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Duyduklarımız ve Duymadıklarımız…

Sağlıklı yaşam, ilaçlar, korona, karan-
tina, spor, beslenme derken sonu 
gelmeyen kulaktan duyma bir sağlık 
sektörü hayatımızın içinde var olmuş 
durumda. 
Az araştırıp çok inandığımız yeni dün-
yada herkesin bir fikri, bir gençlik sırrı, 
yaşamı keşfettiğini iddia ettiği bir kürü 
var. İnanın basın mensupları dahil her-
kes bu durumdan yoruldu. Bir araştır-
ma diğer bir araştırmayı çürütüyor, bir 
doktor diğer bir doktoru yalanlıyor, bir 
aşı diğer bir aşıyı kötülüyor; ee haliyle 
bilimin dahi sınırlı olduğu bir dünyada 
yapabileceğimiz en doğru süreç ken-
dimizi, vücudumuzu dinlemek, kabul 
edilmiş gerçekleri her zaman sorgu-
layan bir bakış açısıyla gözlemlemek 
ve araştırmak, en üst düzeyde önlemler 
alarak hayatımıza devam etmek oluyor. 

Biraz bilim, biraz doğu tıbbı, biraz ko-

NURCAN İBRAHİMOĞLU
Genel Yayın Yönetmeni

editör
cakarı kürleri derken ortaya karışık allaha 
emanet bir yaşamın içerisinde sürüklenip 
gidiyoruz. Çok şükür hiç korona olmayan 
%10’luk azınlık içerisindeyim diye sevinirken 
bir yandan aman allah korona öcüsü nere-
den çıkacak diye stresle karışık her sabah 
güneşi selamlama serisi + biraz iman + 
20 saniye kurallı el yıkama, biraz dezen-
fektan çoğunlukla maske, ah vitamin C, 
canım güneşten alınan vitamin D, bol spor 
içerisinde yuvarlanıp giden takıntılı yeni 
hayatımın Duyduklarım ve Duymadıklarım-
la dolu her saniye yeni bir tıp keşfi, şehir 
efsanesi içersinde bitsin bu günler diye en 
az biz de sizler kadar benzer süreçlerden 
geçiyoruz. 

Ben sırrımı annemden hatta anneannem-
den kalma koca karı kürleri, c vitamini, az 
insanlı sosyalleşme, kıvamında spor, full 
sağlıklı orta sağlıksız gıdalarla beslenmede 
buldum.
Temizlik imandan, beslenmen eski usülden, 
sosyallik dediğin eski usülden, aşk dediğin 
eski usülden, yani anlayacağınız eski usüle 
dönünce ne stres kalıyor ne de telaş. Her 
şeyi minimalize yapıp küçücük dünyanızda 
mutlu kalın. 

Bu sayımızda az korona çok sağlıklı yaşam 
bulacaksınız. 

Keyifle okumalar 

Sevgilerimle
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Dünya Uyku Günü’nde, ‘’Sağlıklı uyu, sağlıklı 

yaşa’’ sloganıyla, sağlıklı bir uykunun önemine 

ve başta uyku apne sendromu olmak üzere 

uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçl-

anmaktadır. Günümüzde gelişen dünyada, 

insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayır-

mamakta ve az uyumaktadır. Uyku, yaşam 

için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiği, 

tazelendiği önemli bir onarım sürecidir. 

Geceleri iyi uyuduğunuzda, ertesi gün kon-

santrasyonunuz ve üretkenliğiniz çok daha iyi 

olur. Biliş, konsantrasyon, üretkenlik ve per-

formans, geceleri iyi uyumaktan etkilenebilir. 

Yetersiz uykunun daha yüksek vücut ağırlığı ile 

bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? İyi uyu-

mamak, kalori alımınızı doğrudan etkileyebilir 

ve sizi kilo alma riskiyle karşı karşıya bırakabilir. 

Geceleri iyi uyuduğunuzda, ertesi gün konsan-

trasyonunuz ve üretkenliğiniz çok daha iyi olur. 

Egzersiz performansınızı iyileştirmeye çalışıyor-

sanız, iyi uyumak sizin için çok önemlidir.

Apple
SAĞLIKLI UYUMANIZA VE SAĞLIKLI 

YAŞAMANIZA DESTEK OLUYOR

Bununla ilgili olarak Apple’ın teknoloji başkan 

yardımcısı Kevin Lynch “İnsanların uykuya 

geçmelerini desteklemek için kullanabileceğimiz 

teknikleri araştırdık,” diyor ve  Apple Watch’ta-

ki Uygu uygulaması ile uykuyu desteklemekle 

anımsatmak arasında bir denge yakaladıklarını 

sözlerini ekliyor. 



Pandeminin başlangıcından bugüne hiç ol-
madığı kadar çok evlerimizde zaman geçirdik. 
Sorguladık, kendimizi daha yakından tanıdık.. 
Kimilerimiz bundan mutlu olduysak da, kimiler-
imiz için bugünler kolay olmadı. 

Karantina dönemlerinde tamamen eve kapan-
mak, işle imizi tam zamanlı bir şekilde evlerimize 
taşımış olmak, evdeki çocuklardan yetişkinlere, 
hayatın her kesiminden, herkesi etkiledi. Evde 
eskisine nazaran daha fazla zaman geçiren 
ailelerin neden olduğu rutin değişiklikler kafa 
karışıklığına ve strese yol açabileceğinden kedi 
ve köpeklerimiz bile pandemiden etkilendi. 
Araştırmalar bir evcil hayvana sahip olmanın 
karantina döneminde insanların yalnızlığını 
azaltarak zihin sağlığına olumlu katkıları old-
uğunu göstermiştir. Bu sebeple olacak ki kedi 
veya köpek sahiplenmek isteyen ancak işler-
inden ötürü buna zaman ayıramayacağını 
düşünen kişiler de dahil,bu dönemde hepimiz 
etrafımızda kedi ve köpek sahiplenen ark-
adaşlarımızın sayısındaki artışa şahit olduk.
Herkes kendisini normalden daha çok boş 
zamanla baş başa bulduğu bir yıl geçirdi ve 

kedi ve köpek dostlarına zaman ayırmak hiç de 
zor olmadı. Pandemi sona erdiğinde, normal 
çalışma saatlerine döndüğümüzde, sosyal 
yaşantımız eski hareketliliğine kavuştuğunda 
da sahiplenilen kedi ve köpeklere bakmaya 
devam edeceklerini umut ediyoruz. Karantina-
da birçok hobimizden ve sosyal hayatımızdan 
uzaklaştığımız, kendimizin ve sevdiklerimizin  
sağlığından  endişe duyduğumuz, maddi ve 
manevi olumsuzluklarla başa çıkmak zorunda 
kaldığımız bu günlerde evlerimizi ve hayat-
larımızı paylaştığımız kedi ve köpek çocuk-
larımızın bizlere ne gibi faydaları olduğunu hiç 
düşünmüş müydünüz?

Tüm bu sebeplerden herhangi birisine daya-

narak veya sadece doğru zaman olduğunu 

düşündüğünüz için bir evcil hayvan sahiplenmiş 

olabilirsiniz. Hayatınızda artık yepyeni sorumluluklar, 

kalbinizde bu yeni tüylü dost için sevgi dolu bir yer 

ve yeni heyecanlar var. Pandemi süresince sizi aktif 

tutan, iyi gelen dostlar, hayatınız boyunca da hep 

‘iyi ki’ diyeceğiniz anılara dönüşecek. Onları hiçbir 

zaman bırakmamanız dileği ile..
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Yeme bozuklukları DSM-5 
Tanı Ölçütleri’nin el kitabında 
yer alan, belirli bir tanımı olan 
psikiyatrik bozukluklardır. Ancak 
bozulmuş yeme tutumlarının 
belirli bir tanımı yoktur. Bozu-
lmuş yeme tutumları daha 
çok bir spektrum üzerinde yer 
alır ve insanların bedenlerine 
ve yediklerine karşı tutumları 
olarak düşünülebilir. Genel 
bir tanım yapmak gerekirse, 
aç olduğumuz halde öğün 
atlamak, kalori saymak, çok az 
kalorili beslenmek, yediklerim-
izi kısıtlamak veya ne yiyebi-
leceğimize dair katı kurallara 
sahip olmak olarak tanımlana-

bilir. Katı kurallara örnek olar-
ak bütün bir yemek grubunu 
hayatımızdan çıkarmak, belirli 
bir kalorinin üstüne çıkmama-
ya çalışmak, sürekli aç ol-
madığımızı takdirde yemek 
yiyor olmak veya belirli besinleri 
tükettikten sonra suçluluk ve 
utanç yaşamak olarak tanım-
lanabilir. 

