmeden y›kan›p gitmelerini en-
geller. Ancak a€›r yemekler yendikten sonra bu sürenin iki saate kadar
uzat›lmas› daha yararl›d›r. 

Suyun Vücuttaki Görevleri 

• Hücre suyunu oluflturur. Hücre suyu yaklafl›k % 75 oran›nda tuzlu
sudan oluflmaktad›r.

• Hücreler aras› boflluklar› doldurur. Su hücreler aras›nda bir dolgu
maddesi gibi vücudun mimarisinin oluflmas›na yard›mc› olur. Bu su
da, hücre suyundan daha az bir yo€unlukta (yak. % 94) tuzlu sudur,
ancak bu oranlar sabit de€ildir.

• Kan hücrelerinin vücutta tafl›y›c›l›€›n› üstlenir. Kan›n yaklafl›k % 90’›n›
su oluflturur. Dolay›s›yla, kan dolafl›m sisteminde oksijen (O2) ve di€er
besin maddelerinin vücudun her yerine tafl›nmas› ve hücredeki madde
de€iflimi sonucu ortaya ç›kan yan ürünlerin d›flar› at›lmas› kan yoluyla
olur. Suyun tafl›y›c›l›€› sadece kan hücreleriyle kalmaz, ayn› zamanda
vücuttaki di€er bütün tafl›ma iflleri de su arac›l›€›yla olmaktad›r. 

• Vücut için en iyi çözücüdür. ‹nsan vücudunun tek bir çözücüsü var-
d›r, o da sudur. Oksijene (O2) var›ncaya kadar her fley vücutta emil-
meden önce suyla çözülmek zorundad›r. Suyla çözülemeyen hiçbir
madde hücre içine giremez ve sadece suyla çözülebilen maddeler hüc-
rede özümlenebilir.
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• Organlar› bir arada tutarak vücut yap›s›n›n oluflumuna yard›mc› olur.

• Vücut için gerekli enerjiyi oluflturur. Vücutta serbestçe dolaflan ve
baflka bir maddeyle ba€lanmam›fl su molekülleri, hücre zar›ndan içe-
riye girerken elektrik enerjisi üretirler. Bu enerji hücrede, enerji gerek-
tiren di€er görevlerde kullan›lmas› için ATP’ye dönüfltürülerek depo-
lan›r. Özellikle beyin ve sinir sisteminin çal›flmas› bu enerjiye ba€l›d›r.
fiimdiye kadar hücrenin yaln›zca besinlerden enerji üretti€i bilinmek-
teydi. Oysa hücre gerekli enerjiyi vücutta serbest olarak bulunan su-
dan almaktad›r. Vücutta su yetersizli€i olmas› durumunda, ihtiyaç du-
yulan enerjiyi besinlerin suyundan almak zorunlu hale gelir.

• Vücuttaki ozmoz gücün oluflturulmas›n› sa€lar. Hücredeki bütün
madde al›flverifli ozmoz gücüne ba€l›d›r. Ozmoz gücü, vücut suyuyla
hücre suyundaki tuz yo€unlu€u fark›ndan ortaya ç›kmaktad›r.

• Vücuda giren bütün maddeleri hidrolize (maddelerin suyla kimyasal
tepkimeye girerek parçalanmas› olay›) eder. Yemekten önce içece€i-
miz su, yedi€imiz yemeklerin vücuda faydal› hale gelmesini sa€lar.

• ‹drarla zararl› maddelerin at›lmas›n› sa€lar.

• Tükürük ve mide salg›s›nda bulunarak besinleri sindirir.

• Hücre ve kas dokular›n›n güçlenmesini sa€lar.

• Vücut s›v›lar›nda bulunarak eklemlerin kayganlaflmas›n› sa€lar.

• Kanda bulunarak karbonhidratlar›, ya€lar›, proteinleri, hormonlar› ve
oksijeni (O2) tafl›r.

Susuzluk Durumunda Vücutta Oluflan Krizler

Tükürükle, gözyafl›yla, sümükle, idrar yollar›yla ve emzirirken de sütle su
kaybedilir. Günlük su kayb› miktar› yafla, çevre s›cakl›€›na, hastal›klara ve
bireyin di€er özelliklerine göre de€iflir. 

Kaybedilen su di€er içeceklerle, kat› besinlerle ve besin ö€elerinin vücutta
yanmas›ndan oluflan suyla ikame edilmeye çal›fl›l›r. ‹nsanlar yedikleri kat›
g›dalardan gün boyunca 3-4 bardak kadar su al›rlar. Besinlerin vücutta



yanmas› s›ras›nda ise yaklafl›k bir su barda€› kadar su oluflur. Su ve di€er
içecekler kalan su ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yard›mc› olurlar. Yaflamsal
faaliyetlerin sürdürülebilmesi için kaybedilen suyun gün içinde mutlaka
yeniden kazan›lmas› zorunludur. Çünkü susuzluk durumunda, yedi€imiz
besinler sindirilemez, emilimi ve hücrelere tafl›nmas› sa€lanamaz. Hücre-
lerde yaflam ve sa€l›k için gerekli biyokimyasal tepkimeler gerçekleflmez.
Kan bas›nc›n› kontrol eden elektrolitlerin dengesi bozulur. Göz, a€›z ve
burun kanallar› nemlenemez. Gözyafl› p›nar› kurur, terleme gerçekleflmez,
tükürük salg›lanamad›€› için bo€azdan lokma geçemez, kan en ücra nok-
talara oksijen (O2) tafl›yamaz. Eklemlerin kayganl›€› azalaca€› için hare-
ketler s›n›rlan›r. S›cak havalarda vücudu serin tutan ve so€uk havalarda vü-
cudun yal›t›m›n› sa€layan vücut ›s›s› üzerinde denetim sa€lanamaz.

Vücutta Su Eksikli€i Belirtileri

1. A€z›n›z kurur ve diliniz flifler: Susars›n›z, diliniz flifler. Dehidrasyondan
kaç›nman›n en iyi yolu her susad›€›n›zda bol bol su içmektir. Yeterin-
ce su içti€iniz halde vücutta dehidrasyon belirtileri fark ederseniz, bu-
nun alt›nda yatan baflka bir problem olabilir. 

2. ‹drar›n›z koyu sar›d›r: Kan bas›nc›n›z düfler ve dokular kururken, böb-
rekler harekete geçer ve idrar› yo€unlaflt›rarak ya da idrar üretimini ta-
mamen durdurarak kendisini korumaya çal›fl›r. ‹drar daha yo€un hale
gelince rengi de koyu sar› oluncaya kadar koyulaflmaya devam eder. 

3. Kab›zl›k bafllar: Sa€l›kl› oldu€unuz sürece yedi€iniz g›dalar kal›n ba-
€›rsa€›n afla€› kesiminde özgürce hareket eder. Ba€›rsaklar yiyecekler-
den suyu emer ve at›klar› b›rak›r. Bunlar da d›flk› olarak at›l›r. Ancak
ba€›rsaklar çok fazla suyu emdi€inde ya da ba€›rsak kaslar›n›n büzül-
mesi yavafl oldu€unda kab›zl›k oluflur. Susuz kald›€›n›zda ba€›rsaklar
suyu tutmaya çal›flacak ve yiyeceklerdeki suyun daha fazlas›n› emerek
kab›z olman›za yol açacakt›r. 

4. Cildinizin esnekli€i azal›r: Dehidrasyon cildin esnekli€ini azalt›r. Dok-
torlar gerçekte dehidrasyonun ne kadar h›zl› ilerledi€ini ölçmek için
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cilt esnekli€i testini kullan›rlar. Temel olarak, elinizin üst k›sm›ndaki
deriyi çimdikleyip yukar› do€ru çeker ve sonra b›rak›r. Normal gergin-
li€e sahip olan cilt h›zl›ca eski haline döner. Ancak, susuz kalan cilt bir
süre öylece kal›r ve daha yavafl normale döner. Bu susuzlu€un tespiti
için en iyi test olmasa da, cildin esnekli€ini anlamada iyi bir belirtidir. 

5. Çarp›nt›n›z vard›r: Kalbin düzenli olarak çal›flmas› için sa€l›kl› ve nor-
mal vücut sistemlerine ihtiyac› vard›r. Kalp kandaki ak›fl azalmas› ve
susuzlu€a ba€l› tuz dengesindeki de€ifliklikten hemen etkilenir. Bu
durumda daha h›zl› çarpmaya bafllar. 

6. Kas kramplar› ve spazmlar oluflur: Sodyum (Na) ve potasyum (K) gi-
bi elektrolitler kaslar›m›z›n kas›lmas› için kulland›€› demiri (Fe) flarj
eder (Kaslar›n kas›lmas› normal bir süreçtir, ancak kramp ve spazm-
lar› normal sayamay›z). Kronik dehidrasyon durumunda elektrolit
dengesi bozulur ve egzersiz s›ras›nda ya da sonras›nda sürekli kas
kramplar› ve spazmlar› oluflur. 

7. Kendinizi sersemlemifl hissedersiniz ve bafl›n›z döner: Kan miktar›n-
daki ve bas›nc›ndaki düflüflle, dehidrasyon kendinizi sersemlemifl his-
setmenize, güçsüzleflmenize veya bafl›n›z›n dönmesine yol açar. Bu-
nunla iliflkili belirtilerden biri, h›zl›ca aya€a kalkt›€›n›zda oluflan ani
bafl dönmesidir. Bu ortostatik hipertansiyon olarak isimlendirilir. 

8. Kendinizi yorgun hissedersiniz: Yeterli su tüketti€inizde kan dolafl›m›-
n› düzenlemek için su hücrelerden kan dolafl›m›nda do€ru hareket
eder. Ancak kronik dehidrasyon oluflunca kan miktar› ve bas›nc› düfler.
Kaslar›n›z ve sinir fonksiyonlar› yavafllar ve çok çabuk yorulursunuz. 

9. Gözyafl› üretimi durur: Gözyafllar› gözleri temizlemek ve ya€lamak
için kullan›l›r. Tüm gözyafllar› su içerir. Bu nedenle su seviyesi azal›n-
ca gözyafl› üretimi de durur. 

10. Hararet basar: Su vücut s›cakl›€›n›n düzenlenmesinde kilit rol oynar.
Hararet bafllad›€› zaman terleriz. Terle birlikte vücut s›cakl›€›m›z dü-
fler, çünkü terin ço€u sudan oluflmaktad›r. S›v› kaybetti€imizde terle-
memiz durur ve çok h›zl› bir flekilde ateflimiz yükselir.  
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‹nsan Vücudunda Su Kayb› Oranlar›na Ba€l› Olarak Görülen Rahats›zl›klar
Susuzlu€un düzeyine göre organizmada çeflitli süreçler flekillenir. Kanda-
ki su normalin ortalama % 3’ünden daha fazla eksilirse, böbrekler metabo-
lizma art›klar›n› geçiremeyecek hale gelir. 

‹nsan organizmas›ndan 2 litre su kayb› halsizlik, 3 litre su kayb› belirgin
bir düflkünlük ve 4 litre su kayb› da hayati tehlikenin bafllang›c› olarak ka-
bul edilir. Organizmadaki suyun yaklafl›k % 11-12’sinin kayb› ise ölüme
neden olur.     

Kanda ortalama 3-4 litre kadar su vard›r. Susuzluktan ölüm, kan yo€unlu-
€unun fazlalaflmas›n›n ince damarlarda dolafl›m›n durmas›na ve oksijensiz
(O2) kalmaya yol açmas› nedeniyle ortaya ç›kar.

Su eksikli€i ya da vücut suyunun azalmas› durumunda su ve elektrolitle-
rin düzeyi düfltü€ünden vücudun çal›flma düzeni bozulur. Gövde suyu-
nun % 5 kadar›n›n kayb›na dayan›labilir. Bu kay›p % 10-15’e ç›kt›€›nda ya-
flamsal süreçlerde ciddi bozukluklar bafl gösterir ve e€er kay›p devam
ederse bu durum ölümle sonuçlan›r. Bebekler, küçük çocuklar ve yafll›lar
susuzlu€a çok duyarl›d›r. ‹shal ve kusma gibi su kayb›n›n artt›€› durumlar-
da gövde suyunun azalmamas› için su, tuzlu ayran ve sulu besinler veril-
melidir. fiiddetli ishal durumunda ise su ve elektrolit dengesi tehlikeli dü-
zeyde bozulabilir. Bu durumdaki hasta doktor denetiminde olmal›d›r. 

Su ve besin kaynaklar›n›n k›s›tl› oldu€u kaza ve do€al afet gibi tehlikeli du-
rumlarda suyun teminine öncelik verilmelidir. Su k›tl›€› durumunda fizik-
sel etkinlik azalt›lmal›, terleme önlenmeli ve enerji orta derecede karfl›lan-
mal›d›r. ‹drarla su kayb›n› azaltmak için protein ve tuz az al›nmal›d›r. Tuz-
lu su ya da deniz suyunun çok içilmesi de susuzlu€u art›rarak su-elektrolit
dengesini bozar ve öldürücü sonuçlara yol açar. Deniz kazalar›nda, susuz-
lu€unu deniz suyuyla gidermeye çal›flanlar›n daha çok susad›klar› ve ha-
yatlar›n› kaybettikleri bilinmektedir. 

Suya göre sodyumun fazla al›nmas› ve gövde s›v›lar›nda çok tutulmas›
ödem (flifllik) denilen duruma yol açar. Hücre d›fl› s›v›s›nda sodyum yo-
€unlu€u ile geçiflme bas›nc› artt›€›nda, dengenin sa€lanmas› için, hücre içi
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s›v›s› hücre d›fl›na geçmeye bafllar. Bunun sonucunda, hücre içi s›v›s› aza-
l›rken hücre d›fl› s›v›s› artar ve ödem oluflur. Bu tür ödemler çeflitli hasta-
l›klar sonucunda ya da deniz suyu içilmesi gibi durumlarda, su-elektrolit
dengesinin bozulmas›yla oluflur. 

Su ve Çocuklar

Bebeklerin ve çocuklar›n vücutlar›nda yetiflkin insanlara k›yasla daha yük-
sek oranda su bulunmaktad›r. Bu nedenle içme ve kullanma suyunun kali-
tesi son derece önemlidir. Örne€in, banyo sular› klorsuz olmal› ve mikro-
organizmalar içermemelidir. Anne sütü alan bebekler için alt›nc› aydan iti-
baren, mama yiyen bebeklerde ise ilk aydan itibaren canl› su kullan›lmas›
çok önemlidir.    

Çocuk için en yararl› içecek sudur. Su gereksinmesini karfl›lamak için fleker
kat›lm›fl meflrubat›n veya meyva suyunun içirilmesi obezite riskini art›r›r,
çocu€un dengesiz beslenmesine ve difl sa€l›€›n›n bozulmas›na neden olur.

Ergenlik ça€› büyüme ve geliflimin en önemli dönemlerinden biridir.
‹skelet sistemi bu dönemde çok h›zl› büyür ve bu da kalsiyum gereksin-
mesini art›r›r. Bu dönemde kemi€in kalsiyum yo€unlu€unun doruk nok-
tas›na gelmesi, ileri yafllarda kemik erimesinden kaynaklanan osteoporo-
siz gibi sa€l›k sorunlar›n›n önlenmesine yard›mc› olur. Kalsiyum içeri€i
yüksek su içilmesi de artan kalsiyum gereksinmesine katk›da bulunur.
Gençlerin fleker içeri€i yüksek meflrubatlar› içme e€ilimleri giderek art-
maktad›r. Bu içecekler bol kalori kayna€› olduklar›ndan su gereksinmesi-
ni bunlarla karfl›lamak obezite riskini art›r›r.

