
Merhaba, 

Eminim bu yazıyı okuyan herkes son günlerde çeşitli gıdalar konusunda çıkarılan haberleri 

yakından takip ediyordur. Bu teorim doğruysa, o zaman çoğunuz şu anda çocuğunuza 

verebileceğiniz sağlıklı gıdaları nereden bulacağınızı düşünmekten yorgun düşmüş 

olmalısınız. Çıkan haberler yenir yutulur gibi değil, hepimiz zehirle besleniyoruz. Yumurta, 

tavuk, süt gibi tüm temel besin kaynaklarımız bizi kanser yapmak üzere üretiliyorlar. 

Sebzeler, meyveler zaten hormonlu, onları da yemeyin. Peki ya un? Unun sağlıklı olduğunu 

mu düşünüyorsunuz? Hiç de değil, çünkü buğdaylara da böcekler gelmesin diye insanları 

kanser yapabilecek ilaçlar sıkılıyor. Balık? O zaten ağır metallere bulandığı için unutun gitsin. 

Ağır metallere bulanmamış çiftlik balıkları var ama onlar da yemle besleniyor. Kimbilir o 

yemin içine neler karıştırıyorlardır. Hadi bakalım ne yiyeceğiz şimdi? Nereden bulacağız 

sağlıklı yiyeceklerimizi? 

Köy ortamını şehire taşıyamayacağımıza göre biz gidip köyde yaşasak? Tarım ve 

hayvancılıkla uğraşsak, sonra da birbirimizle yetiştirdiğimiz tahıl, sebze, meyve, et, süt, 

tavuk, yumurta artık ne bulursak değiş tokuş etsek ve sağlıklı beslenip çok uzun yaşasak... 

Sahi eskiden yaşam çok uzun muydu? Yoksa ortalama ömürler son zamanlarda daha mı 

uzamaya başladı? Eskiden kanser vakaları çok mu azdı? Yoksa şimdilerde tıp çok ilerledi de 

hastalık teşhisleri mi kolaylaştı? Ne hastalık olduğu anlaşılmadan dünyadan ayrılan 

büyüklerimizin de kanser olmadığını kim iddia edebilir? 

İnternet harika bir araştırma ortamı ama çoğumuz vaktimizi internette şehir efsanelerini takip 

edip birbirimize yayarak harcıyoruz. Bu efsaneler o kadar komik ki, tavuğu günde iki kez 

yumurtlatan bile var!  Bunlara inananlarsa bizim eğitim sistemimizin en önemli çıktısı. 

Neden? Çünkü bize öğrenmek değil ezberlemek öğretildi. Araştırmak, düşünmek değil, 

önünüze koyulan metne göre soruları cevaplandırmak öğretildi. Sormak, tartışmak değil, 

verilen bilgiyi olduğu gibi kabul etmek öğretildi. Eh bu alt yapıya bir de felaket haberlerine 

olan merakımızı eklersek şehir efsaneleriyle kafaların karışması kaçınılmaz sonuç oluyor. 

Ben şanslıyım, en azından et, tavuk ve yumurta konusundaki efsanelerin ne kadar gerçek 

dışı olduğunu biliyorum ve çocuklarım proteinden mahrum kalmıyor. Mevsimine göre sebze 

ve meyve seçiyorum ama hiç organik olanından almıyorum. Olabilecek hastalıklardan 

korkarak yaşayıp onları çağırmaktansa, ben çağırmadan gelen beta vs. gibi hastalıklarla 

uğraşmaya devam ediyorum. Ama bu hastalıklardan kesinlikle yediklerimizi sorumlu 

tutmuyorum.  

Sevgili anneler, lütfen aklınıza takılanları birbirinize değil gerçek uzmanına sorun ve yanlışı, 

doğruyu bilimsel kaynaklardan öğrenip rahat edin. Çocuklarınız güzel büyüsün diye... 

Sağlık ve sevgiyle kalın, 

 