Spektrumun diğer ucunda ise 
sağlıklı beslenme tutumlarına 
sahip olmak düzenli aralıklarla 
yemek yemek, yüksek çeşitli-
lik ile beslenmek (gereksiz 
yerde belirli besin gruplarını 
hayatımızdan çıkarmam-

ak), yemek seçerken esnek 
davranabilmek ve başkalarıyla 
birlikte rahatça yemek yiyebil-
mek olarak tanımlanabilir. Bir 
çok kişi hayatı boyunca bozu-
lmuş yeme tutumlarına sahip 
olduğu bir dönemden geçebilir 
ve diyet kültürünün yaygın-
laşmasıyla birlikte bozulmuş 
yeme tutumlarında ciddi bir 
artış gözlemlenmiştir.  Kısacası 
yeme bozuklukları belirli tanım-
ları olan psikiyatrik bozukluk-
lardır ama bozulmuş yeme 
tutumları toplumda çok daha 
yaygın bir şekilde görülmekte-
dir ve net bir tanımı olmamakla 
birlikte kişinin kendi bedenine 

Yeme Bozuklukları ve
Bozulmuş Yeme Tutumları 

Uzm. Psk. D. Tatiana Bernard
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karşı tutumları ve yemeklerle 
ilişkisini kapsayan davranış ve 
tutumları içerir.

Yeme bozuklukları ve bo-
zulmuş yeme tutumları 
niye oluşur?

Besinlerle olan ilişkimiz basit bir 
ilişki değildir ve bu kompleks 
ilişkiye baktığımızda aslında 
bozulmuş yeme tutumları ve bir 
yeme bozukluğu geliştirmenin 
tek bir sebebi yoktur. Eğer 
ailenizde birinin yeme bozuk-
luğu varsa veya bozulmuş 
yeme tutumlarına sahipse, 
o zaman sizinde yemeklerle 
ve bedeninizle olan ilişkinizde 
sorun yaşama ihtimaliniz daha 
yüksektir çünkü yeme bozuk-
lukları için genetik yatkınlık 
faktörü önemlidir ve aynı za-
manda ailemizde öğrendiğimiz 
davranışları yetişkinlikte de 
sürdürmeye devam edebiliriz. 
Aynı zamanda sosyal medya 
kullanımı ile bozulmuş yeme 
tutumları ve beden imaj so-
runları arasında da bir bağlantı 
olduğunu biliyoruz (3). Aynı 
zamanda diyet kültürünün 
bireylerin yemeklerle olan ilişkisi 
üzerinde ciddi bir etkisi vardır.

Diyet Kültürü Nedir?

Öncelikle diyet kültürü nedir? 
Diyet kültürünün en güzel tanımı 
Christy Harrison tarafından Food 
Psych Podcastine yapılmıştır, 
bu tanıma göre diyet kültürü şu 

inançları kapsar: 

• İnce bir bedene sahip olmayı 
bir üstünlük olarak gören ve 
sağlık ile bağdaştıran ve bu 
yüzden genetik olarak zayıf 
bir bedene sahip değilseniz 
hayatınızı bu durumu diyet 
yaparak ‘düzeltmeye’ adamanız 
gerektiği düşüncesi 

• Toplumda daha yüksek statüye 
sahip olmak için kilo vermeniz 
gerektiğinizde inanmak ve 
bunun için çok fazla zaman, en-
erji, ve para harcamanız gerek-
tiği inancı 

• Belirli beslenme şekillerini 
düşmanlaştırmak ve sadece 
‘çok sağlıklı’ beslenmeyi yücelten, 
böylelikle yemek yeme eyle-
minden zevki çıkaran ve belirli 
besinleri tüketirken suçluluk duy-
mamıza yol açan düşünceler 

• Sporu sağlık için değil beden-
inizi ‘düzeltmek’ için kullanmanız 
gerektiği inancı

• Kendi ‘sağlık’ idealine uymayan 
bedenleri dışlayan ve bu yüzden 
trans bireyleri, daha yüksek bir 
beden kitlesine sahip bireyleri 
ve belirli engelleri olan bireyleri 
dışlayan bazı inançlar topluluğu

Tanofksy-Kraff & Yanovkski’nin 
2004’de yaptığı bir araştırmaya 
göre, diyet kültürünün yol açtığı 
bazı genel davranışlar ve bozul-
muş yeme tutumlarına örnekler

• Başkaları tarafından yargılanma 
korkusuyla belirli besinleri sadece 
gizli bir şekilde tüketmek 

• ‘Temiz’ beslenmek ve sürekli 
belirli ‘detoks’ lara başlamak 

• Nasıl göründüğünüz, beden 
ölçüleriniz ve neler yediğinizi düşü-
nerek uzun bir zaman geçirmek 

• Başkaları sizin için yemek 
yaptığında veya restorana 
gittiğinizde yemeğin içinde ‘tam 
ne olduğunu’ bilmediğiniz için 
tüketememek 

• Sürekli olarak kilo alıp vermek
 
• Adet kaybı ve düzensiz adet 
görme 

• Gelinlerin evlenmeden önce 
kilo verme baskısına tabi tutul-
ması 

• Aç değilken sürekli besin 
tüketmek, düzensiz beslenme 
paternleri ve sürekli olarak bir 
şeyler atıştırma isteği 

(3) Holland G & Tiggemann M. A systematic 
review of the impact of the use of social net-
working sites on body image and disordered 
eating outcomes. Body Image. 2016 June; 
17:100-110
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Süt tüketmek 
gerekli mi? 
Süt ve süt 
ürünlerine 
mesafeli mi 
olmalıyız?

Başka bir türün sütünü içen tek 
canlı türü insanlar. Tabi bu ilk 
bakışta ilginç gelse de faydası 
olmayan bir aktivite olduğu 
anlamına gelmez. Doğadaki 
hayvanların çoğu, daha karmaşık 
besinlere ihtiyaç duymaya 
başladığında genellikle de 
bebeklik döneminde sütten kesilir. 
Bu bir bakıma bizde de öyle olsa 
da insanlar süt içmeye sadece 
bebek veya büyüme döneminde 
değil her dönemde devam 
edebiliyor. Peki bunun sebebi ne 
olabilir?                                               
                                                    
Bir beslenme uzmanı olarak 
doğal, katkısız ve kaliteli 
beslenmenin önemini çok 
iyi biliyorum ve toplumu 
bilgilendirmeyi görev olarak 
benimsediğimden bu yazıyı 
kaleme alma ihtiyacı duydum. 
Aslında yukarda bahsettiğim 
gibi sütle ilgili çok fazla soru 
aldığımdan ve spor yapanların 
da çok sık tükettiği bir besin 
olduğundan kafa karışıklığını bir 
nebze olsun gidermek isterim.

Uzman Diyetisyen 
Orçun Kürüm

Tabi bu ilk 
bakışta ilginç 
gelse de faydası 
olmayan bir aktivite 
olduğu anlamına gelmez. 
Doğadaki hayvanların çoğu, 
daha karmaşık besinlere 
ihtiyaç duymaya başladığında 
genellikle de bebeklik 
döneminde sütten kesilir. 
Bu bir bakıma bizde de öyle 
olsa da insanlar süt içmeye 
sadece bebek veya büyüme 
döneminde değil her dönemde 
devam edebiliyor. Peki bunun 
sebebi ne olabilir?                                               
                                                    
Bir beslenme uzmanı olarak 
doğal, katkısız ve kaliteli 
beslenmenin önemini çok 
iyi biliyorum ve toplumu 
bilgilendirmeyi görev olarak 
benimsediğimden bu yazıyı 
kaleme alma ihtiyacı duydum. 
Aslında yukarda bahsettiğim 
gibi sütle ilgili çok fazla soru 
aldığımdan ve spor yapanların 
da çok sık tükettiği bir besin 
olduğundan kafa karışıklığını bir 
nebze olsun gidermek isterim.