Susuzluk bebeklerde ve çocuklarda baflka önemli sorunlara da yol açmak-
tad›r: Kusma, ishal, s›cak havalarda afl›r› terleme gibi durumlarda vücut-
tan ani ve yüksek oranda su kaybetmek dehidrasyona neden olmaktad›r.
Su kayb›n› önlemek için, bu gibi durumlarda s›k s›k su verilmeli ve
dehidrasyon durumunun önüne geçilmelidir. 

Bebeklerde bafll›ca dehidrasyon belirtileri flunlard›r: Dil kurumas›, göz-
lerin çökmesi, b›ng›lda€›n çökmesi, idrar miktar›n›n azalmas› ve derinin
pörsümesi. 



2374-9 Yafl Aras› Çocuklarda S›v› Tüketimi Araflt›rmas›

4-9 yafl aras›ndaki çocuklarda s›v› tüketim al›flkanl›klar›n› ve annelerin s›-
v› tüketimi konusundaki bilgilerini ölçmek amac›yla, Synovate Araflt›rma
fiirketi taraf›ndan Pediatri Birli€i ve özel bir flifle su firmas› ad›na, Türkiye
nüfusunu temsil eden “Çocuklarda S›v› Tüketimi Araflt›rmas›” yap›lm›fl-
t›r. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sa€l›€› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›
Ö€retim Üyesi ve Pediatri Birli€i Derne€i Baflkan› Prof. Dr. Murat Tun-
cer, Pediatri Birli€i Derne€i doktorlar›ndan çocuk sa€l›€› ve hastal›klar›
uzman› Dr. Cengizhan Elmas, beslenme ve diyet uzman› Nihal Tunçer ve
psikolog ‹rem Konakç› bu araflt›rmay› birlikte yürütmüfllerdir.

Bu araflt›rma sonuçlar›na göre, Türkiye’nin 4-9 yafl aras› s›v› tüketimi ve
ebeveynlerin bu konuda çocuklar üzerindeki etkisi flu flekildedir:

Çocuklarda s›v› tüketimi yetersiz: Araflt›rmaya kat›lan çocuklara en fazla
tükettikleri s›v› ve bunu ne kadar tükettikleri soruldu€unda, % 84’ü “su”
ve “günde ortalama dört bardak” yan›t›n› verdi.
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Annelerin % 99’u da çocuklar›n›n s›v› ihtiyac› oldu€unu düflündüklerinde
onlara ilk tercih olarak su vermektedir. Annelerin sudan sonraki tercihle-
ri ise süt ve meyve suyu olarak s›ralan›yor.  

Araflt›rmadan ç›kan sonuçlara göre, çocuklar›n % 42’si 1 litre ve alt›nda,
yani yafllar›na göre yetersiz s›v› tüketirken, anneler çocuklar›n›n yeterli s›-
v› tüketti€ini düflünmektedir. 

Diyetisyen Nihal Tunçer, Milli Akademi T›p Ensitüsü G›da ve Besin
Kurulu’nun verilerine dayanarak, çocuklarda günlük s›v› tüketiminin flu
miktarlarda olmas› gerekti€ini belirtmektedir:

• 1-3 yafl aras›ndaki çocuklar: 1,3 litre
• 4-8 yafl aras›ndaki çocuklar: 1,4 litre
• 9-13 yafl aras›ndaki çocuklar: 2,1 litre (k›zlar) – 2,4 litre (erkekler)
• 14-18 yafl aras›ndaki çocuklar: 2,3 litre (k›zlar) – 3,3 litre (erkekler)

Diyetisyen Nihal Tunçer, çocuklarda s›v› tüketim oranlar›n›n do€ru bir
flekilde tespit edilebilmesi için annelerin mutlaka doktora dan›flmalar›n›
önermektedir. Tunçer bu konuda flu görüflleri ifade etmektedir: “Her ço-
cu€un yafl›na, boyuna, kilosuna, cinsiyetine, aktivite düzeyine ve yaflam
koflullar›na göre s›v› tüketim miktar› de€iflir. Kontrollü s›v› tüketimi için
s›v›y›, ölçüsünü bildi€iniz bir bardakta sunmak uygun bir yaklafl›md›r.” 

Su tüketimi konusunda bilgi eksikli€i var, fakat doktora dan›fl›lm›yor: An-
nelerin % 91’i çocuklar›n›n yeterli s›v› tüketti€ini düflünmekte, bu neden-



239

Çocuklar su içmeyi unutsalar bile annelerin hat›rlatmas› gerekir.

le de % 90’› doktora dan›flmamaktad›r. Araflt›rmadan ç›kan sonuçlar, an-
nelerin s›v› tüketimi konusunda bilgiye ulaflmada s›k›nt› yaflad›€›n› da
gösteriyor. “S›v› tüketimi konusunda bilgi kayna€›n›z var m›?” sorusuna,
kat›l›mc›lar›n % 82’si “Hay›r” yan›t›n› veriyor. 

Annelerin ço€u yetersiz s›v› tüketiminin çocuklar›n›n sa€l›€› üzerinde
olumsuz etkilere yol açaca€›n› söylemekte (% 77) ve yetersiz s›v› tüketi-
minin en büyük etkileri olarak yorgunluk (% 33), sa€l›k problemleri ve
hastal›k (% 27), geliflim problemleri (% 18), kab›zl›k (% 14) ve cilt prob-
lemleri (% 10) gibi rahats›zl›klar› s›ralamaktad›r. 

Araflt›rma verilerine iliflkin de€erlendirmelerde bulunan Çocuk Sa€l›€› ve
Hastal›klar› Uzman› Dr. Cengizhan Elmas flu hususa dikkat çekmektedir:
“Yetersiz s›v› tüketiminin en büyük etkileri soruldu€unda annelerimiz
halsizlik, geliflim problemleri, kab›zl›k gibi fiziksel etkilerden bahsettiler.
Oysa yetersiz s›v› tüketiminin bir önemli sonucu da konsantrasyon bo-
zuklu€u ve zihinsel performanstaki etkileridir. Yetersiz s›v› tüketimi ço-
cuklar›n zihinsel performanslar›n›, ö€renme yeteneklerini olumsuz yönde
etkileyebilir.”

Anneler çocuklar›n› s›v› tüketmeleri konusunda uyarmaya ihtiyaç duymu-
yor:  Çocuklarda s›v› tüketimi konusundaki bu araflt›rmaya kat›lan anne-
lere çocuklar›n› s›v› tüketmeleri konusunda nas›l yönlendirdikleri sorul-
du€unda, kat›l›mc›lar›n % 41’i böyle bir ihtiyaç hissetmediklerini belirtti.

Çocuklarda s›v› tüketiminin ebeveynler taraf›ndan mutlaka takip edilmesi
gerekti€ini söyleyen diyetisyen Nihal Tunçer’e göre, “Annelerimiz çocuk-
lar›n›n yeteri kadar s›v› tükettiklerini düflünse de ne yaz›k ki, düzenli ola-
rak takip etmediklerini söylüyorlar. Nas›l ki çocu€umuzun yeme€ini dü-
zenli olarak takip ediyorsak, s›v› tüketimi konusuna da ayn› ciddiyetle e€il-
memiz gerekiyor.” Tunçer, çocuklar›n az miktarda ama s›k s›k su içmeye
teflvik edilmesi gerekti€ini, erken yafllarda su içme al›flkanl›€› kazanman›n
sa€l›kl› bir gelecek için önemli bir yat›r›m olaca€›n› da belirtmektedir. 
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‹çimizdeki Su (Suyun Vücudumuzdaki Çevrimi)

Suyun aral›ks›z ak›fl› için vücut bir transit bölgedir. Bu yolculuk üç aflama-
dan oluflur: 

1. Suyun al›m›, 

2. Hücre ve dokularda sindirilmesi, 

3. At›lmas›. 

1. Su Al›m›

Su vücuda a€›z, akci€er (buhar formunda) ve deri yollar›yla al›n›r.

A€›z

Her gün a€›z yoluyla yaklafl›k 2,5 litre s›v› vücudumuza al›nm›fl olur. Bu s›-
v› serbest formda ya da baflka besinlerle ba€l› olabilir.

Suyun bir maddeye ba€l› olarak al›nmas›, asl›nda yedi€imiz kat› g›dalar
içinde do€al olarak bulunan suyun al›nmas›d›r (meyve ve sebzelerin öz-
lerinde bulunan özsuyu gibi). Tüm canl›lar için su gerekli oldu€undan,
tüm g›dalar›m›z –bitki ya da hayvan kökenli olmalar› fark etmez– su içer-
mektedir. 

En fazla su içeren g›da sebzelerdir (salatal›kta % 95,6 oran›nda). Sebzele-
rin haz›rlan›fl flekli su içeri€i konusunda çok önemli bir rol oynamaktad›r.
Meyveler de sebzeler kadar suludur (kavun ve karpuzda % 92 oran›nda).
Hayvansal g›dalardaki su oran›, insanlardaki gibi % 70’tir. Süt ve süt ürün-
lerindeki oran ise % 79-86’d›r. 

Daha önce de belirtti€imiz gibi, kiflinin günlük su ihtiyac›, yedi€i kat› g›-
dalara ba€l› olarak çok ya da az olabilir. E€er kifli bolca meyve ve sebze tü-
ketiyorsa günlük su ihtiyac›n›n 2/3’sini bu flekilde karfl›lam›fl olur. Geri
kalan k›sm›n› da s›v› içeceklerle tamamlayabilir. Ancak günlük diyetinde
meyve ve sebzeye fazla yer vermeyen kifliler, s›v› ihtiyaçlar›n›n 2/3’sini
do€rudan s›v› içerek tamamlayabilirler.
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Akci€erler

Vücudumuza su alman›n ikinci yolu solunumdur. Havada as›l› kalm›fl
olan su, nefes ald›€›m›zda mukozayla* buluflur. Havadaki nemin emilimi
alveolarda** yerini al›r, ancak bu yolla çok fazla su al›namaz. Emilim süre-
ci pasif olarak gerçekleflir ve insanlarda bu yap› çok geliflmemifltir. 

Deri

Suyun vücuda girmesinin bir baflka yolu da deri arac›l›€›yla gerçekleflir.
Solunum yoluyla al›nan su, deri yoluyla vücuda al›nan su ile benzer nite-
liktedir. Bu flekilde vücut kendini korumufl olur, çünkü suya girdi€imizde
zararl› boyutlara varacak kadar su emilimi deri yoluyla önlenmifl olur. 

Deri ve solunum yoluyla al›nan su, vücudumuzun günlük su ihtiyac›n›n
temel karfl›lanma yolu de€ildir.  Vücudun su ihtiyac›n› karfl›laman›n temel
yolu sindirimle gerçekleflir. 

Vücudumuz bu üç yolun d›fl›nda, bir de metabolik s›v› yoluyla ihtiyac›
olan suyu karfl›lamaktad›r. 

‹nsan derisi kesiti

Alg›lay›c› sinir ucu

Ya€ bezi

Düz kas

K›l kökü

Ter bezi
Kan damar›

D›fl tabaka

Orta tabaka

‹ç tabaka

K›l

* Baz› organlar›n iç yüzlerini kaplayan ve salg› üreten doku tabakas›.

** Akci€erdeki hava kesecikleri.
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Metabolik S›v›

Metabolik s›v› vücudun kendisinin üretti€i bir s›v›d›r ve su içeren g›dalar-
dan de€il de sindirilen kat› g›da bilefliklerinden üretilir. Metabolik s›v›,
ya€lar›n ve karbonhidratlar›n enerjiye dönüfltürülmesi s›ras›nda üretilir.
De€iflik kimyasal dönüflümler bu ürünleri kullan›labilir enerji (kaslar tara-
f›ndan kullan›lan enerji) ve kullan›lamaz enerji (vücuttan ç›kar›lmas› ge-
reken metabolik at›k ve art›klar) olarak ikiye ay›r›r. Bu at›k ve art›klar ak-
ci€erler taraf›ndan d›flar› verilen karbondioksiti (CO2) ve suyu içerir. Bu
at›klar organlardan direkt olarak at›lamaz, ya (akci€erlerden) buhar for-
munda ya da üre yoluyla at›l›rlar. 

2. Hücre ve Dokularda Sindirilmesi

‹nsanlar ve birçok hayvan için su öncelikli olarak beslenme yoluyla al›n›r.
Dokular›n derinlerine kadar ulaflabilmesi için suyun öncelikle ozmoz yön-
temiyle sindirim sistemini terk etmesi gerekir. 

Ozmoz Prensibi

Suyun seçici geçirgen bir zardan geçmesine ya da yay›lmas›na (difüzyo-
nuna) ozmoz denir. Su hücre zar›ndan kolayca geçerek zar›n her iki ya-
n›ndaki konsantrasyonunu dengeler. Ancak, zardan geçemeyen maddele-
rin konsantrasyonu dengelenemez ve sonuçta çözeltinin birinin hacmi ar-
tarken di€erinin hacmi azalm›fl olur. Bir çözelti içinde ozmoz sonucunda
geliflen su bas›nc›na ozmotik bas›nç denir. Ozmoz ve ozmotik bas›nç hüc-
renin ifllevlerini gerçeklefltirebilmesi ve hayatta kalabilmesi aç›s›ndan
önemlidir.

Ba€›rsak ve Kan Aras›nda Aktar›m

Sindirilen suyun kan ak›fl›na kat›labilmesi için öncelikle ba€›rsak duvarla-
r›n› geçmesi gerekir. Emme ozmoz yoluyla yap›ld›€› için do€al olarak a€›z-
da çok zay›ft›r. Dilin alt›nda suyun bir k›sm›n› emen kan k›lcallar› bulunur,
ancak yeterince uzun süre bir araya gelemedikleri için önemli bir emilim
gerçekleflemez. 
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Midede de emilim çok zay›ft›r, çünkü midenin as›l görevi sindirimdir. Su
buradan h›zl›ca ba€›rsa€a gelir. Kal›nba€›rsaktaki mukus (mukozada
bulunan sümü€ümsü s›v›) membran›n iç yüzeyi kan k›lcallar›yla kapl›d›r.
Ba€›rsa€›n iç yüzeyi ile k›lcallar› birbirinden ay›ran membran (zar) 0,0030
milimetreden daha kal›n olmayan tek tabakadan oluflmufl hücrelerdir. Bu
yüzden, özellikle sindirilmifl olan g›da ve içeceklerin ba€›rsak mukozas›y-
la uzun süre temasta bulunmas›, ozmotik bas›nç konsantrasyonunun ko-
layl›kla gerçekleflmesini sa€lar.  

K›lcallar

K›lcallar son derece ince ve k›r›lgan kan damarlar›d›r. Bu aç›dan genellik-
le saçlarla karfl›laflt›r›l›rlar (“capillaris”, Latince “saç” demektir). Gerçekte
saçtan çok daha ince olan k›lcallar 5 ila 30 mikron çap›ndad›rlar. 

K›lcallar›n çok olmas›n›n nedeni, dokular›n en derinine kadar sulama yap-
malar›n›n gerekmesidir. Bölünerek ve da€›larak dallan›rlar (a€aç gibi) ve
böylece vücudun her parças›n› yenilerler. E€er atardamarlar ve toplarda-
marlar için “büyük otobanlar” benzetmesini kullanacak olursak, k›lcallar
da her eve (hücreye) giden yüzlerce, binlerce “arayol” gibidir.     

Ba€›rsak



Bir insan›n atardamarlar›, toplardamarlar› ve k›lcallar› yan yana eklendi-
€inde dünyan›n etraf›n› 2,5 kez çevreleyecek uzunlukta (yaklafl›k 100.000
km) olduklar› görülür. K›lcallar›n yüzey alanlar› da 6 km uzunlu€unda ve
1.05 km geniflli€indedir. Bu muazzam yüzey d›flar›dan vücudumuza giren
(beslenme, akci€er vb. yollarla) her fleyin ince dokulara ulaflmas›n› ve
toksinli maddelerin d›flar› at›lmas›n› sa€lar. 