Her hayvanın sütü 
kendi yavrusu 
içindir?
Evet, bu cümle mantıklı 
ve doğru gelebilir. Fakat 
bu durum bir besini diğer 
bir canlının tüketmesine 
mani değil. Tavuklar bizim 
için yumurtlamıyor ama 
biz yumurtalarını yiyoruz. 
Asya’da balık yumurtası 
tüketmek de çok yaygın, 
ayrıca arılar kendileri için bal 
yapıyor onu da biz yiyoruz. 
Yani doğada tükettiğimiz 
tüm bitki ve hayvaları 
düşünün, sonuçta hiçbirinin 
üzerinde insanlar içindir 
yazmıyor. Burada bakış 
açınızı genişletebilmeye 
çalışıyorum. Vücudunuz 
besinin nereden geldiğini 
bilmez, bir önemi de yoktur.
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Sindirim sistemimiz gıdaları 
amino asit, glikoz ve yağ 
asitlerine hem de vitamin-
minerallerine kadar belli bir 
düzende parçalayarak kullanır. 
Bu sistem tüketilen her doğal 
besin için aynıdır. Günün sonunda 
süt gözümüzden kaçan farklı bir 
zararlı madde de içebilir miydi, 
belki. Fakat binlerce yıldır süt 
tüketen ve dünyada her ülkenin 
beslenme rehberlerinde bulunan 
ve çocuk yaşlı herkese tavsiye 
edilen sütün halen sakıncalı 
olabileceğine inanmak gerçekçi 
bir yaklaşım gibi durmuyor.

Yapılan en 
güvenilir süt 
ve sağlık 
araştırması
Thorning ve arkadaşlarının 2016 
ylında yayınladığı çok önemli 
bir derlemeden bahsetmek 
istiyorum. Bilim uzmanlarının 
oluşturduğu bir ekibin hazırladığı, 
114 makalenin derlemesinden 
ortaya çıkan çalışma süt 
konusundaki kafa karşıklığı 
azaltmaya yardımcı olacak birçok 
bilgi içeriyor. 

Süt ve süt ürünlerinin tüketiminin 
günlük alınması gereken 
makro ve mikro besinlerin 
karşılanmasına önemli katkıda 
bulunduğu, buna ek olarak 
olumsuz etkisine dair sadece 
birkaç çalışmaya karşın yüzlerce 
makalenin hem fikir olduğu üzere 
süt tüketiminin birçok kronik 

hastalığa yakalanma riskini 
azalttığı üzerine birleşiyor. 

Bu çalışmada Tip-2 diyabeten 
kardiyovasküler hastalıklara, 
kemik sağlığından obeziteye 
kadar birçok konuda yapılmış 
bilimsel çalışmaların sonuçları 
özet halinde bulunuyor. Ayrıca 
incelemek isteyenler için 
makalenin ismi  “Milk and dairy 
products: Good or bad for 
human health? An assessment 
of the totality of scientific 
evidence”. Umarım bir nebze 
olsun süte bakış açınızı olumlu 
etkilemişimdir. Bir sonraki yazı bu 
konu devam edecek.
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HAZIRLANIŞI:
½ tbsp toz zencefil, pumpkin pie baharatı, pul biber, tuz ve kara-
biberi karıştırın. Somonu oda sıcaklığında 10 dakika bekletin.
Bu sırada, soya sos ve kalan zencefili küçük bir sos tavasında 
yaklaşık 30 saniye fokurdatarak pişirdikten sonra kenara alın, balı 
ekleyip karıştırın.
Somonları kağıt havluyla kurulayın ve iki tarafını da baharat 
karışımına bulayın.
Döküm tavada zeytinyağını orta-yüksek ateşte ısıtın. Somonu de-
risi üstte kalacak şekilde yerleştirip yaklaşık 4 dakika pişirin. Sosun 
bir kısmını üzerine dökün. Ters çevirin ve 3 dakika daha pişirin. 1’er 
dakika yanlarını pişirin.
Somonlar pişerken başka bir tavayı orta ateşte ısıtın ve biraz zeyt-
inyağı gezdirin. Ispanakları 2-3 dakika soteleyin. Tuz ve karabiber 
ekin.
Servis için, 4 kaseye beluga mercimeklerini bölüştürüp üzerine so-
mon, avokado, ıspanak, roka, domates, kırmızı biber ve susamları 
ekleyin. Kalan sosu üzerlerine gezdirin.

MALZEMELER:
- 1 tbsp toz zencefil

- ¼ tsp pumpkin pie baharatı (3 
tbsp toz tarçın, 2 tsp toz zencefil, ½ 
tsp toz karanfil, 1 tsp toz muskat, 1 tsp 
yenibahar)

- ¼ tsp pul biber

- Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

- 4×150 g somon fileto

- ¼ cup soya sos (glütensiz)

- 1 tbsp bal

- 1 tbsp zeytinyağı

- ¼ avokado, dilimlenmiş

- ½ cup beluga mercimeği, paket 
talimatlarına göre pişirilmiş

- 2 cup taze ıspanak

- Roka, domates, kapya biber

- Susam

Uzakdoğu Usulü
Somon Kasesi

Güneş Yazıcı
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Beslenme

HAZIRLANIŞI:
Konu beslenme olunca bence yemeğin lezzetinin dışında pratik,uygulanabilir ve 
tatmin edici olanlar her zaman önde gelir. Beslenme düzeninde çeşitliliği sağlaya-
bilmenin yanında evde her zaman bulunabilen malzemelerle de basit ama biraz 
hayal gücü ve yaratıcılık ile harika şeyler çıkartabilirsiniz. Sadece 3 malzeme ile 
sağlıklı aynı zamanda seni de mutlu edicek bir atıştırmalık hazırlayabilirsin. Spora 
gitmeden önce yanında bi kahve ile kaliteli bir şekilde enerjini alabilir  ya da arada 
öğleden sonra oluşan o tatlı krizini giderebilirsin.

Bütün malzemeleri güzelce harmanlayıp yağlı kağıt serdiğin 
fırın tepsisine kaşık yardımı ile sırala.Oluşan harcın cıvıkımsı bir 
yapısı olduğu için şekil vermekle uğraşma derim. Üzerine biraz 
susam serpiştirdikten sonra 180 derece fırında 10-15 dk kadar 
pişiriyoruz.

Küçük bir püf nokta (!) : Pişirdikten sonra hemen yağlı kağıttan 
çıkarmaya çalışma.Un,yumurta gibi kıvam veren malzemeler 
eklemediğimiz için yapışma ihtimali çok yüksek.Biraz soğuma-
ya bıraktıktan sonra bıçak yardımı ile çıkartabilirsin.
Bu Muzo’lar daha tatlı bir hafta geçirmeni dilerim..

MALZEMELER:
- 2 adet çatalla ezilmiş orta boy muz

- 2 yemek kaşığı dolusu hindistan 
cevizi tozu

- 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (ev de 
kendin yapıp kullanman çok daha 
iyi ama yapamıyorsan da şekersiz 
olanlarını seçmende fayda var)

3 MALZEMELI
MUZO ATIŞTIRMALIK

Yağmur Turan



Motivasyon Koçu ve Enerji Terapisti, Nil Çiçek
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Sağlık / Bakım

Monthly Fitness okuyucularıyla 
birlikte 2021 yılına, 
sağlıkla, enerji dolu, ve 
motivasyonumuzun yüksek 
olduğu bir yıl başlangıç 
yapacağımıza inanıyorum.

Motivasyon Koçu ve 
Enerji Terapisti olarak ve 
aynı zamanda yurtiçi ve 
uluslararası almış olduğum 
derecelerle uzun mesafe 
koşucu, pilates ve fitness 
eğitmeni olarak sporun 
yaşamımıza kattığı enerjiyi 
ve uzun yıllar yaşadığım ve 
vatandaşı olduğum Yeni 
Zelanda’da değerli hocam 
Tibetli Rahip Geshela’dan 
aldığım Bioenerji, Reiki, ve 
Meditasyon çalışmalarımı; 

danışanlarım, takipçilerim ve 
bu sayıda siz okuyucularımızla 
paylaşmaktan büyük keyif 
alacağım. Evet, konumuz 
‘Atletik ve Fitness performans 
için Bioenerj’. Gelin hep birlikte 
Atletik ve Fitness performans 
için Bioenerjinin  nasıl bir fark 
yaratabileceğine bakalım….

Öncelikle Bioenerji nedir?