K›lcallar geniflleme ve daralma özellikleri sayesinde de€iflik miktardaki s›-
v› al›m›n›n idaresine izin verirler. Yüksek miktarda su vücudumuza girdi-
€inde k›lcallar genifller ve böylece hacimleri artar. 

Kan ve Hücre D›fl› S›v›s› Aras›nda Aktar›m 

Sindirim sistemimize al›nan sular›n % 95’ten daha fazlas› kan›m›zda bulu-
nur. Bu su miktar› hacimsel olarak s›n›rland›r›lm›flt›r, aksi takdirde kan da-
marlar› artan bas›nçtan dolay› geniflleyerek patlard›. Vücuda fazla su al›n-
d›€›nda, ozmotik bas›nç hemen kan hacmini düflürerek damarlardaki su
oran›n› dengeler. 
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K›lcal  damar
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Sindirim sisteminden kan ak›fl›na kat›lan su, kan› suland›r›r ve kan damar-
lar›n›n duvarlar›ndaki ozmotik bas›nc› azalt›r (ozmotik bas›nç hacimden
de€il konsantrasyondan etkilenir). Kan damarlar›n›n di€er taraf›nda hüc-
re d›fl› s›v› bulunur ve bu s›v›n›n kat› madde konsantrasyonu kan›nki ile
hemen hemen ayn›d›r. Bu benzerlik sayesinde, ihtiyaç durumunda kan ve
hücre d›fl› s›v›s› aras›nda ozmotik transfer gerçekleflebilmektedir. Böyle-
likle kan besinleri hücre d›fl› s›v›s›na iletir. Hücre d›fl› s›v›s› da toksinli
maddelerin vücuttan at›lmas› için kana verilir.   

Hücre D›fl› S›v›s› ve Hücreler Aras›nda Aktar›m

Hücre, vücuda giren suyun son var›fl yeridir. Vücudun ihtiyaç duydu€u
birçok biyokimyasal dönüflüm burada gerçekleflir. Vücudumuzun yakla-
fl›k % 70’ini oluflturan su, ozmoz ya da hücre üzerinde bulunan çok küçük
özel pompalar sayesinde hücre d›fl› s›v›dan hücreye girifl yapar. 

Hücrelerin fonksiyonlar›n› baflar›yla yerine getirebilmeleri için optimum
seviyede su içermeleri gerekmektedir. Bu seviyedeki herhangi bir de€i-
flim, potansiyel olarak bozulmaya ve hastal›€a neden olur. Bu nedenle vü-
cut, su hacminin de€iflmesi durumunda çok h›zl› tepki verir. 

Dönüfl Yolu

Hücresel aktivitelere kat›lan su görevini tamamlam›fl say›l›r ve hücreden
at›lmas› gerekir. Bu su az say›da mineral ve vitamin içermektedir, ayn› za-
manda toksinli maddelerle de yüklüdür. 

Su vücudu terk etmek için tekrar hücre d›fl› s›v›s›na ulafl›r, sonra da kana
geçer. Böylece kan, suyu ve at›€› boflalt›m sistemine tafl›r. Suyun vücudu-
muzdaki çevrimi bu flekilde tamamlanm›fl olur.

3. Suyun Vücuttan At›l›m›

Su vücudumuzdan dört farkl› yolla ayr›l›r. 

Böbrekler

Böbrekler suyun vücuttan at›lmas› için en temel boflalt›m sistemidir. Her
gün 1-1,5 litreye yak›n üre fleklinde (idrar olarak) su vücuttan at›l›r. Böb-
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rekte bulunan küçük filtrelerden geçtikten sonra kanda kalan bir miktar
su çeflitli kat› at›klarla uzaklaflt›r›l›r (görevini tamamlam›fl mineraller, ürik
asit (C5H4N4O3), üre, vb). Su ve kat› maddeler birlikte üreyi oluflturur-
lar; ürenin % 95’i su, % 5’i kat› maddedir. 

Her böbrekte bir milyon küçük filtre bulunur. Filtreleme böbrekte bulu-
nan küçük filtrelerin iki yan›ndaki farkl› bas›nçlardan oluflur. Bu bas›nç
düflük tansiyonu olan kiflilerde daha zay›ft›r.

Kan› temizlemesinin d›fl›nda böbrekler vücudun su içeri€ini gözlemler.
Su al›m› yetersiz oldu€unda ve dokular s›v› s›zd›rd›€›nda, böbrek at›klar›
atarken daha az su kullan›r. Bunun tam tersi fazla su al›m› için geçerlidir:
Vücuda daha fazla su al›n›yorsa, böbreklerden normale göre daha fazla su
at›l›r.

Deri

Su vücudumuzdan deri yoluyla ter olarak at›l›r. Terin içeri€i, % 99 su, %1
kat› maddeden oluflur. At›k maddeler, görevini tamamlam›fl mineraller
(sodyum, fosfor, vb) ya da üre, ürik asit (C5H4N4O3) gibi organik at›k-
lard›r. Terleme esnas›nda, böbrek ile ayn›, ancak daha düflük konsantras-
yonlu at›klar at›l›r (1/5’i kadar). Ter, ter (terletici) bezleri taraf›ndan üre-
tilir ve at›l›r. Her santimetre karemizde 70 ile 120 tane ter bezi bulunmak-
tad›r. Bu bezler taraf›ndan yap›lan filtreleme sürecinin performans›
böbrek filtresiyle benzerdir: Her iki taraftaki filtre bas›nc›nda meydana
gelen de€ifliklik, kanda tutulan bir miktar su ve at›€›n ter bezlerinden
geçifline neden olur. Ter bu yolla flekillenir ve çok ince damarl› olan deri
yüzeyine do€ru hareket eder.    

Deri hücresi
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Akci€erler

Nefes verdi€imizde buhar formundaki çok az bir miktar s›v› vücudumuzu
terk eder. Günde 300-500 gr. aras›nda suyu pasif olarak vücudumuzdan
bu yöntemle atar›z. Bu oran yo€un fiziksel aktiviteler s›ras›nda (dakikada
2-5 mililitre, dinlendi€imiz zaman ise dakikada 0.25 mililitredir), kuru ve
s›cak havalarda artar. Zira solunum mukoza membran›n›n kurumamas›
için belli miktarda nemin akci€erlerde bulunmas› gereklidir. Membranlar
kurudu€unda kolay k›r›labilir ve esnekliklerini yitirebilirler, bu da öksürük
gibi problemlere neden olabilir. 

Ba€›rsak

Ba€›rsak vücuttan suyu en az atan organd›r. Günde en az 150 gr. ya da da-
ha fazla kat› görünümünde d›flk› atar. Bunun en fazla 120 gr.’› s›v› içerebi-
lir, ki bu da boflalt›ma yard›mc› olmak amaçl›d›r. Baz› ba€›rsak düzensiz-
liklerinde suyun oran› ve at›€›n miktar› anormal flekilde yüksek olur (litre-
lerce). Bu durumda d›flk› s›v›lafl›r ve ishal meydana gelir. 

‹nsan Vücudunun Yap›s›
‹nsan vücudu, çeflitli kimyasal ve fiziksel olaylarla canl›l›€›n› sürdüren sis-
temler ile bu sistemleri meydana getiren organ ve dokulardan oluflan can-
l› bir organizmad›r.

Hücreden Organizmaya

Çok hücreli canl›larda ayn› yap› ve görevdeki hücreler birleflerek dokula-
r›, dokular birleflerek organlar›, organlar birleflerek sistemleri ve sistemler
de birleflerek canl› organizmay› (canl› vücudunu) olufltururlar.

HÜCRE → DOKU → ORGAN → S‹STEM → CANLI ORGAN‹ZMA   

Vücudumuzdaki bütün organ ve sistemler bir uyum içerisinde çal›fl›r ve
insan vücudunun canl› ve sa€l›kl› kalmas› için görev yaparlar. Bütün or-
ganlar, kan damarlar› ve sinirlerle birbirlerine ba€l›d›r. Bu nedenle, insan
vücudunu meydana getiren organ, sistem ya da dokularda meydana gelen
herhangi bir sorun bütün vücudu etkileyebilir.
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Mükemmel bir organizma olan insan vücudunda, vücudun yaflamsal faali-
yetlerini sa€l›kl› ve yeterli seviyede devam ettirebilmesi için bütün organ-
lar›n sa€l›kl› olarak çal›flmas› gerekmektedir. Organlar›n sa€l›kl› ve birbir-
leriyle uyumlu hareket etmeleri sistemlerin sa€l›kl› olmas›n›, vücudumuz-
daki sistemlerin sa€l›kl› çal›flmas› da bütün vücudumuzun sa€l›kl› olmas›-
n› sa€lamaktad›r.

Vücudun Temel Yap› Tafl›: Hücre

Yafllanman›n en temel nedeni, vücuttaki su miktar›n›n azalmas›yla ba€-
lant›l›d›r. Hücrelerdeki su azalarak görevlerini yerine getiremeyince, vü-
cuttaki dokular, organlar ve dolay›s›yla sistemler de görevlerini yerine ge-
tirememekte ve yafllanma süreci bafllamaktad›r.

‹nsan vücudunun temel yap› birimi olan hücreler oluflturduklar› dokuya
göre farkl› özellikler gösterebilirler. Doku; bitki, hayvan ve insan organla-
r›n› meydana getiren, flekil ve yap› bak›m›ndan benzer olup ayn› vazifeyi
gören, birbirleriyle s›k› iliflkileri olan ve ayn› kökten gelen hücreler top-
lulu€udur. Dokular da biçimsel ve ifllevsel birimler olan organlar› olufltu-
rurlar. Fizyolojik olarak ayn› ifllevi gören yap›sal organ birlikleri de vücu-
dun sistemlerini meydana getirmektedir. 

Vücudumuzun temel yap› tafl›n› oluflturan hücreler hakk›ndaki bilgileri
k›saca flu flekilde s›ralayabiliriz: 

• Bir insandaki toplam hücre say›s› yaklafl›k 100 trilyondur. 

• Bir insanda 250’den fazla farkl› hücre çeflidi bulunmaktad›r.

• Yan yana eklendi€inde hücrelerimizin yaklafl›k uzunlu€u 18 bin kilo-
metredir.

• Her saniye ölen hücre say›s› yaklafl›k 50 milyondur. 

• Her saniye yeni olufltrulan hücre say›s› yaklafl›k 50 milyondur. 

• Toplam alyuvar say›s› (eritrosit) yaklafl›k 25 trilyondur. 

• Toplam akyuvar say›s› (lökosit) yaklafl›k 25-100 milyar aras›ndad›r. 
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• Toplam sinir hücresi say›s› yaklafl›k 30 milyard›r. (Bir sinekte yaklafl›k
100 bin, fare beyninde ise yaklafl›k 10 milyon sinir hücresi vard›r.)

• Beyin d›fl yüzeyindeki (korteks) sinir hücresi say›s› yaklafl›k 10 mil-
yard›r.

• Beyincik korteksindeki hücre say›s› yaklafl›k 10 milyard›r. 

• Bütün sinir hücrelerinin toplam sinaps* say›s› yaklafl›k 100 trilyondur. 

• Normal halde günde ölen sinir hücresi say›s› yaklafl›k 50-100 bindir.

• Bir hat›rlama sürecinde faal olan beyin hücresi say›s› yaklafl›k 10-100
milyondur. 

• Mide asiti üreten hücre say›s› erkekte yaklafl›k 1 milyard›r, kad›nday-
sa yaklafl›k 820 milyondur. 

• En küçük hücre olan spermlerin boyu yaklafl›k 3-5 µm’dur. **

• Beyindeki glia hücrelerinin*** boyu yaklafl›k 5 µm’dur. 

• En büyük hücre olan yumurta hücresinin çap› yaklafl›k 100-
120µm’dur. 

• Bir karaci€er hücresinin ortalama büyüklü€ü yaklafl›k 30-50µm’dur. 

• Bir alyuvar›n çap› yaklafl›k 7 µm’dur. 

• Bir böbrek hücresinin çekirde€inin çap› yaklafl›k 6,2 µm’dur. 

• Metafazda dizilmifl kromozomlar›n toplam geniflli€i yaklafl›k 4,5
µm’dur.

• Anüs yüzeyini örten hücrenin ömrü yaklafl›k 4,3 gündür. 

* Sinaps: nöronlar›n (sinir hücrelerinin) di€er nöronlara ya da kas veya salg› bezleri
gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesine olanak tan›yan özelleflmifl ba€lant›
noktalar›.

** µm (mikrometre)= 1/1 000 (10–3) mm 
1 nm (nanometre) = 1/1000µm= 1/1 000 000 (10–6) mm

*** Glia hücreleri: Merkezi sinir sisteminin uyar› yaratmayan ve iletmeyen hücreleridir.
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• Üst deri (epidermis) hücresinin ömrü yaklafl›k 19,2 gündür. 

• Kal›nba€›rsa€› örten yüzey hücresinin ömrü yaklafl›k 10 gündür. 

• ‹nceba€›rsak mukoza hücresinin ömrü yaklafl›k 1,4 gündür. 

• Son ba€›rsak (rektum) mukoza hücresinin ömrü yaklafl›k 6,2 gündür. 

• ‹drar torbas› (mesane) epiteli hücresinin ömrü yaklafl›k 66,5 gündür. 

• Dudak epidermis hücresinin ömrü yaklafl›k 14,7 gündür. 

• Ayak taban› epidermis hücresinin ömrü yaklafl›k 19,1 gündür. 

• Nefes borusunu (trake) döfleyen epitel hücresi ömrü yaklafl›k 47,6
gündür.

• Akci€er alveol hücresinin ömrü yaklafl›k 8,1 gündür. 

• Midenin girifl bölgesini (cardia) döfleyen epitel hücresinin ömrü
yaklafl›k 9,1 gündür.

• Midenin ç›k›fl bölgesini (pylorus) döfleyen epitel hücresinin ömrü
yaklafl›k 1,8-1,9 gündür. 

• Kulak içini döfleyen epitel hücresinin ömrü yaklafl›k 34,5 gündür. 

• Karaci€er hücresinin ömrü yaklafl›k 222 gündür. 

• Böbrek epiteli hücresinin ömrü yaklafl›k 286 gündür. 

• Tiroid epiteli hücresinin ömrü yaklafl›k 287 gündür. 

• Kemik hücresinin ömrü yaklafl›k 25-30 y›ld›r. 

• Sinir hücreleri ömür boyu çal›fl›rlar (yenisi üretilmez, sürekli eksilir). 

• Bölünerek say›lar›n› art›ramayan hücreler yumurta hücresi, beyin ve
sinir hücreleri, k›l so€anc›€› hücresi ve ter bezi hücreleridir.

Her saniye 20 milyar hücre ikiye bölünmektedir. Hücrelerin ömürleri yu-
kar›da belirtildi€i €ibi çok farkl›d›r.

Hücrelerimizin birço€u bizden daha gençtir. Sadece nöronlar ve kalp
hücreleri çok a€›r ve yavafl yenilenirler. Hatta hiç yenilenmediklerinde yo-
rulur ve ölürler. Bu nedenle yafl ve kilo bu yenilenmede etkili olmaktad›r.
En yafll› hücremiz ise 10-15 yafl›ndad›r.
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Suyun Vücudumuzdaki 250’den Fazla Çeflitli Hücre
Taraf›ndan Oluflturulan Baz› Sistemlerdeki Görev ve
Önemi

Bilindi€i gibi kan› oluflturan kan hücrelerinin flekli ve görevi, beyni olufltu-
ran beyin hücrelerininkinden tamamen farkl›d›r. Ancak ortak olan nokta-
lar› her ikisinin de suya duydu€u ihtiyaçt›r. Su her hücrenin fonksiyonla-
r›n› en verimli flekilde yerine getirebilmek için ihtiyaç duydu€u temel bir
kaynakt›r.