Bioenerji pozitif yönde bir şifa 
enerjisidir ve  bedenimizin 
duygusal, zihinsel, ruhsal ve 
fiziksel yapısının bir bütünlükte 
olmasi için gerekli olan enerji 
dengelemesidir. Günümüzde 
yapılan bilimsel araştırmalar, 
olumlu ya da olumsuz 
düşünce ve zihin yapımızın 

enerji bedenimizi etkilediğini 
ortaya koymaktadır. Özellikle; 
yarattığımız negatif enerjiler 
fiziksel bedenimiz üzerinde 
blokajlara neden olur ve 
bu da enerji tıkanıklıkları 
yaratarak mental düzeyde 
ve organlarımız üzerinde 
çeşitli hastalıklara sebebiyet 
verebilirler. Doğu felsefesinde 
ve doğu inanç sistemine göre 
basit bir nezlenin, ya da ileri 
düzeyde kronik bir rahatsızlığın 
altında yatan asıl nedenin 
mental blokajlarımızdan 
kaynaklandığına 
inanılmaktadır. Bu blokaj bir 
korku da olabilir, endişe ya 
da fiziksel veya duygusal 
bağımlılıklarımız da olabilir.

Keyifle takip ettiğim Monthly Fitness dergisinin bu sayısında ilk 
yazım için çok heyecanlıyım ve ilk konu başlığımız ‘Atletik ve 
Fitness performans için Bioenerji.
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Zira zihin ve beden birbirinden 
ayrılamaz. Zihinsel ve 
ruhsal bedenlerimiz fiziksel 
doğamızı belirler. Aslında, her 
organ belirli bir duygunun 
enerjisine tekabül eder ve 
her hastalık bir organdaki 
veya meridyenlerindeki bir 
dengesizlikten kaynaklanır.

İşte bu noktada Bioenerjiyi 
hayatın her alanı için 
enerji dengelemesinde  
kullanabiliriz. Danışanlarım 
arasında sadece Atletik 
ve Fitness performans için 
değil, aynı zamanda aşk 
acısı çeken ya da uyku 
düzensizliği için terapilerim 
de olmuştur. Elbette burada 
şifa çalışmamız enerji 
bedenimizi dengelemek için 
yapılmaktadır.     

Bir sporcu olarak, ben de 
Bioenerjiyi kendi Atletik ve 
Fitness performansım için 
uygulamaktayım. Özellikle 

günümüzde Bioenerji, Atletik 
ve Fitness performans için, 
sporculara zihinsel odaklarını 
geliştirmek, iyileşmelerine 
yardımcı olmak, güç, hız, 
ve farkındalıklarına faydalı 
olabilecek enerjik bir destek 
vermek için güçlü bir araçtır.
Bioenerji  Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından  tamamlayıcı 
tedavi yöntemi olarak 1976 
yılında kabul edilmiştir. Bugün, 
Rusya, Israil gibi farmokolojide 
çok iyi olan ülkeler kendi 
sporcuları için bioenerjiden 
faydalanmaktadır. Yine 
Mancaster Unites, Real Madrid, 
Barcelona gibi büyük kulüpler 
de sporcularına Atletik ve 
Fitness performans için 
bioenerjiyi uygulamaktadırlar.
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Peki Bioenerjinin 
faydaları nelerdir?

Atletik ve Fitness 
performans için Bioenerji 
ile kas ağrısını ve gerginliği 
azaltmaya ve enerji 
sisteminize daha fazla 
“Yaşamsal Enerji” (Chi)  
getirerek,  doğrudan bir 
enerji artışı sağlayarak, 
vücudunuzun en iyi 
şekilde iyileşme ve 
performans gösterme 
yeteneğini destekleyebiliriz. 
Sporcular için BIOENERJI 
destekleyici bir antrenman 
yardımcısıdır.

Ayrıca….

Uyku düzensizliği
Yorgunluk
Depresyon
Stres
Ameliyat sonrası iyileşmede  
Stres kaynaklı ağrılar
Mental dayanıklılık
Korku, endişe gibi duygularla 
başetme gibi birçok alanda 
şifa enerjisidir. 

Burada önemli olan bir 
durum kronikleşmeden önce 
önlemini alabilmektir. Mesela 
kilo aldıktan sonra ya da ciddi 
bir kalp sorunu yaşadıktan 
sonra spora başlamak 
değil, bioenerjiyi de spor gibi 

düzenli aralıklarla hayatımıza 
katmaktır. 

Hepimiz fiziksel bedenimize 
önem veriyoruz. Ancak; 
fiziksel ve ruhsal bedenimizi 
oluşturan enerji bedenimiz 
için ne yapıyoruz? Bu nedenle 
Bioenerjiyi sadece Atletik ve 

Fitness performans için değil 
aynı zamanda hayatımız her 
alanında şifa terapisi olarak 
da uygulayabiliriz.

Şifalandığımız ve şifa 
bulduğumuz yeni bir yıl 
dileğiyle…
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İnsan bağışıklık sistemi, bizleri enfeksiyon ve hastalıklardan uzak tutmak için 
tasarlanmış oldukça karmaşık bir hücre ve molekül ağına sahiptir. Egzersizin, 
bağışıklık sisteminin normal işleyişi üzerinde derin bir etkisi olduğu bilinmektedir. 
Kalp ve damar sağlığımız için düzenli olarak egzersiz yapmanın, bağışıklık 
sistemimizi iyileştirdiği, oluşabilecek eklem problemlerimizi azalttığı ve kanser, HIV, 
kalp-damar rahatsızlıkları, diyabet, ruhsal bozukluk ve obezite dahil olmak üzere 
birçok hastalık durumunda çeşitli bağışıklık hücrelerini arttırdığı gösterilmiştir.
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Bir çoğumuzun normalde 
egzersiz ve fiziksel 
aktivitelerimizi yaptığımız 
spor salonlarına ve parklara 
erişimin kısıtlı olduğu 
bu dönemde, bağışıklık 
sistemimizi nasıl güçlü 
tutarız sorusu daha da 
önem kazandı. Üstelik sosyal 
izolasyon ve kısıtlamaların 
bağışıklık üzerindeki bilinen 
olumsuz etkileri, bu sorunu 
daha da karmaşık hale 
getiriyor. Vücudumuzdaki 
kortizon, izolasyon ve 

kısıtlamaların olduğu bu 
dönemlerde yükselir ve 
bağışıklık sistemimizin 
birçok kritik fonksiyonunu 
baskılayabilir. Stresli 
olduğumuzda, bağışıklık 
sistemimizin bir parçası olan 
T hücrelerinin enfeksiyon 
yapıcı ajanlara yanıt olarak 
çoğalma yeteneği, belirli bazı 
lenfositlerin vücudumuzdaki 
kanserli veya virüs bulaşmış 
hücreleri tanıma ve öldürme 
kabiliyetleri önemli ölçüde 
azalır. Bağışıklık hücrelerimizin, 

virüslerin ve diğer patojenlerin 
vücudumuza ilk girdikleri 
anda tutunmaları ve yer 
edinmesini önlemek için 
vücudumuzun (örneğin, üst 
solunum yolu ve akciğerler) 
savunmasız alanlarında 
devriye gezebilmeleri hayati 
derecede önemlidir. Bu 
süreç, virüsün etkisini en aza 
indirmek ve enfekte olmamız 
durumunda viral çözünürlüğü 
hızlandırmak için de önemlidir.

Doç. Dr. Ahmet Arnaz Acıbadem Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
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Her egzersiz, özellikle tüm 
vücudumuzun çalıştığı 
dinamik kardiyo egzersizi, 
kelimenin tam anlamıyla 
milyarlarca bağışıklık 
hücresini, özellikle virüs 
bulaşmış hücrelerin tanınması 
ve öldürülmesi gibi işlevleri 
yerine getirebilen hücre 
tiplerini anında harekete 
geçirir. Bu bağışıklık hücreleri 
daha ikincil bağışıklık organ 
ve dokuları devreye girmeden 
dalak ve kemik iliğinden kan 
dolaşımına geçer ve özellikle 
bağışıklığın gerekli olabileceği 
akciğerlere ve bağırsağa 
ulaşırlar. Egzersizle harekete 
geçirilen bağışıklık hücreleri 
virüs ve patojen ajanlara karşı 
vücudumuzun bekçileri olarak 
hazır durumda beklerler.  Kan 
ve dokular arasındaki sık 
devridaim bizi enfeksiyona 
karşı daha dirençli kılar 
ve herhangi bir bulaşıcı 
ajanla başa çıkmak için 
daha donanımlı hale getirir. 
Egzersiz ayrıca bağışıklığın 
korunmasına yardımcı 
olabilecek çeşitli proteinleri, 
özellikle IL-6, IL-7 ve IL-15 
gibi kas kaynaklı sitokinleri 
serbest bırakır. Tüm bunlar bizi 
enfeksiyonlara karşı korumak 
için adeta bir orkestra gibi 
çalışır. Egzersiz, genel olarak 
enfeksiyona daha duyarlı 
olan ve aynı zamanda 
içinde bulunduğumuz 

COVID-19 salgını sırasında 
özellikle savunmasız olarak 
tanımlanan yaşlı yetişkinler 
için oldukça faydalıdır.