Suyun hücre için önemi flu flekilde s›ralanabilir: 

• S›v› tüketiminin yetersiz oluflu, hücre içindeki suyun azalmas›na yol
açt›€›ndan kanser etkisi yapabilecek maddeleri hücrelerden uzaklaflt›-
rabilmek zorlaflacakt›r. 

• Su hücrelere besin tafl›nmas›n› ve at›klar›n uzaklaflt›r›lmas›n› sa€lar.

• Su zarar görmüfl hücre ve dokular›n yenilenmesini sa€lar. 

• Yafl›n ilerlemesiyle beraber suyun hücrenin içindeki ve d›fl›ndaki tafl›-
n›m› yavafllamaktad›r. Su tafl›n›m›n›n yavafllamas›yla suyun hücre
içindeki oran› ile hücre d›fl›ndaki oran› bu durumdan etkilenmektedir.
Hücre su oran›n›n % 60 olmas› hücresel fonksiyonlar için en uygun
orand›r. Ancak yafllanmayla beraber hücrelerin su oran› azalmakta ve
% 40’lara kadar düflmektedir. 

• Kronik hücre susuzlu€u nedeniyle, hücrelerin güçleri ve savunma ye-
tenekleri azal›r. Kronik hastal›klar›n oluflmas›n›n en önemli nedenle-
rinden birisi, vücuttaki su eksikli€idir. 

• Su vücudun her hücresinde elektriksel ve manyetik enerji üreterek bi-
ze yaflam gücü verir.

• Hücre yap›s›ndaki maddeleri birbirine ba€layan bir yap›flt›r›c›d›r.
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• Hücre suyunu oluflturur. Hücre suyu yaklafl›k % 75 (bu oran de€ifl-
kendir) oran›nda tuzlu sudan oluflmaktad›r.

• Hücreler aras› boflluklar› doldurur. Su hücreler aras›nda bir dolgu
maddesi gibi vücudun mimarisinin oluflmas›na yard›mc› olur. 

• Kan hücrelerinin vücutta tafl›y›c›l›€› görevini üstlenir. Kan›n yaklafl›k
% 90’›n› su oluflturur. Kan›n görevi ise oksijen (O2) ve di€er besin
maddelerinin vücudun her yerine tafl›nmas› ve hücredeki madde de-
€iflimi sonucu ortaya ç›kan yan ürünlerin d›flar› at›lmas›d›r. Suyun ta-
fl›y›c›l›€› sadece kan hücreleriyle kalmaz, ayn› zamanda vücuttaki di-
€er bütün tafl›ma iflleri de suyla olmaktad›r. 

• Su ile çözülemeyen hiçbir madde hücre içine giremez ve sadece su ile
çözülebilen maddeler hücrede özümlenebilir.

Hücrede bafllayan herhangi bir sorun ancak doku, organ ya da sistemlere
yans›d›€› zaman anlafl›labilmektedir. Bu nedenle bedenimizin sesine ku-
lak vererek en küçük yap› tafl›m›z olan hücrelerimize nüfuz etmeye çal›fl-
mal› ve iyileflmeye bu noktadan bafllamal›y›z. Burada insan vücudunun en
temel yap› tafl› olan hücrenin oluflturdu€u baz› sistemler için suyun öne-
mini belirlemeye çal›flaca€›z. 
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Deri Sistemi ‹çin Suyun Önemi

Suyun vücutta tutulmas›n› sa€lad›€› için di€er duyu organlar›m›z aras›nda
en önemlisini oluflturmaktad›r. 

Deri ya da cilt, insanlar ve hayvanlar›n vücutlar›n› kaplayan en üst katman
olup, alt›nda bar›nd›rd›€› kas ve organlar› koruyan ve doku tabakalar›ndan
oluflan bir örtü sistemi organ›d›r. Bu tabakan›n alt›nda ya€ tabakas› vard›r.
Ya€ tabakas› vücudumuzu s›cak tutar ve darbelere karfl› korur. Burada bu-
lunan ter bezleri de boflalt›ma yard›mc› olur.

Cilt bizi d›flar›ya karfl› koruyan bir bariyerdir. Ayn› zamanda vücut ›s›s›n› ve
su dengesini korur, çeflitli zararl› maddelerin ter yoluyla vücuttan at›l›m›n›
gerçeklefltirir. Kabaca üç tabakadan oluflur. En altta, destek dokusu olan
kollajen, kan damarlar› ve salg› bezleri bak›m›ndan zengin “dermis” taba-
kas› yer al›r. Ortada “stratum bazale” denilen, sürekli yeni hücrelerin yap›l-
d›€› tabaka vard›r ve bu hücreler yavafl yavafl cildin üst tabakalar›na do€ru
yolculuk yaparlar. Yaklafl›k 14. günde art›k canl›l›klar›n› kaybetmeye baflla-
yarak en üstte birikirler ve “stratum korneum”u (tabaka) olufltururlar.
Normal bir cildin sa€l›€›n› ve canl›l›€›n› sürdürebilmesi için en üstteki ölü
hücrelerin sürekli dökülüp yenilenmeleri gerekir. Çünkü dökülüp yeni-
lendikçe, yeni deri daha temiz olur. ‹nsan cildi kendini yaklafl›k her 28
günde bir yeniler. Erke€in cildi bir kad›n›n cildine nazaran daha kal›nd›r
ve bu yüzden kendini yenileme süreci de daha uzundur.

Cilt ve Akci€erler: Cilt ›s› düzenlemesinde önemli bir yer tutar ve baz›
hallerde önemli derecede s›v› kayb› bu yolla olabilir. Akci€erler ve cilt yo-
luyla kaybedilen (insensible) s›v›, vücut yüzeyine ba€l› olarak, günde 750-
1200 ml aras›nda de€iflir. Bununla birlikte s›cak bir havada, a€›r iflte çal›-
flan bir kiflinin günde 10 lt s›v›y› cilt ve akci€erler yoluyla kaybetmesi ola-
€and›r.

‹nsan vücudunun en hayati s›v›s› olan suyun deri olmadan vücut-
ta tutulmas› mümkün de€ildir.



Cildimizin sa€l›€› için onu hem içten hem de d›fltan do€ru suyla besleme-
miz çok önemlidir. Dolay›s›yla içti€imiz suyun yan› s›ra haricen kulland›-
€›m›z suyun kalitesi ve pH’› da önemlidir. Nas›l asidik su içmek vücudun
pH dengesini olumsuz etkiliyorsa, haricen kullan›lan alkali su da 5,5 olan
deri pH’›n› olumsuz etkilemektedir. 

Cildimiz % 50 oran›nda su bar›nd›rmaktad›r (bu durum yafla ve cinsiyete
göre artmakta veya azalmaktad›r). Ayr›ca  derinin epiderm tabakas›ndaki
su miktar›  altderi tabakas›na göre iki misli fazla olup, cildin parlak ve ›fl›l-
t›l› görünmesinde baflrolü oynar. Bu nedenle deride su miktar›n›n yetersiz
olmas› durumunda pek çok sorunun oluflabildi€i görülmektedir: Kronik
susuzluk durumunda deri esnekli€ini yitirmeye bafllar. Deride pullanma
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ve çatlaklar bafl gösterir. Haricen nemlendirici krem kullanmak bu sorunu
ancak geçici ve yüzeysel olarak düzeltebilir. Cildin kaybetti€i elastikiyeti
geri kazanmas›, daha canl› ve genç bir cilt görünümüne kavuflmas› yeterli
ve canl› su içmekle mümkündür. Ayr›ca suyu azalan deri hücreleri günefl-
ten ve rüzgârdan daha kolay etkilenmektedir. 

Alerjik Deri Hastal›klar›: Alerjik deri hastal›klar›na günümüzde çok fazla
rastlamaktay›z. fiehirde do€an her üç çocuktan birinin bu rahats›zl›ktan
muzdarip oldu€u görülmektedir. Sadece çocuklar›n de€il yetiflkinlerin de
bu rahats›zl›klara yakaland›€› görülmektedir. 

Dr. Niwa Yukie, aktif oksijenin alerjik deri hastal›€›n›n nedeni oldu€unu
belirtmektedir. Vücutta üretilen fazla aktif oksijenin yüksek oranda lipid
peroksit üretti€i bilinmektedir. Aktif oksijenin k›sa bir yaflam ömrü oldu-
€u için vücuda as›l zarar lipid peroksitten gelmektedir. 

Alerjik deri rahats›zl›€› olan kiflilerde kan analizleri yap›ld›€›nda, sa€l›kl›
kiflilere oranla daha fazla doymam›fl ya€ asidi oldu€u görülmüfltür. Doy-
mam›fl ya€ asitleri aktif oksijen taraf›ndan lipid peroksite dönüfltürülür.
Vücutta ço€alan bu madde alerjik deri hastal›€› gibi rahats›zl›klarla kendi-
sini gösterir. 

Japonya’n›n Kobe flehrinde bulunan Akasi Hastanesi’nde ilaçlarla iyilefle-
meyen birçok alerjik deri hastas›, alkali ve indirgenmifl (ORP’si düflük) su
içerek sa€l›klar›na kavuflmaktad›r. 

Destek ve Hareket Sistemi ‹çin Suyun Önemi 

Kas, vücutta geliflmekte olan as›l hücreciklerin mezodermal tabakalar›n-
dan oluflan ve büzülebilen bir dokudur. Vücuttaki görevi güç oluflumunu
ve vücudun d›fl ya da iç organlar› aras›ndaki hareketi sa€lamakt›r. 

Kas hareketlerinin büyük ço€unlu€u bilinç d›fl›nda gerçekleflir ve yaflam
için gerekli fonksiyonlar›n yerine getirilebilmesi için büyük önem tafl›r (ör-
ne€in, kalbin kas›larak kan pompalamas›). Gönüllü kas hareketleri ise vü-
cudun hareket etmesi için kullan›l›r.
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Kaslar çizgili, düz ve kalp kas› olmak üzere üçe ayr›l›r. Çizgili kaslar iste€i-
miz do€rultusunda çal›flan kaslard›r. Düz kaslar iste€imiz d›fl›nda çal›fl›r.
Kalp kas› da bir çizgili kas olmas›na ra€men, iste€imiz d›fl›nda çal›flt›€› için,
“kalp kas›” ad›n› alm›flt›r. Kaslar›n faydalar› flöyle s›ralanabilir:

1. ‹skeletle birlikte vücudumuza flekil verir.

2. Kemiklere destek görevi yapar.

3. ‹skeleti oluflturan kemik ve eklemleri hareket ettirir.

4. Bu hareketlilik de vücudumuzun hareket etmesini sa€lar.

Türleri aras›nda ayr›m yap›lmaks›z›n, kaslar befl ortak özelli€e sahiptir:

1. Uyar›labilme: Kaslar, her canl› kitle gibi, kendilerine yap›lan bir uyar›-
ya cevap verme özelli€ine sahiptir. Kaslar›n bu uyar›ya cevab› "kas›lma"
biçimindedir.

2. ‹letebilme: Kaslar, do€al koflullarda, kas-sinir-kas aras›ndaki uyar›y›
"snaps" yoluyla, yani sinir sistemi yoluyla iletebilme özelli€ine sahiptir.

3. Kas›labilme: Kaslar›n kendilerine yap›lan uyar›lara verdikleri bir yan›t
olan kas›lma hareketinin befl farkl› türü vard›r: 

‹zometrik kas›lma: Uzunlu€u sabit kkalan fakat gerimi artan, statik bir ka-
s›lma fleklindedir. Bütün do€al kas›lmalar›n bafllang›c›n› izometrik kas›l-
malar oluflturur.

Konsantrik kas›lma: Kas›n gerimi ayn› kal›rken boyu k›sal›r. Dolay›s›yla bu
k›salarak meydana gelen dinamik bir kas›lma türüdür. Vücut gelifltirme ça-
l›flmas›nda bu tip kas›lmalar çok iyi bir örnektir. 

Eksantrik kas›lma: Dinamik bir kas›lma türüdür. Kas›n gerimi artarken
boyu uzar, yani konsantrik kas›lman›n aksine, uzayarak meydana gelen bir
kas›lma türüdür.

‹zokinetik kas›lma: Sportif aktivitelerde uygulanan yeni bir kas›lma
fleklidir. Bir egzersizin tümünde, sabit h›zda ve maksimal ölçüde yap›lan
bir kas›lma fleklidir.
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Tetanik kas›lma: Bu kas›lma, tek kas›lmaya oranla dört kat kuvvetli, uzun
süreli ve daha ekonomik kas›lma flekli olup daha fazla ifl görür. ‹stemli
hareketlerimiz genellikle devaml›, yani tetanik kas›lmalar fleklindedir.
Kasa gelen ve tek bir uyaran›n oluflturdu€u kas›lma bitmeden arka arkaya
s›k s›k uyaranlar verilirse, kas gevflemeye vakit bulamaz ve devaml› bir
kas›lma gösterir. Tetanik kas›lman›n meydana geldi€i en düflük uyaran
frekans›na "kritik frekans" ad› verilir.

4. Elastik olma: Kas› istirahat uzunlu€undan daha öteye gerip uzat›rsak
bir dirençle karfl›lafl›r›z. Bunu yapan, yani kas› geren ve uzatan kuvvet
kesildi€i zaman, kas yine istirahat uzunlu€una döner. Bu kas›n "elastik
olma" özelli€idir. 

5. Viskoz kitle olma: Kaslar, fleklini de€ifltirmek isteyen kuvvetlere karfl›
iç sürtünmeler nedeniyle bir direnç gösterirler. Kendilerine tatbik edi-
len kuvvet ile kas›n direnmesi aras›ndaki denge hemen de€il, ancak bir
süre sonra gerçekleflir. Bu durum kaslar›n "viskozite" özelli€idir. 

Kas sisteminin flematik gösterimi



259

Suyun Kaslar ‹çin Önemi: Su kaslar› güçlendirir ve yorgunlu€u önler. Bir-
çok kifli sadece susad›€›nda su içmek gerekti€ini düflünmektedir. Oysa su-
sayana kadar geçen o genifl zaman diliminde vücudumuz sürekli su kay-
betmektedir. Özellikle de spor yapanlar daha çok terledikleri için çok su
kaybetmektedirler. Bu yo€un su kayb› insan›n kendisini daha yorgun his-
setmesine neden olmaktad›r. Dolay›s›yla yap›lan egzersizlerin amac›na
ulaflmas› güçleflmektedir, çünkü kaslar güçlenece€ine daha da zay›flamak-
tad›r. ‹flte bu yüzden, spordan önce, spor s›ras›nda ve sonras›nda mutlaka
su içmek gerekir. 

Su bafll› bafl›na bir sa€l›k kayna€›d›r: Suyu ne kadar içmemiz gerekti€ini
anlaman›n en iyi yolu, sa€l›€›m›z için gerekli maddelerin varl›€›ndan ha-
berdar olmakt›r. Bu maddeler vücudumuza giren birçok zararl› maddele-
ri atmakta son derece yararl› olmaktad›r. Uzmanlar 4-5 litreye kadar su iç-
mekte serbest oldu€umuzu söylüyorlar. Kaslar›m›z içlerinde biriken tok-
sinleri s›v› yard›m›yla atar ve temizlenirler. Böylece kaslar›m›zda y›rt›lma,
kopma ya da kanama gibi olumsuzluklar olmaz. Ayr›ca çok su içenlerin
ciltleri hemen fark edilebilecek kadar parlak ve sa€l›kl› görünür. Suyun
sa€l›€›m›z kadar görünüflümüzde de belirgin bir fark yaratt›€› aç›kt›r.

Su gerekti€inden fazla yemeyi de önlemektedir: Bu d›fl görünüflüne özen
gösterenler için önemli bir etken say›labilir. Daha fazla su içerek çabuk
ac›kmaktan ve sürekli at›flt›rma iste€inden kurtulmak mümkündür. Zira
al›nan besinler de (sebze, meyve, et vb.) zaten su içermekte ve doymay›
sa€lamaktad›r. Asl›nda ac›kt›€›n› hissetmek pek çok durumda vücudun
suya ihtiyac› oldu€unun bir göstergesi olarak da de€erlendirilebilir. Bu ih-
tiyac› en aza indirmenin ve gerçekten gerekti€i zamanlarda yemek yeme-
nin en güvenli yolu da bol su içmektir. Bu sayede vücuttaki kas ya€ oran›
ideal miktarlarda kal›r ve kas›n daha rahat fonksiyon görmesi sa€lan›r. 

Her gün al›nmas› gereken vitamin ve proteinler ihmal edilmeden su mik-
tar›n› art›rmak hem sa€l›kl› olmaya hem de daha güzel ve iyi görünmeye
yard›mc› olur.
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Su içmek kaslara enerji verir. S›v› dengesi sa€lanmayan kaslarda yorgun-
luk hissi oluflur. Yeterince s›v› alamayan biri istenen düzeyde çal›flamaz ve
performans düflüklü€ü yaflayabilir. Dolay›s›yla özellikle kas egzersizleri
yap›l›rken bolca s›v› tüketilmelidir.

Kas kramp›: Kramp asl›nda bir doku spazm›d›r. Kas›lan doku ani ve
fliddetli a€r›ya yol açar. Uyku s›ras›nda bald›r adalelerinde meydana gelen
kramp yayg›n bir kramp türüdür. Ancak fazla yüklenme, incinme, adale
zorlanmas› (gerilmesi) ya da uzun süre ayn› pozisyonda kalmak gibi
durumlar da adale kramplar›na yol açabilir. Bunlar s›kl›kla, s›cak havada
oynanan spor karfl›laflmalar›nda afl›r› yorulan ve susuz kalan sporcularda
görülür.

Belirtileri:

• Ani ve keskin adale a€r›s› (ço€unlukla bacaklarda).

• Cildin alt›nda çarp›lm›fl bir adale dokusu yumrusunun görülmesi.

Diüretik (idrar söktürücü) kullan›m› ve afl›r› terleme nedeniyle potasyum
(K) kayb› adale kramplar›n›n genel nedeni olarak belirtilir, fakat bu s›k
rastlanan bir neden de€ildir.

Korunma: Susuz kalmaktan sak›n›n. Fiziki çal›flmalardan önce ve sonra
aç›lma egzersizleri yap›n ve kaslar›n›z› haddinden fazla yormay›n.

Kas kramp›na neden olan s›v› kay›plar›nda en çok azalan elektrolit potas-
yum (K), magnezyum (Mg) ve kalsiyumdur (Ca). Bunlar›n eksikliklerin-
de kas kramplar›, kas se€irmeleri ve kas a€r›lar› oluflur.

(Daha fazla bilgi için bkz. Uzm. Dr. Önder ÇEREZC‹, 
mail adresi: onder@amerikanhastanesi.org)

Lenf Dolafl›m› ‹çin Suyun Önemi 

Lenfatik sistem ya da lenf sistemi olarak bilinen yap›, lenf s›v›s›, lenf da-
marlar› ve lenf dü€ümlerinden oluflan bir organ sistemidir. ‹kinci bir do-
lafl›m sistemi olarak tan›mlanabilirse de lenf sistemi, yap›s› itibariyle dola-
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fl›m sisteminden çok farkl›d›r. Dolafl›m sisteminden ba€›ms›z olarak çal›-
flan lenfatik sistem, ba€›fl›kl›k sistemi içeri€ini dolafl›m sistemine boflalt›r
ve genel olarak ba€›fl›kl›k sisteminin güçlendirilmesinde rol al›r.

Lenf sistemi, kan dolafl›m› gibi, doku ve hücrelerdeki art›k maddeleri top-
lar, ancak lenf sisteminin bu tafl›ma ifllemi oldukça farkl›d›r. Kan dolafl›m›
atar ve toplardamarlardan oluflurken, lenf sistemi, tek yönlü yol gibi, sade-
ce toplama ifllemi yapar. Lenf sistemi hücreler aras›nda kalan art›k madde-
leri ana lenf damar›na (kanal›na) ulaflt›r›r, bu kanal da art›k maddeleri
toplardamarlara verir.

Lenf sisteminin tafl›d›€› maddeler flu flekilde s›ralanabilir: 

1. Su (günde 2-4 litre suyu tafl›r),

2. Proteinler,

3. Hücre art›klar› (ölü ve y›pranm›fl hücreler),

4. Yabanc› maddeler (toz vb), 

5. Bakteriler ve baflka hastal›k yap›c› maddeler,

6. Ya€lar (tam sindirilmemifl ya€lar). 

Lenfin narin kanallar› bu art›k maddeleri toplar ve büyük kanallara akta-
r›r, onlar da bunlar› toplardamarlara verir. Lenf kanallar› (damarlar›) tafl›-
ma ifllemi s›ras›nda di€er lenf bezlerine u€rarlar. Lenf bezlerindeki art›k
maddeler de bu kanala aktar›l›r. Lenf bezleri vücudun filtresi gibidir. Top-
lardamarlardaki kan›n geri dönüflünü önlemek için bulunan kapakç›klar
lenf damarlarlar›nda da vard›r ve böylece art›k maddelerin geri dönmesi
önlenmifl olur. 

Lenf sisteminin di€er ifllevleri: Lenf bezleri toplui€ne bafl›ndan fasulye bü-
yüklü€üne kadar çeflitli büyüklüklerde ve yaklafl›k 600 adet olurlar. ‹rili
ufakl› tespih taneleri gibi birbirlerine lenf damarlar›yla ba€l›d›rlar. Lenf
bezleri sadece tafl›ma ifllemi yapmazlar, ayn› zamanda ba€›fl›kl›k sistemi-
nin en önemli organlar› aras›ndad›rlar. Akyuvarlar hücrelerinden (lenfo-
sitler) üretirler ve lenf kanallar›ndaki fazla suyu lenf bezleri (dü€meleri)
emerek al›r. 
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En önemli lenf bezleri: Koltukalt› lenf bezleri, boyun lenf bezleri, kas›k
lenf bezleri ve le€enkemi€i bezleri en önemlileridir. Lenf bezleri iltihapla-
n›nca flifler ve bas›nca ya da a€r›ya yol açarlar. ‹ltihaplanan lenf bezlerinin
mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Vücudun sa€ taraf›ndaki lenf kanallar›
köprücük kemi€inin alt›ndaki toplardamara aktar›l›r ve solundaki lenfler-
de toplanan maddeler de sol köprücük kemi€i alt›ndan toplardamara ak-
tar›l›r.

Lenf sisteminde su miktar›n›n yetersizli€i durumunda oluflabilecek sorun-
lar: Su lenf sisteminin % 96’s›n› oluflturmaktad›r. Kronik susuzluk duru-
munda lenf ak›fl› azal›r ve birçok sorun ortaya ç›kabilir. Susuzluk duru-
munda lenf damarlar› protein depolar› nedeniyle t›kanabilir, ak›fl yavaflla-
yabilir, hatta durabilir. 

Örne€in, birço€umuz bademciklerimizin fliflmesinden flikâyet ederiz, an-
cak bunun alt›nda yatan nedeni araflt›r›p bir daha oluflmas›n› önlemek ye-
rine, antibiyotik al›p hayat›m›za devam ederiz. Oysa do€ru zamanlarda,
yeterli miktarda ve kaliteli su tüketilerek bademcik iltihab›n›n oluflmas›
önlenebilir. Bu ve bunun gibi birçok örnek, suyun lenf sistemindeki öne-
mini ortaya koymaktad›r. Vücudun susuz kalmas› durumunda en s›k rast-
lanan sorun lenf dü€ümlerinde iltihaplanmalar olmas›d›r. 

Sindirim Sistemi ‹çin Suyun Önemi

Vücuda al›nan besin maddelerinin ve içeriklerinin kana ve hücrelere geçe-
bilecek kadar küçük parçalara ayr›lmas› ifllemine sindirim, bu olay› ger-
çeklefltiren sisteme de sindirim sistemi denir.

‹nsanda sindirim sistemini meydana getiren organ ve yap›lar, s›ras›yla,
a€›z bofllu€u, dil, difl, tükürük bezleri, yemek borusu, mide, on iki parmak

Vücut ak›flkanlar›n›z› inceltmek için suya ihtiyaç vard›r. Bu saye-
de dokular›n ve organlar›n daha derinine nüfuz edilebilir. Kan›-
m›z›n yaklafl›k % 90’›, lenfimizin % 96’s› ve boyun omurilik s›v›s›-
n›n % 98,5’i sudan oluflmaktad›r.
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ba€›rsa€›, ince ve kal›nba€›rsaklar, pankreas, safra kesesi ve karaci€er ola-
rak say›labilir. 

Sindirim sisteminde su miktar›n›n yetersizli€i durumunda oluflabilecek
sorunlar: Yetersiz su tüketildi€inde ya da uygun olmayan kalitede su içil-
di€inde en s›k rastlanan sindirim sistemi hastal›klar› kab›zl›k, basur, difl eti
çekilmesi ve ifltahs›zl›kt›r.  

Difl Sa€l›€›: Su tüketiminin yetersizli€i tükürük bezlerinin fonksiyonlar›n›
da bozmaktad›r. Özellikle yafll› bireylerde ifltah› etkiledi€inden, bu konu
daha da önem kazanmaktad›r. Yetersiz su al›m› besin tüketimini zorlaflt›r-
makta ve beslenmeye ba€l› sorunlar›n ortaya ç›kmas›na zemin haz›rla-
maktad›r. Tükürük salg›s›n›n azalmas› difl sa€l›€›n› da olumsuz etkilemek-
tedir.

Kab›zl›k: Suyun sindirim sistemindeki önemi en çok ba€›rsaklarda mey-
dana gelen kab›zl›k durumunda görülmektedir. Sindirim sisteminde su-
yun yetersiz olmas›, vücudun atmak istedi€i at›klar› verimli bir flekilde ata-
mamas›na ve kab›zl›€a neden olmaktad›r.  

Sa€l›kl› bireyler üzerinde yap›lan araflt›rmalarda, bir hafta süreyle günlük
su al›m› 0,5 litre olarak s›n›rland›r›ld›€›nda d›flk›lama s›kl›€› ve a€›rl›€›nda
önemli azalmalar görülmüfltür. Günlük önerilen düzeyde s›v› alan insan-
larda ise kab›zl›€›n görülme s›kl›€› daha düflüktür. Akut kab›zl›k ciddi has-
tal›klar›n habercisi olabilmektedir. Toplumda birçok insanda görülebilen
kab›zl›k sorunu tedavi edilmedi€inde kansere varan sonuçlar do€abilmek-
tedir. 

Uzun süre kullan›lan antibiyotikler de sindirim sistemindeki
oksijen (O2) üreten aerobik bakterileri öldürdü€ü için vücudun
oksijen miktar›n› azaltmaktad›r. 
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Uzun Süreli Kab›zl›ktan Sak›n›n: Kab›zl›k sorunu olan birçok kifli mine-
ral yönünden zengin, alt›gen yap›da alkali su üreten mineQ filtresini de-
nemifl ve tüm hayat› boyunca kab›zl›k çekenler de dahil olmak üzere tü-
mü, alkali mineralli su sayesinde bu sorunlar›ndan kurtulmufltur. 

D›flk› ba€›rsaklara ulaflt›€›nda yulaf ezmesi (peltesi) k›vam›ndad›r. D›flk›-
n›n suyu ba€›rsak boyunca emilir, ancak çok fazla emilmesi durumunda
d›flk› sertleflir ve kab›zl›k ortaya ç›kar. E€er suyu al›nmadan ba€›rsaklardan
ilerlerse bu durumda da ishal meydana gelir. Mineral konsantrasyonu ta-
raf›ndan oluflan ozmotik bas›nc›n ifllevi sayesinde su emilimi dengelenir. 

Ayr›ca d›flk›n›n ba€›rsaklarda rahatça hareket edebilmesi için ba€›rsak du-
var›nda baz› kaygan maddelerin varl›€› gerekmektedir. Ancak dolafl›m sis-
temi bozuk olanlarda kab›zl›k ortaya ç›kabilmektedir. 

Alkali indirgenmifl mineralli su içmek uygun konsantrasyonda mineral
sa€lar. Bu sayede ba€›rsaklardaki su emilimi normal seviyelerde gerçekle-
flir. Bunun yan› s›ra alkali suyun yüksek pH de€eri, kan›n k›vaml›l›€›n›
azalt›r ve vücutta daha rahat dolaflmas›na yard›mc› olur. Bu da kab›zl›€›n
ortadan kalkmas›n› sa€lar. 

Ba€›rsaklar›n ORP’si (Oksidasyon ‹ndirgeme Potansiyeli) oldukça dü-
flüktür: Sindirim sisteminin ORP de€erleri s›ras›yla flu flekildedir; Mide
(+) 150 mV, onikiparmakba€›rsa€› (-) 150 mV, inceba€›rsak (-) 150 mV,
kal›n ba€›rsak (-) 250 mV. Burada ba€›rsa€›n bafl›ndan sonuna ORP de-
€erinin  (+) 150 mV’tan (-) 250 mV’a düfltü€ü görülmektedir. Ayr›ca
a€›zdan ald›€›m›z suyun bir k›sm› önce midede ve inceba€›rsakta, büyük
bir k›sm› ise kal›nba€›rsakta emilmektedir. Suyun ORP de€erinin kal›nba-
€›rsakta (-) 250 mV olmas› çok dikkat çekici bir durumdur ve üzerinde
durulmay› hak etmektedir. 

Normal kaynak suyunun ORP de€eri yaklafl›k (+) 200 mV’tur ve normal
musluk suyunun ORP de€eri çok daha fazlad›r. A€›zdan al›nan suyun ta-
mam› emilemeyecek kadar fazla oldu€u için, ba€›rsak içindeki mikroorga-
nizmalar sayesinde kal›nba€›rsa€a do€ru ilerleyip azalarak sonlara yaklafl-



t›kça (-) 250 mV de€erine düfler. Bu de€er suyun kolay emilimine yard›m
eden bir düzeydedir. 

Elektrolize alkali su ya da mineQ suyu gibi ORP de€eri düflük sular, ne ka-
dar çok içilirse içilsin, h›zl› emilim gerçekleflece€i için midede kalmaya-
cakt›r. Normalde kifli 2-3 bardak su içtikten sonra hareket etti€inde suyun
midesindeki çalkant›s›n› hisseder. Canl› su ise vücutta daha h›zl› emildi€i
için böyle bir çalkant› hissedilmez.

Böbrekler günde 180 lt (bir varil hacminde) plazmay› süzer. Böbrek tü-
büllerde süzülen s›v›n›n % 99 kadar› tekrar emilir, % 1 kadar› olan 1,8 lt s›-
v› idrar olarak at›l›r. E€er böbrekler emilimde % 1 oran›nda hata yaparsa
idrar miktar› 3,6 lt’ye kadar artar. ‹drar›n ço€almas› hormonal bozukluk-
lara, ilaçlara, böbrek yetmezliklerine ya da fleker hastal›€›na ba€l› olabilir.