Tüm bunları göz önünde 
bulundurduğumuzda, düzenli 
egzersizleri devam ettirmemiz 
hayati derecede önemlidir. 
Egzersiz sadece bağışıklık 
sisteminin hücreleri ve 
molekülleri üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip olmakla 
kalmaz, aynı zamanda 
izolasyon ve kısıtlamaların 
yarattığı stresin bağışıklık 
sistemimiz üzerindeki olumsuz 
etkilerine karşı da bizleri 
korur. Egzersizin korona 
virüsler üzerindeki etkilerine 
ilişkin şu ana kadar bilimsel 
veri bulunmamakla birlikte, 
egzersizin vücudumuzu 
grip, soğuk algınlığı ve 
uçuğa neden olan virüsler 
dahil olmak üzere diğer 
birçok viral enfeksiyondan 
koruyabileceğine dair kanıtlar 
vardır.  

Şu an için egzersiz yaparken 
oluşabilecek en önemli risk 
faktörü, COVID-19 virüsü ile 
temas etme olasılığımızdır. 
Bu nedenle sosyal mesafeyi 
ve uygun hijyenik önlemleri 
alarak egzersiz yapmanın 
yaratıcı yollarını bulmamız çok 
önemlidir. Egzersiz, Covid 19 
virüsüne maruz kaldığımızda 

bizim enfekte olmamızı 
engellemeyebilir, ancak 
aktif kalmak virüsün zararlı 
etkilerini en aza indirmeye, 
semptomlarımızı iyileştirmeye, 
iyileşme sürelerimizi 
hızlandırmaya ve başkalarına 
bulaştırma olasılığını 
azaltmaya yardımcı olmak 
için bağışıklık sistemimizi 
güçlendirecektir. 
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MERRELL
ALANYA
ULTRA TRAIL,

24
ÜLKEDEN
544
KOŞUCUNUN
katılımıyla
gerçekleşti
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T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 
2021 takviminde yer alan; 3 Nisan 
2021 Cumartesi günü “Dağların 
Arslanı” Ahmet Arslan ve Argeus 
Travel & Events tarafından, ilk kez 
Merrell’ın isim sponsorluğunda 
düzenlendi.

Patika koşusu dünyasında 
büyük ilgi gören ve 24 ülkeden 
544 sporcunun katılacağı 
organizasyonun son basın 
toplantısı ise Alanya’da 
gerçekleştirildi.

“İlerleyen yıllarda 
daha da yüksek 
katılım sayılarına 
ulaşılacağına 
eminiz”

- 06.30: Merrell Alanya
Ultra Trail (76 kilometre)

- 06.30: Taurus Mountain 
Marathon (48 kilometre)

- 09.00: Keykubat Mountain 
Run (28 kilometre)

- 09.00: Alaiye Short Trail
(17 kilometre)

Yörüklerin izinde, 
dört mevsimi 
yaşatan yarış:

3 Nisan 2021 
Cumartesi
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Yörüklerin izinde, dört mevsimi yaşatan yarış:
3 Nisan 2021 Cumartesi

MERRELL ALANYA ULTRA TRAIL, 
24 ÜLKEDEN 544 KOŞUCUNUN 
KATILIMIYLA YARIN BAŞLIYOR

T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve Türkiye Atletizm 
Federasyonu’nun 2021 
takviminde yer alan; 3 
Nisan 2021 Cumartesi günü 
“Dağların Arslanı” Ahmet 
Arslan ve Argeus Travel & 
Events tarafından, ilk kez 
Merrell’ın isim sponsorluğunda 
düzenlenecek olan Merrell 
Alanya Ultra Trail için geri 
sayım sürüyor. Patika koşusu 
dünyasında büyük ilgi gören 

ve 24 ülkeden 544 sporcunun 
katılacağı organizasyonun son 
basın toplantısı ise Alanya’da 
gerçekleştirildi.

“İlerleyen yıllarda 
daha da yüksek 
katılım sayılarına 
ulaşılacağına eminiz”
Alanya Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürü Nazif Emre 
Kıldırgıcı, organizasyon 
öncesindeki düşüncelerini 

şu şekilde paylaştı: “Öncelikle 
organizasyon için Alanya’ya 
gelen tüm konuklarımıza hoş 
geldiniz diyoruz. Bu önemli yarış 
öncesinde büyük heyecan 
içerisindeyiz. Mevcut şartlara 
rağmen 24 farklı ülkeden 
toplamda 544 sporcunun 
Merrell Alanya Ultra Trail’e kayıt 
olması bizi çok mutlu ediyor. 
Bu organizasyonun ilerleyen 
yıllarda daha da yüksek katılım 
sayılarına ulaşacağına eminiz. 
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Bu organizasyonun hayata 
geçmesindeki katkıları için 
Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, 
Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanlığı’na, Antalya 
Valiliğimize, Antalya Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğümüze, Alanya 
Kaymakamlığımıza, Alanya 
Belediye Başkanlığımıza; 
emekleri için de Ahmet 
Arslan’a, Argeus Travel & 
Events’e ve isim sponsoru 
Merrell Türkiye ailesine çok 
teşekkür ediyoruz.”  

“Tüm sporculara 
başarılar diliyoruz”
Alanya Belediye Başkanı 
Zir. Müh. Adem Murat Yücel 
adına basın toplantısına 
katılan Alanya Belediyesi Spor 
Müdürlüğü Temsilcisi Naim 
Namal ise şu açıklamaları 
yaptı: “Alanya Belediyesi olarak 
yıllardır spor organizasyonları 
ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. 
Merrell Alanya Ultra Trail’e de 
tüm olanaklarımızla destek 
veriyoruz. Belediye Başkanımız 
adına tüm sporculara ve 

organizasyon görevlilerine 
başarılar diliyorum.” 

“Seyahat 
kısıtlamalarına 
rağmen kayıt 
sayısında 
önemli bir başarı 
elde ettik”
Argeus Travel & Events 
Sahibi Aydın Ayhan Güney 
ise Merrell Alanya Ultra Trail 
2021’in katılımcı profiliyle 
ilgili şu yorumları yaptı:  
“Merrell Alanya Ultra Trail’e 
ülkeler arasındaki seyahat 
kısıtlamalarına rağmen 24 
ülkeden 544 sporcunun kayıt 
olması, bizi çok mutlu eden 
bir nokta oldu. Eğer mevcut 
kısıtlamalar olmasaydı 
katılımcı sayımızın çok daha 
yüksek olacağına inanıyoruz.
Merrell Alanya Ultra Trail, 
geçmişi ve parkur kalitesi 

sayesinde çok uzak 
coğrafyalardan sporculara 
hitap eden bir yarış. Bu 
yıl Rusya’dan Polonya’ya, 
Almanya’dan İran’a, Amerika 
Birleşik Devletleri’nden 
Litvanya’ya, Tunus’tan 
Arjantin’e, İngiltere’den 
Uganda’ya kadar farklı 
profildeki ülkelerden 
sporcuların kayıt olması 
da bunun bir göstergesi. 
Organizasyon Komitesi olarak 
katılımcıların, görevlilerin ve 
gönüllülerin herhangi bir 
sağlık sorunu yaşamamaları 
adına gerekli tüm tedbirleri 
de almış durumdayız. Bu 
yıl ‘Sea, Sun, Run’ temasıyla 
gerçekleştireceğimiz 
yarışların sorunsuz geçmesi 
ve yarışçılara çok memnun 
kalacakları bir yarış deneyimi 
sunma konusunda kendimize 
güveniyoruz.” 
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hızlı&etkili

SELÜLÜTLERDEN
KURTUL

Jumping 
Jack
2 Dakika
Ayakların arası kapalı 
eller vücudun iki 
yanında dik durun. 
Yukarı hafifce 
zıplayarak ellerinizi 
kafınızın üzerine 
iki yana doğru, 
ayaklarımızı da 
omuz genişliğinde 
yanlara doğru açın 
ve tekrar zıplarayarak 
ilk pozisyonunuza 
dönün. Hareketi 
durmandan 
zıplayarak tekrarlayın.