Böbrek fonksiyonlar›n›n düzenli olmas› için idrar miktar›, ter ve solunum
sistemiyle at›lan s›v›n›n toplam› kadar s›v› al›nmal›d›r. Bu miktar 2,8-3 lt
kadar olmal›d›r. Spor nedeniyle terleme, ishal, ateflli hastal›k gibi durum-
larda bu miktar çok daha yüksek olmal›d›r.

Dolafl›m Sistemi ‹çin Suyun Önemi

Sindirilmifl besin maddelerinin ve oksijenin (O2) hücrelere ulaflt›r›lmas›-
n›, hücrelerde oluflan at›k maddelerin ve karbondioksitin (CO2) uzaklafl-
t›r›lmas›n› sa€layan sisteme dolafl›m sistemi denir.

Dolafl›m sistemindeki besin maddelerini ve oksijeni (O2) hücrelere tafl›ma
görevi suyundur. Ancak yeterli miktarlarda al›nan su, dolafl›m sisteminin
görevlerini verimli ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesini sa€lamaktad›r. 

Dolafl›m sisteminde su miktar›n›n yetersizli€i durumunda oluflabilecek
sorunlar: Dolafl›m› sa€layan organ ve yap›lar kalp, kan ve kan damarlar›-
d›r. Hayati önem tafl›yan bu organ ve yap›lar, vücudun susuz kalmas› du-
rumunda verimli çal›flamaz ve çeflitli rahats›zl›klara neden olabilirler. Da-
mar çatlamas›, damar genifllemesi, damar iltihab› ve sertli€i, damar t›ka-
n›kl›€›, kalbin h›zl› atmas›, kalp a€r›s›, kalp büyümesi ve çarp›nt›s›, kalp
krizi, ritm bozuklu€u, romatizmal kapak bozuklu€u, kalp spazm›, kalp yet-
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mezli€i, kolesterol, tansiyon düflüklü€ü, varis ve yüksek tansiyon en s›k
rastlanan dolafl›m sistemi hastal›klar› olarak görülmektedir. 

Kan ‹çin Suyun Önemi

Kan bütün vücudu aral›ks›z dolaflarak yaflam için gerekli maddeleri tafl›r;
gereksiz olanlar karaci€ere tafl›narak detoksifikasyon sürecinden sonra ak-
ci€erlerden ve böbreklerden at›l›rlar. Metabolizma kan ak›fl›n›n düzenli
oldu€u durumlarda rahatt›r, ancak kan ak›fl› kan›n yo€unlaflmas›ndan do-
lay› rahatça gerçekleflemedi€inde birçok zorluk ortaya ç›kar.

Kan plazmas› (kan›n % 55’ini oluflturur) % 91 su, % 8 organik maddeler
ve % 1 inorganik maddelerden oluflmaktad›r. Organik bileflenlerin tama-
m›na yak›n› proteindir ve plazma proteinlerin suda çözünmesiyle meyda-
na gelir. Kan sayesinde hücrelere oksijen (O2) ve besin tafl›n›r. Ancak ka-
n›n yaklafl›k % 80 - 90’› sudan olufltu€u için, asl›nda hücreye tafl›nan be-
sinden ve oksijenden (O2) su sorumludur. Dolay›s›yla su, kan›n fonksi-
yonlar›n› yerine getirebilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Kanda su
miktar› azalmaya bafllad›€›nda ya da pH seyivesi de€iflti€inde pek çok so-
run meydana gelmektedir. 

Kan hücresi
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Kanda su miktar›n›n yetersiz olmas› durumunda oluflabilecek sorunlar:
Susuz kalan bir bedende su miktar› azalmaya bafllar. Kandaki su miktar›
bu durumdan en önce etkilenecek olan ak›flkanlardand›r. Kandaki su mik-
tar›n›n azalmas›, kanla birlikte tafl›nan besinlerin hücrelere ulaflamamas›
anlam›na gelir. Ayr›ca vücuttaki su rezervinin azalmas› kan hücrelerinde
mineral dengesizli€ine de neden olur. Enerji üretiminde kullan›lan su ve
besinlerden yoksun kalan hücre ise zararl› mikroorganizmalara karfl› sa-
vunma yapacak gücü üretemez, kendini yenileyemez ve büyüyemez. D›-
flar›daki tehditlere karfl› savunmas›z kalan hücreler bir süre sonra ölmeye
ya da mutasyona u€ramaya bafllarlar. Mutasyona u€rayan hücreler ise
kanserli hücreleri oluflturarak vücutta h›zl›ca yay›lmaya bafllarlar. Kanser-
li hücreler zaman›nda tedavi edilemezse, insan› ölüme götüren sonuçlar
do€abilmektedir. 

Kandaki su miktar›n›n azalmas› kadar, kandaki pH seviyesinin bozulmas›
da önemli sorunlara yol açabilmektedir. (Bu konu 2. bölümde ayr›nt›l›
olarak anlat›lm›flt›r).  Bu nedenli yeterli ve canl› su içmek çok önemlidir.

Boflalt›m Sistemi ‹çin Suyun Önemi

Sindirim yoluyla kana ve hücrelere ulaflan besin maddeleri enerji verici,
onar›c› ve düzenleyici olarak kullan›ld›ktan sonra ortaya ç›kan fazla su,
ürik asit (C5H4N4O3), madensel tuzlar ve karbondioksit (CO2) gibi at›k
maddelerin vücuttan uzaklaflt›r›lmas›ndan sorumludur. 

Boflalt›m sisteminde görev alan temel organlar ve yap›lar böbrekler, üre-
teler*, sidik kanal› ve idrar kesesidir. Boflalt›m sistemi içinde kan›n temiz-
lenmesinden sorumlu bafll›ca organ böbreklerdir. Ayr›ca, böbreklere yar-
d›mc› olarak deri, akci€er, karaci€er ve kal›nba€›rsak yoluyla da karbondi-
oksit (CO2), fazla su ve mineraller, üre ve safra tuzlar› gibi zararl› at›klar
d›flar› at›l›r.

Boflalt›m sisteminde su miktar›n›n yetersiz olmas› durumunda oluflabile-
cek sorunlar: Yetersiz su al›nmas›ndan dolay› en s›k görülen boflalt›m sis-
temi hastal›klar› böbrek yetmezli€i, böbrek iltihab› ve mesane iltihab›d›r. 

* ‹drar› böbreklerden idrar torbas›na tafl›yan borudur.
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Böbrekler ‹çin Suyun Önemi: Boyu 11-12 cm, kal›nl›€› 3,5-4 cm, eni
5–7,5 cm olup, fasulye biçiminde, vücutta çift olarak bulunan organlard›r.
Sa€ böbrek, sol böbrekten 1-2 cm kadar afla€›dad›r. Bu kadar küçük olan
bu organlar›n fonksiyonlar› ise son derece büyüktür. Böbrekler yerlerine
çok s›k› ba€lanm›fllard›r. Solunumla hareket ederler. Her iki böbrekte,
yaklafl›k olarak 2.400.000 civar›nda “nefron” ad› verilen süzme üniteleri
vard›r. Bunlar›n say›s› yafllanmayla birlikte azalmaktad›r. Kalbin dakikada
pompalad›€› kan›n % 25’i böbreklerden filtre edilir, yani dakikada 100-
120 ml kan vücutta oluflan metabolik at›klardan temizlenir. Tüm bunlar
böbreklerin vücut için ne kadar hayati önemi oldu€unu göstermektedir.
Böbreklerden geçen kan filtre edildikten sonra yararl› maddeler (kan ele-
manlar›, proteinler vb) tekrar kana verilir. Vücuttan uzaklaflt›r›lmas› ge-
rekli olan toksinli maddeler ise böbrek taraf›ndan idrar› oluflturur; idrar, iç
idrar yollar›na ve buradan da mesaneye tafl›narak biriktirilir ve idrar yap-
ma esnas›nda idrar kesesinden alt idrar yoluna gönderilerek at›l›r.

Böbreklerin çal›flmas› sayesinde vücutta s›v› ve asit dengesi sabit tutulabi-
lir. Ayr›ca böbreklerin tansiyonun düzenlenmesinde ve kan oluflumunu
sa€layan baz› hormonlar›n salg›lanmas›nda da görevleri vard›r. 

D›flar›dan fasulyeye benzeyen, ancak içi damar yumaklar›yla örülü olan
böbreklerin iki düflman› vard›r: Susuz kalmak ve fazla tuz tüketmek. 

Böbre€in normalde yapt›€› görevleri yerine getirememesine böbrek yet-
mezli€i denir. Böbrek yetmezli€inin geliflmesi durumunda, her iki böbre-
€in çal›flmad›€›, süzme fonksiyonunu yerine getiremedi€i bilinmektedir.
Bunun sonucunda hayati risk yaratan üre, keratin, potasyum, kanda asit
miktar›n›n artmas› gibi sonuçlar›n ortaya ç›kt›€›n›, bunun ani ve h›zl› ola-
bilece€i gibi, y›llar içinde yavafl yavafl da geliflebilece€i bilinmektedir. Böb-
rek yetmezli€ine yol açan durum düzeltilebilecek bir aflamadaysa, vücut
fonksiyonlar›nda fazla bir sorun yaratmadan geri dönüfl olabilir.
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Böbrek yetmezli€i geliflti€inde böbrekler afla€›daki görevlerini aksatmaya
bafllarlar:

• Zararl› maddelerin vücuttan idrar yoluyla uzaklaflt›r›lmas›,

• Fazla suyun uzaklaflt›r›lmas›,

• Kan bas›nc›n›n (tansiyon) kontrolüne yard›m edilmesi,

• Kan hücrelerinin yap›m›n›n kontrolüne yard›m edilmesi,

• Kemi€in güçlenmesine yard›m edilmesi.

Sa€l›kl› bir tek böbrek tüm bu görevleri yerine getirebilir. Kiflide böbrek
yetmezli€ine ait flikâyet ve bulgular›n oluflmas› için her iki böbre€in de gö-
revlerini yapamamas› gereklidir. Bu görevlerin yerine getirilmesindeki ak-
sama ilerleyici ve geriye dönüflsüz olarak meydana gelirse, bu duruma
“kronik böbrek yetmezli€i” denmektedir. Ancak görev kayb› saatler ya da
günler içinde meydana geliyorsa ve geriye dönüfl ihtimali varsa, bu duru-
ma “akut böbrek yetmezli€i” denir. 

Su ve Böbrekler: Böbreklerin ve tüm vücudun sa€l›€› için günde ne kadar
su içilmesi gerekti€inin bilinmesi son derece önemlidir. Ancak ülkemizde
su içmenin pek sevilmemesi, günlük su tüketiminin böbrekleri s›k›nt›ya
sokacak kadar az olmas›na yol açmaktad›r. 

Normal kiloda eriflkin bir kad›n›n günde 1,5-2 litre, erke€in ise günde 2-
2,5 litre su tüketmesi gerekti€i bilinmektedir. Ancak çay, kahve, meyve su-
yu ve kola gibi içecekler bu tüketimin d›fl›nda tutulmal›d›r. Ayr›ca s›cak
hava, egzersiz yapmak, terleten k›yafetler giymek gibi faktörler de yeterli
s›v› al›m› ölçütünü etkileyen sonuçlar yaratabilirler. 

Normalde bir bireyin su gereksiniminin metabolizma h›z›, ortam ›s›s› gibi
pek çok faktöre ba€l› olarak de€iflkenlik gösterdi€i bilinen bir gerçektir.
Ancak az su içmek kadar, fazla su içmek de zararl›d›r. Günde 4-5 litre su
içilmesi halinde böbre€in idrar› konsantre etme yetene€i zorlan›r, bu du-
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rum da vücutta sodyum oran›n› (Na) azalt›r. Bu nedenle su tüketiminin
vücuttaki kas kitlesi ve yap›s›na göre ayarlanmas› gerekmektedir.

Böbreklerde su miktar›n›n yetersizli€i durumunda oluflabilecek sorunlar:
Dehidrasyona ba€l› olarak kan bas›nc›nda düflme, kalp at›mlar›nda art›fl
gibi tablolarla karfl›laflabiliriz. Bu tablonun ilerlemesiyle beraber hipertan-
siyon, flok ve böbrek yetmezli€i gibi süreçler geliflebilir. 

Vücutta ani geliflen su kay›plar›nda, dolaflan kan miktar›n›n yeterli olabil-
mesi için vücut önce yavafl yavafl s›v› at›fl›na engel olur. Böbreklerden idrar
ç›k›fl› durur. Vücut tansiyonunun düflmesine engel olmak için idrar› tutar,
bu sayede vücutta kan›n dolaflabilmesini sa€lar. Özellikle yaz dönemlerin-
de çocuklarda çok s›k rastlanan ishal vakalar›nda yeterli s›v› al›nmad›€› za-
man idrar ç›k›fl› durur ve böbrek yetmezli€ine neden olabilir. Ayn› flekilde
yafll›larda da yaz dönemlerinde rastlanan ishalden dolay› böbrek yetmezli-
€iyle s›k karfl›lafl›l›r. Özellikle bunama sorunu olan yafll›lar su içmeyi unut-
tuklar› için böbrek yetmezli€i sorunu ortaya ç›kabilmektedir.

Vücudun su al›m›n›n yeterli olup olmad›€›n› anlaman›n en etkili yolu id-
rar›n rengine dikkat etmektir. Aç›k renkli idrar, su ihtiyac›n›n do€ru karfl›-
land›€›n› gösterir. ‹drar›n koyu renkli olmas› ise yeterince su al›nmad›€›
anlam›na gelir.

Böbrek Yetmezli€i Olan Hastalar›n Su Özlemi: Böbrek hastas› oldu€u
için su içmesi yasak olan bir kad›n›n suya duydu€u özlemin ne kadar
büyük oldu€u flu ifadelerinden kolayca anlafl›labilir: “Sadece diyaliz maki-
nesine ba€land›ktan sonra bir bardak su içmeme izin veriyor doktorlar›m.
Ben de dünyan›n en tatl› içece€i olan suyu yudum yudum ve zevkine vara
vara yaklafl›k bir saatte içiyorum.”

Böbrek yetersizli€i çok fazla ilerleyinceye kadar, hastalar genellikle içtik-
leri suyla orant›l› miktarda idrar ç›kar›rlar. Böbrek yetersizli€inin henüz
bafllad›€› erken dönemlerde, kanda üre ve di€er zararl› maddelerin çok
yükselmemesi için al›nacak en iyi önlem fazla miktarda su içmektir. Ancak
böbrek yetmezli€inin son dönemlerinde idrar miktar› iyice azal›r ve su
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içmekle bunu art›rmak mümkün olmaz. Fazla suyun vücutta kalmas› tan-
siyon yüksekli€ine, kalp yetmezli€ine ve nefes darl›€›na yol açabilir. Bu
nedenle, bir gün önce ç›kar›lan idrar miktar›na 500 ml (üç su barda€›)
kadar su eklenirse, al›nmas› gerekli su miktar› bulunur. Bu dönemde has-
tan›n her gün tart›lmas› flartt›r. Al›nan günlük su miktar› hesaplan›rken
içilen çay, ayran, çorba türünden s›v›lar›n eklenmesi de unutulmamal›d›r.

Böbrektafl› oluflumu: Günümüzde toplumun yaklafl›k % 12-15’inde böb-
rektafl› flikâyetleriyle karfl›lafl›lmaktad›r. Böbrektafl› oluflumunu etkileyebi-
lecek risk faktörleri yafl, cinsiyet, kal›t›msal özellikler, ifl koflullar›, co€rafi
koflullar ve beslenme fleklidir. Beslenme flekli içinde en etkili faktör ise s›-
v› (su, taze s›k›lm›fl meyve-sebze sular›, bitki çaylar› vb) al›m›n›n yetersiz-
li€idir. S›v› al›m› yetersiz oldu€unda idrar miktar› azal›r. ‹drar miktar› dü-
flük olan toplumlarda böbrek flikâyetleri daha çok görülmektedir. Çünkü
yetersiz s›v› al›nd›€›nda tafl yapan maddelerin idrardaki yo€unlu€u art-
maktad›r. Günde 1 litreden daha az idrar yapan kiflilerde böbrektafl›n›n
oluflma riski artmaktad›r. E€er s›v› tüketimi art›r›larak idrar miktar› günde
2,5 litreye kadar ç›kar›labilirse, böbrektafl› flikâyeti olan kiflilerde ilaç kul-
lanmaks›z›n ve diyetlerinde baflka bir de€ifliklik yapmaks›z›n yeniden tafl
oluflumu önlenebilmektedir. T›bb›n babas› olarak kabul edilen Hipokrat,
idrar yolunda tafl flikâyetlerinin azalt›lmas› için hastalar›na bol miktarda su
içmelerini önermifltir. Tafl riski tafl›yan kifliler her sabah aç karn›na, ö€ün-
lerden yar›m saat önce, ö€ün aralar›nda ve yatmadan önce en az›ndan bi-
rer bardak su içmelidirler. ‹çilen toplam su miktar› kadar, su tüketiminin
tüm güne yay›lmas›n›n da önemli oldu€u unutulmamal›d›r. Tafl flikâyeti
olan kifliler s›cak havalarda ve yo€un egzersiz yapt›ktan sonra su ve s›v› tü-
ketimini daha da art›rmal›d›rlar.

Sinir Sistemi ‹çin Suyun Önemi

Canl›lar›n içsel ve d›flsal çevresini alg›lamas›na yol açan, bilgi elde eden ve
elde edilen bilgiyi iflleyen, vücut içerisindeki hücreler a€› sayesinde sinyal-
lerin farkl› bölgelere iletimini sa€layan, organlar›n, kaslar›n aktivitelerini
düzenleyen sistemdir.
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Sinir sisteminde su miktar›n›n yetersiz olmas› durumunda oluflabilecek
sorunlar: Vücudumuzdaki sinir sistemleri merkezi sinir sistemi, çevresel,
sempatik (duygu), somatik (motor ve duyu), parasempatik (vücut olay-
lar›n› yavafllat›c›) ve otonom (iste€imiz d›fl›nda çal›fl›r) sinir sistemi olarak
say›labilir. Vücudun koordinasyon merkezi olan sinir sistemlerinin verim-
li çal›flabilmesi ve görevlerini eksiksiz yerine getirebilmesi için suyun öne-
mi hayatidir. Vücudun uzun süre susuz kalmas› durumunda menenjit
(beyin zar› iltihaplanmas›), flizofreni, parkinson, alzheimer hastal›klar› ve
görme bozukluklar› gibi problemlerle karfl›lafl›labilir. Susuzluk tüm organ-
larda fonksiyon bozukluklar›na yol açabilir.

Beyin ‹çin Suyun Önemi: ‹nsan vücudundaki tüm organlar flüphesiz
önemlidir, ancak beyin çok hassas fizyolojik görevi dolay›s›yla bu organ-
lar içinde ayr› bir konuma sahiptir. ‹nsan beyninin a€›rl›€›, kad›nlarda yak-
lafl›k 1.250-1.350 gr., erkeklerde ise 1.400-1.500 gr. civar›ndad›r. Beyinin
net anatomik a€›rl›€› 250-300 gram aras›ndad›r. Beyin dokusu bir sünger
yap›s›na benzemektedir, su içerdi€inde flifler ve büyür. Su beyin nöron
hücrelerinin içinde ve hücreler aras› aral›klarda bulunur. Oksijen (O2),
yüksek tansiyon, ›k›nma ve kortizol* gibi etkenler beyinde su tutulmas›n›
etkiler. Beyin dokusunda su miktar› artarsa (örne€in bo€ulma ve beyin
enfeksiyonlar› gibi) beyinde yayg›n ödem oluflur, yani beyin flifler. 

Beyin su içinde yüzer gibi bulunur. Beyin dokusu yumuflakt›r ve travmaya
karfl› direnci azd›r. Su ortam›nda bulunmas› beyini, kafatas›na al›nan dar-
belerde ya da di€er travmatik durumlarda hidromekanik olarak korumak-
tad›r. 

Bir gün içinde beyinden geçen su miktar› 1400 ml gibi oldukça büyük bir
miktard›r. Beynimizin su eksikli€inden en önce zarar gören organlar›m›z-
dan biri olmas›n›n di€er nedeni de budur. Beyindeki su dolafl›m›n›n bozul-
mas› insan bedenine, beyin sulanmas› ya da beyin kurumas› olarak yans›r. 

* Kan bas›nc›n› ve flekerini art›ran, kad›nlarda k›s›rl›€a neden olabilen ve ba€›fl›kl›k
sistemini bask›layan hormondur.
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Beyinde su miktar›n›n yetersizli€i durumunda oluflabilecek sorunlar: De-
hidrasyon beyin için çok ciddi bir durumdur. Beyin susuzlu€u hissetti€in-
de bütün vücut ac› içerisindedir. Yeterli miktarda s›v› tüketilmedi€i za-
man oluflan dehidrasyon, yani vücuttaki su rezervinin azalmas› kan hücre-
lerinde mineral dengesizli€ine neden olur. Mineral dengesizli€i ise beyin
hücrelerinin normal ifllevlerini yerine getirmelerini engeller ve tedavi edi-
lemez kal›c› hasarlara ya da ölüme yol açabilir. 

Beyin hücreleri do€ru miktarlarda su ve minerale ihtiyaç duyarlar. E€er su
miktar› fazlaysa hücre zar› y›rt›labilir, bunun aksine su miktar› yetersizse
hücre büzüflecektir. Dehidrasyon durumunda beyin hücrelerinin kullana-
bilece€i su miktar› azal›r, bu durum da hücreler aras› mineral ve di€er be-
sinlerin tafl›nma verimlili€ini düflürür ve fonksiyonlar›n› olumsuz etkiler.
Sonuçta beyin hücrelerinin yap›s› de€iflir ve bozulmaya bafllar. 

Beyinde dehidrasyon oluflmadan önce dehidrasyon belirtilerine dikkat et-
mek son derece önemlidir. Zira beyinde dehidrasyon oluflmadan önce su-
suz kal›nd›€› fark edilirse, beyin üzerindeki olumsuz etkiler önlenmifl olur.
Dehidrasyonun genel özellikleri a€›zda kuruluk ya da yap›flkanl›k, az ya da
hiç idrar, gözyafl› oluflmamas›, gözlerin yuvalar›na batmas›, uyuflukluk ve
baz› vakalarda komaya varan rahats›zl›klard›r. Dehidrasyon belirtilerin-
den bir tanesinin bile bafl göstermesi, beyinde dehidrasyonun bafllad›€›
anlam›na gelmektedir.

Dehidrasyon beyni etkiledi€inde zihinsel yetenekleri de olumsuz etkile-
meye bafllar. Fiziksel uyuflukluk semptomlar›n›n yan› s›ra zihinsel yorgun-
luklar da bafllayacakt›r. Beyinde dehidrasyon devam ederse haf›za ve kafa
kar›fl›kl›€› sorunlar› kendini göstermeye bafllayacakt›r. 

Tedavi edilemedi€i zaman, beyin dehidrasyonunun ciddi etkileri olabilir.
Beyin hücrelerinin bozulmas› nedeniyle, fiziksel ve zihinsel yetenekleri
olumsuz etkileyen nöbet ve kal›c› beyin hasarlar› oluflabilir. Ölümle so-
nuçlanan rahats›zl›klar dahi yaflanabilir (Daha fazla bilgi için bkz.
http://www.ehow.com/about_5134897_signs-symptoms-brain-dehy-
dration.html).
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Solunum Sistemi ‹çin Suyun Önemi

Vücut için hayati öneme sahip olan oksijen (O) gaz› ile karbondioksit
(CO2) gaz›n›n yer de€ifltirmesini sa€lar. Havadaki oksijenin (O2) kana
kar›flarak hücrelere ulaflmas›ndan ve hücrenin faaliyetleri sonucu ortaya
ç›kan karbondioksit (CO2) gaz›n›n da d›flar›ya at›lmas›ndan sorumludur.

Solunum sisteminde su miktar›n›n yetersizli€i durumunda oluflabilecek
sorunlar: Solunumda görev alan yap› ve organlar s›ras›yla burun, yutak,
nefes borusu, bronfllar, akci€erler, diyafram ve gö€üs kaslar›d›r. Su al›m›-
n›n yetersizli€i durumunda solunum sisteminin iflleyifli bozulmaya bafllar
ve kronik susuzluk durumunda ise baz› hastal›klar tetiklenmifl olur. Bun-
lar ast›m, bronflit, akci€er embolisi (kan p›ht›s› ile t›kanma), akci€er kan-
seri, zatürree, verem, amfizem (akci€erdeki hava keseciklerinin gerilip ge-
nifllemesi) ve uyku apnesi (uyku s›ras›nda solunumun duraksamas›) gibi
rahats›zl›klard›r. 

Akci€erlerimiz ‹çin Suyun Önemi: Gö€üs bofllu€u içinde bulunan ve so-
lunuma yarayan organd›r. Gö€üs bofllu€unun sa€ ve sol yanlar›nda bulu-
nan iki ayr› parçadan meydana gelmifltir. ‹çerisi hava ile dolu olan ve “ak-
ci€er kesecikleri” denilen boflluklardan yap›lm›flt›r. Keseciklerdeki bu ha-
va bronflçuklar, bronfllar, soluk borusu (trakea), g›rtlak, yutak, a€›z ve bu-
run yollar› ile d›flar›daki havayla birleflmektedir. 

Akci€erler solunuma, yani nefes al›p vermeye yarayan organlard›r.

Canl›lar›n nefes al›p vermeleri, bal›klarda oldu€u gibi solungaçlarla, kufl-
larda oldu€u gibi hava borular›yla ve insanda oldu€u gibi ci€erlerle olur.

Solunum s›ras›nda akci€erler hareketsizdir. Nefes almay› sa€layan diyaf-
ragma kas›d›r. Kar›n bofllu€u ile akci€erleri ay›ran diyafragma, muntazam
aral›klarla kar›n bofllu€una do€ru alçal›r ve yükselir. Diyafragman›n bu ha-
reketi, akci€erlere bas›nç yaparak kan›n ci€erlere dolmas›n› ya da ci€erler-
den boflalmas›n› sa€lar. Böylece nefes al›p verme meydana gelmifl olur.

Nefes al›p verme, oksijeni (O2) fazla olan temiz havan›n ci€erlere dolma-
s›, buna karfl›l›k ci€erlerdeki karbondioksiti (CO2) fazla olan kirlenmifl
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havan›n d›flar› ç›kmas› olay›d›r. Bu olay meydana gelirken, akci€er kesecik-
lerine (alveoller) kadar gelen k›lcal kan damarlar›ndaki kirlenmifl kan, taze
gelen oksijeni (O2) alarak yerine karbondioksiti (CO2) b›rak›r ve temiz-
lenmifl bir vaziyette kalbe gider. Böylece hayat›n ve canl›l›€›n esas›n› teflkil
eden nefes al›p verme olay› meydana gelmifl olur.

Akci€erlerde su miktar›n›n yetersizli€i durumunda oluflabilecek sorunlar:
Akci€erler nefes ald›€›m›z havan›n içindeki oksijeni (O2) kullanmakta ve
vücudumuzda metabolik reaksiyonlar sonucu oluflan karbondioksiti
(CO2) d›flar›ya vermektedir. Solunum ifllevimizin düzenli devam edebil-
mesi için akci€erlerimizin nemlilik düzeyinin sürekli ayn› kalmas› gerek-
mektedir. ‹nsan vücudunun akci€er solunumu yoluyla günde ortalama 1
lt su kaybetti€i ve kaybedilen bu suyun tekrar içilen su vas›tas›yla ikame
edildi€i bilimsel çal›flmalarla ispatlanm›flt›r. Bilimsel çal›flmalar, ast›m ve
alerjik hastal›klar›n etkilerinin içilen su miktar› artt›kça azald›€›n› da orta-
ya koymaktad›r.
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Su ve Yafllanmak

Yafllanmak insanlar için her zaman bir kayg› ve sorun kayna€› olmufltur.
‹nsano€lu vücudunun yafllanmas›n›, esneklik ve dayan›kl›l›€›n› yitirmesi-
ni umutsuzca izlemifltir. Bitkisel ilaçlar, egzersizler, diyet, perhiz vb. yafl-
lanmay› yavafllatmak için denenmifl ve baflar›ya ulaflamam›fl yöntemlerdir.  

Birçok bilim insan› yafllanma sürecinin do€umla bafllad›€›n› düflünmekte-
dir. Faal durumdaki herhangi bir vücut, at›k ürünler üretti€inde bundan
tamamen kurtulmal›d›r. Aksi takdirde at›k ürün vücutta al›konur ve
toksinli at›k haline dönüflür. Bu nedenle teknik olarak yafllanmaya anne
karn›ndayken bafllar›z, çünkü hücreler besinleri enerjiye dönüfltürdükten
sonra at›k üretir ve böylelikle ilk hücreyle birlikte yafllanma da bafllar. 

Yafllanmay› h›zland›ran etmenler aras›nda en önde geleni susuzluktur.
Yaflland›kça hücrelerdeki su miktar› kendili€inden azalacakt›r, bunun üs-
tüne bir de beden susuz b›rak›l›rsa bu süreç h›zlan›r ve biyolojik yafl›m›z-
dan daha yafll› görünmeye bafllar›z. Yafllanmay› h›zland›ran ikinci önemli
etmen ise kandaki bikarbonat  (HCO3

-) miktar›n›n azalmas›d›r. Bikarbo-
nat›n (HCO3

-) görevi kan› alkali yapmakt›r. Asidik beslenme ve yaflam
tarz› yafllanmay› önemli ölçüde h›zland›rmaktad›r.

Günümüzde bilim insanlar›, insan vücudunun yaklafl›k % 70’nin su oldu-
€u gerçe€ine dayanarak suyun yafllanmadaki rolüne odaklanm›fllard›r. Su
yeryüzündeki en gizemli ak›flkand›r ve her geçen gün bu ak›flkanla ilgili ye-
ni bir gizem ortaya ç›kmaktad›r. 

Frans›z fizikçi Alexis Carrel* tüm hücrelerin ölümsüz olduklar›n›, hücre
ak›flkan›n›n de€ifltirilmesi ve at›k ürünlerin etkili bir flekilde at›lmas› halin-
de hücrenin sonsuza kadar yaflayabilece€ini belirtmifltir. 

* Dr. Alexis Carrel (1873-1944): Frans›z cerrah ve fizyoloji bilgini. Damar cer-
rahisinde ve doku kültüründe gelifltirdi€i tekniklerle ça€dafl doku ve organ naklinin
öncülerinden olmufltur.
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Dr. A. Carrel bunu kan›tlamak için 1912 y›l›nda bir tavuk kalbini 20 y›l-
dan daha uzun süre canl› tutmufltur. Kalbi alkali bir çözeltiye yerlefltirip
her gün bu s›v›y› de€ifltirerek deneyi yapm›flt›r. 