Speed 
Skaters
60 Saniye
Bacaklarımızı omuz 
genişliğinde açın. 
Bacaklarınızı dizlerden 
bükerek aşağı doğru 
eğilin. Aynı şekilde 
belden, sırtınızı dik 
tutup hafifçe aşağı 
doğru eğin. Kollardan 
kuvvet alarak yana 
doğru sağ tarafa 
zıplayın. Zıpladığınızda 
sağ bacağın üzerinde 
durun ve diğer 
ayağı arkaya çapraz 
gelecek şekilde uzatıp 
dengenizi sağlayın. 
Durmandan sağve 
sola doğru zıplayın.
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Leg Swing and Knee Kick
60 Saniye
Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın. Bacaklarınızı dizlerden bükerek aşağı doğru eğilin. Aynı şekilde belden, sırtınızı dik tutup 
hafifçe aşağı doğru eğin. Kollarınızdan kuvvet alarak sağ bacağınızı sol bacağınızın gerisine ve çaprazına doğru adım atın.

Mountain Climber
60 Saniye
Plank pozisyonu alın. Karın kasınız başta olacak şekilde kol ve kalça kaslarınızı kullanarak vücudunuzu düz tutun. Sağ 
bacağınıızı dizden bükerek göğsünüze doğru büyük bir adım atın. Adımınızı geri alın plank pozisyonuna geri dönün ve diğer 
adımınızı göğsünüze doğru çekerek hareketi sürekli tekrarlayın.
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High Kick
60 Saniye
Ellerinizi öne doğru uzatın. Tek bacağınızı düz bir şekilde yukarı doğru tekme atarak avuç içinize değmeye çalışın. Yukarı 
çektiğiniz ayağınızı yere koyduğunuz anda diğer ayağınızı yukarı kaldırın ve öne tekme atın. Bacakalrınızı her yukarı 
kaldırdığınızda ellerinize değdirmeye çalışın. Ayağınızı yere geri koyduğunuzda durmadan hareketi sürekli tekrarlayın.

Frog Jump
60 Saniye
Plank pozisyonu alın. Karın kasınız başta olacak şekilde kol ve kalça kaslarınızı kullanarak vücudunuzu düz tutun. İki bacağınızla 
aynı anda ileri büyük bir sıçrama yapın ve ayaklarınızı dirseklerinizin dışına gelecek şekilde yumuşak bir inişle yerleştirin. 
Adımınızı aynı sıçrayışla geri alın. Tekrar büyük bir sıçrama yaparak hareketi sürekli tekrarlayın.





28   Monthly Fitness / Haziran

Psikoloji

Uyku ve 
Beslenme İlişkisi
Uyku tüm memelilerde, kuşlarda ve balıklarda 
gözlenen doğal dinlenme biçimidir.
Bu canlılar günlük işlevlerini 
gerçekleştirebilmek için 
uykuya ihtiyaç duyarlar. Uyku 
tam anlamıyla bilinç dışılık 
olarak nitelendirilmemelidir. 
İnsanlarda yeteri kadar uyku 
alınmaması unutkanlık, sinirlilik, 
dikkat dağınıklığı gibi sorunlara 
neden olur. Ayrıca fazla uyku, 
depresyon gibi rahatsızlıklardan 
kaynaklanıyor olabilir. Uyku 
bozukluğu kimi insanlarda kronik 
hale gelip büyük sorunlara 
neden olabilir. Uyku insan 
ömrünün en az üçte birini 
oluşturur. Vücudun dinlenmesini 
ve beynin bir gün önce aldığı 
bilgiyi kaydetmesini sağlar. 
Uyku, 24 saatlik döngüde doğal 
haliyle yerini alır. Kişinin kolaylıkla 
uyandırılabildiği, değiştirilmiş 
bilinç halidir. Kişilerin uykudaki 
davranışlarını ve EEG kullanarak 
onların beyin dalgalarını inceleyen 
bilim insanları, uyku sırasında 
gerçekleşen olaylara dair kanıtlar 
ortaya çıkarmışlardır. Uyanıkken 
ya da uyurken beyin dalgaları, 
beyindeki milyarlarca nöronlar 
arasındaki elektrik iletişimi 
sonucunda üretilir. Uyku aynı 
zamanda hafızanın yeniden 
yapılandırılması ve psikolojik 

yenilenme için gereklidir.
Uykusuzluk, İlerleyen yaşlarda 
ve kadınlarda daha yaygındır. 
Uykunun zamanı ve süresi 
altta yatan homeostatik uyku 
ve sirkadiyen (biyolojik saat) 
süreçlerle belirlenir. Uykusuzluk, 
bilişsel ve psikomotor performans 
kaybı, düşük yaşam kalitesi, sağlık 
harcamalarının artması , iş okul 
devamsızlığı ve duygudurum 
ve anksiyete bozuklukları veya 
madde kullanımı ile ilişkilidir.

Dünyada bir çok hastalığın 
nedenleri arasında uykusuzluğun 
geldiği bildirilmiştir. Uykusuzluk 
problemi son yıllarda giderek 
artan bir sağlık problemi haline 
gelmiştir. Uyku bozukluklarının yol 
açtığı en önemli hastalıklardan 
biri de obezitedir. Obezite ve 
uykusuzluk birbirini tetikler.

Kişi uykuya dalamadığında 
vücudunda bazı hormonal 
dengesizlikler baş gösterir. Bu da 
kilo alımına sebep olur. Örneğin 
kortizol hormonu normal şartlar 
altında gece en düşük, gündüz 
en yüksek düzeyde salgılanır. 

Uykusuzluk durumunda 
kortizol hormonun fazla 
salgılanması sonucu vücutta 
yağ artışı görülür. Beynimize 
tokluk sinyalini öderen leptin 
hormonu, acıktığımızda 
salgılanan hormon ise 
ghrelin hormonudur. 
Uyuyamadığımız zaman 
ghrelin hormonunun daha 
fazla leptinin daha az 
salgılanması ile beraber 
acıkırız. Bunun sonucunda 
gece yenilen besinler kilo artışı 
olarak geri döner.

Monthly Fitness Yazarı - Cansu Kolukırık
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Yapılan bazı araştırmalarda da 
günde 8 saat uyuyan insanların 
günde 5 saat uyuyan insanlara göre 
%56 daha fazla yağ kaybettikleri 
görülmüştür. Bir araştırmaya göre 
de günde 5 saat uyuyanların normal 
sürede uyuyanlara göre 300 kalori 
daha fazla aldıkları bulunmuştur. 
Bunun sonucunda uykusuzluk 
probleminin obeizteye neden olan 
önemli bir sorun olduğunu görüyoruz.

Peki iyi bir uyku çekmek için 
beslenmemiz nasıl olmalıdır?
1 - Akşamları yağlı ve ağır 
yemeklerden mutlaka uzak 
durulmalıdır. Yağlı besin tüketimi 
hazımsızlığa neden olur, uykuya 
dalmamızı engeller.

2 - Süt ve ürünleri içerdiği triptofan 
adında aminoasit sayesinde daha 
rahat bir uyku çekmenizi sağlar. 
Yatmadan 2 saat önce 1 bardak süt 
içebilirsiniz.

3- Uyku dostu Triptofan aminoasidini 
içeren diğer besinler ceviz, badem, 
fındık gibi kuruyemişler, elma muz, 
kayısı gibi meyvelerdir.

4-  Gece yatmadan 2 saat önce 1 
kase yoğurt yanında 6-7 adet çiğ 
badem veya 2-3 adet cevizle bir ara 
öğün yapmanız uykuya geçmenizi 
kolaylaştıracaktır.

5- Türk kahvesi, fitre kahve, demli çay, 
enerji içeceği yüksek kafein içeren 
içeceklerdir. Uykusuzluk problemi 
yaşıyorsanız yatmadan 5-6 saat 
öncesinde bu tarz kafeinli içecekleri 
kesmelisiniz.