‹nsanlarda vücudun önemli bir k›sm› su oldu€u için, at›klar›n
uzaklaflt›r›lmas›nda suyun rolü daha da önemlidir. Su çok iyi bir çözücü-
dür ve vücudun çeflitli ö€elerinin ihtiyaç duydu€u mineralleri, oksijeni
(O2), besinleri vb. tafl›yabilir.  

Bu yüzden genç bir vücudun s›rr› yeterli miktarda ve uygun kalitede su iç-
mekten geçmektedir. Birçok Amerika patenti olan Sang Whang, en çok
satan kitaplar aras›nda olan Reverse Aging  (Yafllanmay› Ters Çevirmek)
adl› kitab›nda, yafllanman›n do€al olmad›€›n› ve tamamen durdurulabile-
ce€ini, bunun anahtar›n›n da do€ru kalitede su içmek ve alkali g›dalarla
beslenmek olabilece€ini belirtmifltir. 

Sang Whang, Amerika’da yaflayan Kore as›ll› bir mühendis, bilim insan›
ve mucittir. “Alkalife” isminde bir firmas› bulunan Whang’›n ayn› zaman-
da Aging and Reverse Aging (Yafllanmak ve Yafllanmay› Terse Çevir-
mek) ve I’m okey but what happened to my body (Ben ‹yiyim  Ama Vü-
cuduma ne Oldu) adl› yay›mlanm›fl kitaplar› da vard›r (Bu konuda daha
fazla bilgi için bkz. www.alkalife.com).

65 yafl›ndaki bir kifli 45 yafl›nda gibi görünebilir. Yeterince  su iç-
meyen baflka bir kifli ise 65 yafl›ndayken 85 yafl›nda gibi görü-
nebilir.
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‹nsan Ömrünü Uzatan Sular: Gençlik Çeflmesi Aray›fl›

Türkiye’de çocuklara, onlar isteyinceye kadar su verilmemesi gibi yanl›fl
bir inan›fl vard›r. Oysa konuflmay› ö€renmeden önce bebekler dertlerini,
a€layarak ya da farkl› flekillerde bize ifade etmeye çal›fl›rlar. Bu nedenle su
isteme yetene€ini aç›kça kazan›ncaya kadarki süreçte bebe€e su verilmez-
se, zamanla bebe€in susama duygusu azalacakt›r. Oysa do€duklar› zaman
bebeklerin vücutlar›n›n % 80-90’› sudan oluflmaktad›r. Bu nedenle oran
olarak 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›€› geliflmemifl
kiflilerin susuzluklar›n› gidermeye çal›flt›klar› temel s›v›lar haline gelecektir.  

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 kan›tlamaya çal›flmaktad›r. 

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
yafl›na kadar sa€l›kl› olarak yaflayan, hatta 75-80 yafllar›nda çocuk sahibi
olan insanlar› incelemifllerdir. Sonuçta, bu bölgelerde yaflayan genç ihti-
yarlar›n sa€l›kl› ve uzun yaflam s›rlar›n›n buzullardan gelen, bol miktarda
oksijen (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
kabileler 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.
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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 suyun özelliklerinden birinin
yeralt›ndan geçerken bu bölgelere has minerallerle temas ederek zengin-
leflmeleri oldu€unu fark etmifllerdir.

Hunza Do€al Kaynak Suyu Hakk›nda Araflt›rma Yapan Dr. Patrick Fla-
nagan ve Dr. Henri Cuanda Kimdir ve Çal›flmalar› Nelerdir?

Dr Henri Cuanda (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 edilir. 

Dr. Henri Cuanda Gençlik Çeflmesi s›rr›n› çözmek için tam altm›fl y›l bo-
yunca araflt›rmalar yapm›flt›r. 

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-
m› için gelifltirdi€i bir teknolojidir. Bu makine sayesinde astronotlar sekiz
saatlik uykuya eflde€er yar›m saatlik bir uyku uyumakta idiler. Bütün gece
uyan›k kalabilmek ve çal›flmalar›na devam edebilmek ad›na Dr. Flanagan
bu makineden kendisine bir adet yapm›fl ve kullanm›flt›r. 

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

Dr. Cuanda emekli olunca çal›flmalar›n› çok genç yaflta olmas›na
karfl›n çok önemli icatlar› olan Amerikal› Dr. Patrick Flanagan’a
1961 y›l›nda devretmifltir. Bu s›rada Dr. Flanagan sadece 17 ya-
fl›ndad›r.  
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Dr. Patrick Flanagan 1958 y›l›nda, henüz 14 yafl›ndayken nörofonu (elek-
tronik telepati makinesi) icat etmifltir. Bu ona zaman›n›n en parlak mucit-
lerinden biri unvan›n› kazand›rm›flt›r (Nörofon flimdiye kadar geliflti-
rilmifl en güçlü beyin yönlendirme aletlerinden biri olarak de€erlendiril-
mektedir). 

Tüm bu icatlar›n›n yan› s›ra zamanla günde yaklafl›k on veya on iki kitap
okuyabiliyor ve 14 yafl›nda iken foto€rafik bir belle€e sahip oldu€u için fle-
yi hat›rlayabiliyordu. Adeta yürüyen bir ansiklopedi haline gelmifltir. 

Dr. Flanagan daha sonra Tuft’s Üniversitesi’nde çal›flmalar›na devam et-
mifl ve nörofonun daha yüksek bir aflamaya ulaflt›r›lmas› için çaba sarfet-
mifltir. Deniz Kuvvetleri için insan ile yunuslar›n konuflmas› üzerine yürüt-
tü€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, Dr. Cuanda ile nas›l tan›flt›€›n› ve Gençlik Çeflmesini ilk ö€-
rendi€i zaman› anlat›yor: Dr. Henri Cuanda ile Pentagon’da dan›flman
olarak görev yapt›€›m dönemde birlikte çal›flt›k. Su ve s›v›lar konusunda

Dr. Henri Cuanda, çal›flmalar›n› henüz 17 yafl›nda olan Dr. Patrick Flanagan’a teslim
ederken



uzman olan Dr. Cuanda’n›n 300’ün üzerinde patenti bulunmaktayd›. Bir
gün, Dr. Cuanda beni ofisine ça€›rarak 60 y›l boyunca gençlik çeflmesini
arad›€›n› anlatt›. Bunun gerçekten var oldu€unu ve bir efsane olmad›€›n›
belirtti.  Yeryüzünde baz› insanlar›n izole bir flekilde yaflad›€›n› ve bu kifli-
lerin çok sa€l›kl› ve uzun ömürlü olduklar›n›, bu toplumlar›n difl sorunla-
r› ya da kanser gibi hastal›klar› olmad›€›n› anlatt›. Dünyada bu flekilde ya-
flayan 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 yaflla-
r›na (100) ra€men çocuk sahibi olabildiklerini araflt›rd›€›n› belirtti.  



Konuflmam›z›n devam›nda “Su” dedi ve flu sözlerle aç›klamaya devam etti,
“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 seviye-
sinde suyun belli bir yüzey gerilimi oldu€u, 0oC’de dondu€u ve 100 oC’de
kaynad›€› ö€retildi. Ama suyu gerçekten inceledi€imizde birçok atomik
izotopu oldu€unu görüyoruz (daha fazla bilgi için bkz. “su çeflitleri” bölü-
mü). 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 bir flekilde serbest radikallerin, oksitleme yete-
ne€i olan zararl› maddelerle birleflerek hayati dokular› yavafl yavafl susuz
b›rakmas›ndan kaynaklanmaktad›r.” 

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

Ayr›ca Dr. Flanagan taraf›ndan “Silika Hidrit” hakk›nda yaz›lan çeflitli bi-
limsel makaleler, International Journal of Hydrogen Energy (Uluslarara-
s› Hidrojen Enerjisi Dergisi) ve Free Radical Biology and Medicine (Ser-
best Radikal Biyolojisi ve T›p) gibi dergilerde yay›nlanm›flt›r.

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-
bkz.http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=
20010224232617). 
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Dr. Flanagan özellikle Hindistan ve M›s›r’›n geleneklerine dayal›, gerçek
bilim ve insan flifas› ad›na yeni yaklafl›mlar için aral›k vermeden aktif ola-
rak çal›flan bir bilim insan›, mucit ve hay›rsever olarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir.

Hunza suyu özelliklerini tafl›yan ürünler: Dr. Flanagan, yapt›€› çal›flmalar
sonucu Hunza suyunun ›s›nma, enerji ve ak›flkanl›k gibi fiziksel özellikleri-
nin farkl› oldu€unu keflfetmifltir. On y›l bu konuda çal›flt›ktan sonra, ileride
tüm insano€lunu etkileyecek devrim niteli€inde bir keflif yapm›flt›r: Mine-
ral koloidinin tamamen yeni bir tipi olan besinsel elementleri küçülten mi-
neral katalizörü gelifltirmifltir. Bu ulafl›lm›fl en küçük boyuttur; sadece sub-
mikroskobik (›fl›k mikroskobunun göremeyece€i kadar küçük) boyutlarda
ve 12 atom çap› geniflli€indedir. Buna “Nanokoloid” ad›n› vermifltir. Dola-
y›s›yla Hunza suyunun tüm özelliklerini taklit etmeyi baflarm›flt›r. 

Ayr›ca Karakurum da€lar›ndaki Utlar buzulundan gelen sular›n di€er su-
lardan bir baflka fark› ise içindeki a€›r su (D2O) oran›n›n düflük olmas›d›r.
Normal yüzey sular›nda 150-158 ppm olan a€›r su (D2O) oran› Hunza
vadisinde 62-133 ppm’dir.

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.

* Angström (å): Bir metrenin on milyonda birine eflittir.
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Karimabad, Hunza, Pakistan’›n ‹çme Suyunun Kimyasal Analizi (pH,
özgül iletkenlik ve ask›da kat› madde d›fl›ndaki birimler mg/l olarak
verilmifltir)

SSaannttrriiffüüjjddeenn SSoonnrraass›› TTeemmiizz LLiikkiitt

SiO2 4.180

Fe 380

Ca 11.500

Mg 1.260

Na 760

K 5.800

As 0,3

Ba 43

Be <1

Cd 0,3

Co <3

Cu <1

Li 11

Mn 8

Mo <10

Pb <10

Se <1

Sr 32

V 1

Zn 2

SO4 3.200

Cl 300

F 60

Hunza Suyunun Karakteristik Özellikleri
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Lourdes Do€al Kaynak Suyu (Güney Fransa)

Lourdes tap›na€› Fransa’n›n güneyinde, Toulouse flehrinde bulunan, flifa-
l› suyuyla ünlü ve her y›l 5-6 milyon insan›n ziyaret etti€i bir yerdir.  Bilim
insanlar› her ay altm›fl alt› kiflinin çeflitli rahats›zl›klar›n›n bu flifal› su saye-
sinde iyileflti€ini ve bunun en az ellisinin sebebinin aç›klanamad›€›n› ra-
por etmifllerdir.  

Milano Üniversitesi’nde biyolog olan Dr. Enza Cicollo, Lourdes ve di€er
önemli flifal› sular›n özelliklerini, etkilerini ve elektrik alanlar›n› incelemifl-
tir. Kendisi Lourdes, H›rvatistan’daki Medjugorje, Portekiz’deki Fatima,
‹talya’daki Montichiari ve San Damiano flifal› sular›ndan ald›€› numune-
leri karfl›laflt›rm›flt›r. Bu flifal› sular Meryem Ana’ya ithaf edildi€i için “Ma-
rian suyu” olarak adland›r›lm›flt›r. 

Dr. Cicollo, az miktarda Marian suyunu normal musluk suyuna eklemifl-
tir.  Musluk suyunun pH’›, iletkenli€i ve redoks potansiyeli h›zl› bir flekil-
de eklenen Marian suyuna dönmüfltür. Ayr›ca ‹talyan araflt›rmac› Dr. Al-
berto Ansaloni de normal musluk suyuna 1/400.000 oran›nda Lourdes
suyu eklemifl ve pH’›n de€iflti€ini gözlemlemifltir. 

Lourdes suyunun ma€ara içinde ilk ç›kt›€› yer



Dr. Cicollo, 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 görül-
müfltür. Lourdes su numunesi fotoelektrik spektrumda incelendi€inde,
neredeyse imkâns›z bir durum olan, ›fl›€›n tüm frekanslar› görülmüfltür.   
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Lourdes suyundan flifa bulmak için y›lda yaklafl›k alt› milyon kifli mabedi ziyaret 
etmektedir
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Dünyadaki Di€er fiifal› Do€al Kaynak Sular›

Almanya’da Bulunan Norden Do€al Kaynak Suyu: Almanya’da bulunan
ve mucizeler yaratan Norden suyunun insan sa€l›€›na katk›lar› 1991
y›l›ndan beri bilinmektedir. 

Tlakote Suyu: Tlakote Meksika’n›n kuzeyinde, 300 km uzakl›kta bulunan
85.000 nüfuslu küçük bir kasabad›r. 1991 y›l›nda bu bölgeden ç›kan
suyun sa€l›€a olumlu katk›larda bulundu€u farkedilmifltir.

AVRUPA
ALMANYAFRANSA

Ç‹N

KORE

JAPONYA
ABD

MEKS‹KA
Tlakote suyu

Hida suyu
Sangju suyu

Naju suyu

Youngyang 
suyu

Okgye suyu

Lourdes suyu

Norden suyu

Dünyada bilinen flifal› sular›n birkaç›n› gösteren harita
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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 bilinmektedir. Bal›klar›n hiç hastalanmadan büyümeleri in-
sanlar› bu suyu içmeye yöneltmifltir.

Naju’nun Bakire Meryem Ana Heykeli ve ‘Mucize Suyu’: Kore’nin t›pk›
Lourdes gibi, Meryem Ana ile ba€lant›s› olan mucizevî bir suyu bulun-
maktad›r. 1992 y›l›nda ‘Meryem Ana’n›n Evi’ne çok yak›n bir bölgede,
‘Meryem Ana’ da€›nda bir kaynak suyu bulunmufltur. Ola€anüstü muci-
zevî iyilefltirme etkilerinden dolay› Katolikler taraf›ndan ‘Mucize Su’ ola-
rak adland›r›lmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalarda pH’› 7,9 olan bu suyun
özel bir element içermedi€i ortaya ç›km›flt›r. 

Youngyang’›n ‘Kozmik Suyu’: Yaklafl›k 148 m derinden gelen suyun ana-
lizi yap›ld›€›nda pH’›n›n 8,3 oldu€u ve germanyum (0,5 ppb) içerdi€i gö-
rülmüfltür. Ayr›ca reaktif oksijen türlerini de yok edebildi€i görülmüfltür. 

Sangju’nun Mucizevî Suyu: Kore’de bulunan baflka bir flifal› su ise Songni
Da€›’n›n eteklerinde keflfedilmifltir. Su germanyum ve reaktif oksijen
türlerini yok etme yetene€ine sahip olan flifal› bir sudur. Su 300 m ve
600 m’deki 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 zengidir 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) mineralleri de içermektedir. 





Sonsöz

Bu kitaptaki bilgiler farklı dillerde yayınlanmış
pek çok kaynaktan derlenmiştir. Eserimiz bu ha-
liyle, günümüzde suya dair en yeni bilgileri içer-
mektedir. Suyun kimyasal ve fiziksel yapısı ile in-
san sağlığına etkileri hakkındaki bilgilerimiz her
geçen gün zenginleşmektedir. Dolayısıyla sağlığı-
na önem veren herkes suyla ilgili keşfedilecek yeni
bilgileri dikkatle takip etmelidir. 
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Değerli okurlar,

Kitabımızla birlikte verilecek olan CD’nin
içerisinde “Canlı Su” konusunu tamamla-
yacak önemli ve enteresan bilgilere ulaşa-
caksınız.  