6- Melisa ve papatya çayı rahatlama 
sağlayan bitki çaylarıdır. Yatmadan 1 
saat önce 1 fincan tüketmenizi güzel bir 
uyku için mutlaka öneririm
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Beni Cezayla
Ödüllendir
Uzun zamandır karşıma çıkan bir kitap ismi olan Beni ödülle 
cezalandırma ve bir yakınımla yaptığım çocuk yetiştirme ile alakalı 
sohbet biraraya geldi ve kaçınılmaz son.. Zihnimi susturmak için yazıya 
dökme ihtiyacım bastırılamaz hale geldi.. 

Berra Özkul

Özellikle toplumumuzda 
en çok karşılaşılan sorun, 
ebeveynlerin çocuk yetiştirirken 
es geçtikleri noktalar. En başta 
eksikliklerini, çocukların ihtiyacı 
olmayan fazlalıklarla kapatmak 
istemeleri. Maalesef neredeyse 
hepimiz birtakım durumları 
geçiştirmek, bazen kendimiz 
için kolaylaştırmak için aslında 
sorumluluklarımızdan kaçış 
metotları olarak verdiğimiz 
küçük masum görünümlü 
rüşvetler. 

Mesela en başta, o anda 
çocuğumuzla ilgilenmemek 
için, onu başımızdan 
savmak için, onların çok 
istediği oyuncakları almak, 
şımartmak, sağlıklı olmayan 
abur cuburlarla, telefonlarla, 
konsol oyunları ile oyalamak.. 
Yani aslında çocuğu “ödül” 
görünümlü materyallerle, 
cezalandırmak.. Peki çocuğun 
gelişimi için, bedeni için, zihni 

için, yeteneklerini öne çıkartmak 
için gerekli unsurlar mı bunlar 
sizce? 
Ve bütün bunları sorgularken 
arkadaşımla olan sohbetim 
yazımın devamının ilhamı oldu.. 
Peki gerçekte bir çocuğun 
ihtiyacı olan şey ne? 
Temelde, aslında ihtiyaçlarının 
giderilmesi ve buna ek olarak 
da bugüne dek bize ceza gibi 
öğretilen, gösterilen, dayatılan 
şeylerle yoğrulması .. 
Mesela sorumluluklar.. 
 Bir çocuğa, onun becerilerini 
ve hatta zaman zaman 
zayıf yönlerini güçlendirici 
sorumluluklar yükleyerek, o 
çocuğu daha özgüvenli bir 
hale getirmek en güzel ödül 
değil midir? Özellikle de kişiliğini 
bulurken, kültür karmaşasından 
bocalamakta bu kadar üstün 
olan bir toplumun üyesi olarak 
hayata gözlerini açtıysa..  
Kaçımız, toplumun dayattığı 
normlar dışında değerlendirildik, 

karakterimize uygun alanlara 
yönlendirildik, yeteneklerimizi 
ön plana çıkartacak etkinlikler 
içerisinde bulunduk? 
Hele ki kendi neslim için 
söyleyebilirim ki, pek az.. 
Hatta yetenekli olduğumuz, 
ilgi duyduğumuz alanlardan 
cezalandırıldık.. Eğer sana 
o boya kalemlerini almamı 
istiyorsan, önce şunu 
yapacaksın bunu bitireceksin, 
şuraya gideceksin gibi 
koşullarla köreltildik.. 
Şımarıklıklarımızın azarlanması 
yerine, yükselen egomuzu, 
yanımıza kar kalacak 
deneyimler ve sorumluluklar 
içerisine yönlendirilerek 
törpüleyebilirmişiz misal..
Ben onu yapmam bunu 
yapmam diyen bir 
çocuğa, kaçımız çalışmayı, 
kazanmayı, başarıyı tattıracak 
sorumluluklar verdik mesela.. 
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Tabi bekara, eşini boşamak 
kolay derler.. Henüz ebeveynliği 
deneyimlemedim ama 
senelerdir önce kendi 
hayatımda gözlemlediğim, 
hem aldığım eğitimler 
birleşince e bir de etrafı 
gözlemledikçe; tutamadım 
düşüncelerimi
    
 Kanımca, bir çocuğa 
verilebilecek en güzel ödül, ilgi.. 
Gerçek ilgiden bahsediyorum.. 
Baştan savma, -mış 
gibiliklerden bahsetmiyorum. 
Çocuğun istediğini zannettiği 
pahalı materyalleri 
söylemiyorum, ruhunun 
ihtiyaclarını beslemekten 
bahsediyorum. Onu anlamaya 
çalışmak, eksik yanlarını 
tamamlamasını sağlayacak 
küçük sorumluluklarla o 
yanlarını kuvvetlendirmek, 
yeteneklerini hayata geçirmesi 
konusunda onu teşvik etmek 
ve kendini keşfetmesine vesile 
olmaktan bahsediyorum.. Yani 
onu gerçekten gözlemlemek, 
dinlemek.. 
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Kendimizi yeterli ve mükemmel hissettiğimizde 
aslında çocuklarımıza her şeyi yükleme, 
dayatma gibi davranışlardan uzaklaştıkça, 
onlarla daha kaliteli vakit geçirip gerçekten keyif 
ortak keyif anları yaratarak, paylaşımı çoğaltarak 
çocuklarımızla ilişkimizin ne denli güzelleşeceğini 
çok kısa sürede görebiliriz. Siz muhteşemsiniz, 
yeterlisiniz.. Çocuğunuz bu dünyaya sizi seçerek 
gelmiş olan, sizin mucizeniz.. Onunla hayatın 
tadına varmaya ne dersiniz? Bunun sizi de çok 

daha mutlu, rahat ve yaşamdan keyif alır hale 
getireceğinden emin olabilirsiniz.. 
Umalım ki, en azından okuyan, yazan, çizen 
ve kozasını yırtmaya çalışan nesil olan bizler; 
çok daha bilinçli bir şekilde gelecek nesillere 
ev sahipliği yaparız ve hayatın tadına bütün 
sevdiklerimizle bakarız.. 

Sevdiklerinizle güzel serüvenler.. 

Peki neler yapabiliriz?
Çocuklarımızla daha sevgi ve ilgi dolu ilişkiler kurmak için neler 
mümkün? Aslında kendimizi olduğumuz halimizle, o çocuklar için 
en doğru en muhteşem ebeveynler olarak kabul etmek, onlar için 
yaptığımız her şeyi onlara da açıklayarak ve kendimizi, hislerimizi, 
kararlarımızı onlara sevgi ile sabır ile açıklamakla başlayabiliriz.





CARDIO WEIGHT
Sevgili Monthly fitness 
okuyucuları

En büyük sorulardan biri, forma 
girerken (cardio weight) kardiyo mu 
yoksa ağırlık çalışması mı yapmak 
daha faydalıdır? 30 senedir fitness 
sektöründe olan bir antrenör olarak 
diyebilirim ki bu kardiyo mu ağırlık 
çalışması mı sorunsunun ne kadar 
çok sorulduğuna inanamazsınız!
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Rıza Tulgar
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Cardio weight 
başlığındanda anlaşılacağı 
gibi çoğunlukla da insanlar 
kilo vermek için cardio ded-
iğimiz kalp dolaşım sistemini 
hareketlendiren, böylelikle de 
yağ yakımını hızlandıran (yada 
hızlandırdığını düşündüğümüz) 
antrenmanlara yönelirler.

O zaman gelin kardiyo ant-
renman ve ağırlık antrenman-
larını değişik açılardan ele alıp 
inceleyelim; 

1 – Hem yağlarımı yakayım 
, hem de mevcut kilomu 
koruayım diyorsanız;

Ağırlık antrenmanının etkisi 
; Ağırlık egzersizi sonrasın-
da kaslar kendine gelmeye 

çalışırken metabolizma hızınız 
normalde olduğundan daha 
fazla hızlanır . Bu da antrenman 
esnasında harcadığınız kalori 
miktarının %25 kadarının eg-
zersiz sonrasında da yanmasını 
devam etmesini sağlar . Eğer 
amacınız antrenman sırasın-
da daha fazla yağ yakmak 
ise , aralarında 30 saniyeden 
fazla mola vermeyeceğiniz bir 
egzersiz modelini tercih et-
melisiniz . Yağlarınızı yakarken 
kaslarınızı kuvvetlendirmenin 
ve şekillendirmenin faydaları 
müthiştir! Geliştirdiğiniz her 1,5 
kilo kas yapısı için , vücudunuz 
günde 120 kalori harcıyor. Ne de 
olsa o kasların beslenebilmek 
için kaloriye ve enerjiye ihtiyacı 

var. Bu da demek oluyor ki , hiç 
diyet yapmadan yılda 4,5 kilo 
kaybetmeniz mümkündür.

Kardiyo antrenmanının etkisi 
; Sadece kalori yakmak için 
kardiyo egzersizler çok daha 
etkili olabilir. South Shore 
Üniversitesi‘nin yaptığı araştır-
malara göre; ağırlık antren-
manıyla dakikada 8-10 kalori 
harcanırken, koşarak ya da 
bisiklet çevirerek dakikada 10-12 
kalori harcamak mümkündür .

Sonuç ; Ağırlık çalışmaları 
hem yağ yakımı için , hemde 
mevcut yapınızı korumak için 
daha etkilidir.
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2 – Stres atmak istiyorum 
diyorsanız ;

Ağırlık antrenmanının etkisi ; 
İşte burada büyük bir sorun 
var! Bazı bilim adamları ağırlık 
egzersizinin ruhsal durumumu-
za iyi geldiğinden bahsediyorlar 
. Ama şu da bir gerçek ki, ağırlık 
antrenmanlarında yük altına 
girmeniz vücutta strese sebep 
oluyor. Daha çok araştırılması 
gereken bir konu bence .

Kardiyo antrenmanının etkisi 
; Koşu veya yüzme gibi spor-
ların rahatlatıcı etkisi herkes 
tarafından bilinen bir gerçektir 
. European Journal Of Sports 
Science’a göre haftada 2-3 
defa kardiyo egzersiz yap-
mak, gereksiz kaygılarımızdan, 
düşüncelerimizden nispet-
en daha hızlı uzaklaşmamızı 
sağlıyor. Başka bir araştırmaya 
göre de, haftada 3-5 kardiyo 
egzersiz ile yaşadığınız stresi 
%50 azaltmak mümkün. Teksas 
Üniversitesi Sinirsel Hastalıklar 
Bölümü’nün araştırmalarına 
göre de , kardiyo egzersizlerinin 
beyindeki Serotonin (mutluluk 
hormonu) seviyesini arttırdığı 
ve herşeyi dert edip depre-
syona girmemizi engellediğini 
önemle belirtiyor .

Sonuç ; Kardiyo egzersizler stres 
ile başa çıkmada çok daha 
etkili bir antrenman yöntemi.    

3 – Uzun ve sağlıklı bir 
yaşam diyorsanız ;

Ağırlık antrenmanının etkisi ; 
Amerikan Sağlık Enstitüsü 2006 
yılında yayınladığı bir araştır-
maya göre, haftada 2-3 defa 
ağırlık antrenmanı yapmak, iç 
organlar etrafında yerleşmeye 
ve kan damarlarını tıkamaya 
meyilli yağlardan olan Viseral 
Yağların oluşumunu engelle-
mektedir. Aynı zamanda sıkı bir 
kas dokusu , ileride oluşabilecek 
sakatlıklara ve travmalara karşı 
iç organları ve kemikleri koru-
maya yardımcı olmaktadır .

Kardiyo antrenmanının etkisi 
; Bu konuda kardiyo antren-
manının etkisi tartışılmazdır. 
Batı Teksas Üniversitesi Perfor-
mans Araştırmaları Bölümünün 
araştırmalarına göre kardiyo 
egzersizlerin uzun yaşamı 
destekleyici birçok özelliği var . 
Yüksek tansiyon , diyabet , kalp 
hastalıkları , obezite , osteo-
poroz (kemik erimesi) üzerinde 
olumlu etkileri araştırmacılar 
tarafından kabul edilmiştir . 
Hatta bazı araştırmalar kardi-
yo egzersizlerin kanser riskini 
azaltıcı etkisi olduğunu savun-
maktadırlar . Journal Of Internal 
Medicine dergisinde yayın-
lanan bir araştırma makalesi 
“Neden Kardiyo?” sorusuna en 
doğru cevabı veriyor ; “Sağlıklı 
bir kalp , daha hızlı kanı pom-
palayarak oksijen dolaşımını 
vücutta daha aktif bir hale 

getiriyor . Mesela yokuş çıkark-
en çoğumuzun nefes nefese 
kalma durumumuz kardiyo 
antrenman ile engellenebilir . 
8-10 haftalık iyi bir kardiyo ant-
renmanı programıyla , vücudu-
nuzdaki “iyi” kolestrol seviyesini 
8 kat arttırmak mümkündür.”

Sonuç ; Sağlıklı ve uzun bir 
yaşam için düzenli bir şekilde 
kardiyo ve ağırlık egzersizi bir-
likte yapılmalıdır.

4 – Eklemlerdeki zayıflık ve 
incinmeler diyorsanız ;

Ağırlık antrenmanının etkisi ; 
American Journal Of Sports 
Medicine dergisinde yayın-
lanan bir araştırmaya göre 
denge ve ağırlık çalışmalarının 
eklem sakatlıklarını önlediği 
ortaya çıkmıştır . Wiscon-
sin-Madison Üniversitesi’nin 
araştırmalarına göre de ağırlık 
çalışmak, kasları esneme ve 
gerilme konusunda eğitir , 
böylece ani veya istem dışı 
yaptığınız hareketlerde incinme 
riskinin azalmış olduğu gözlem-
lenmiştir . Araştırmacılar gövd-
eyi tam çalıştıran ve denge 
kabiliyetini arttıran egzersizlerin 
önemli olduğunun üzerinde 
özellikle duruyorlar .
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Antreman
Beslenme
Dosyası
Uzman Diyetisyen
Orçun Kürün
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Antrenman sonrası 
beslenme neden önemli ?

Antrenman sırasında 
fizyolojimiz dinlenme 
halinden çok daha farklı bir 
formata geçer.  ATP (yani 
enerji) üretimi için kasların 
kasılması artar. Bu döngünün 
devamı için gerekli olan 
enerji de glikojen depolarının 
kullanılmasıyla açığa çıkan 
enerji ile karşılanır.
Üstelik antrenman sırasında 
ısı açığa çıkar ve vücut açığa 
çıkan bu ısıyı terleyerek 
düşürmeye çalışır. Siz 
antrenmanı bitirseniz bile 
sıvı kaybınız bir süre daha 
devam eder. Sonucunda 
hem sıvı kaybetmiş hem 
de kas ve karaciğerdeki 
glikojen depolarınızı kullanmış 
olursunuz. Bu sebeple 
antrenmana özgü beslenme 
stratejileri antrenman yapan 
kişiler için önem arz eder.

Öğün Tercihi Nasıl Olmalı?

Normalde antrenman 
sonrası ideal öğün, 3 birim 
karbonhidrata karşılık 1 birim 
protein içermelidir. Peynirli 
bir sandviç veya muz ve süt 
ikisili bu oranı karşılar. Fakat 
bazı durumlarda bu oranlar 
değişebilir. Kas kütlesini 
arttırmak isteyen kişiler için 
antrenman sonrası öğünlere 
daha fazla protein eklemesi 
ya da  yağ yakımını arttırmak 
isteyen kişiler için karbonhidrat 
miktarını azaltmak gibi 
değişiklikler planlanabilir. 
Bu oran antrenmandan 
alacağınız verimi direkt 
etkileyen bir karar olduğu 
için sporcu beslenmesi 
konusunda uzman olan bir 
diyetisyenden destek alınması 
önemlidir. 

Antrenman Sonrası Ne 
Yemeli?

Antrenman sonrası ne 
yenileceği; kişiden kişiye, 
egzersizin türüne ve süresine, 
amacınıza ve hatta ortamın 
ısısına göre bile değişkenlik 
gösterir. İlk bir saat içinde 
tüketilen öğünün tercihen 
sindirimi kolay, kompleks 
karbonhidrattan zengin ve 
protein içeriği düşük olmalıdır.  
Antrenman sonrası: muz ve 
süt, granola bar ve latte, küçük 
bir kase müsli ile yoğurt gibi 
besleyici ve aynı zamanda 
yağ miktarı az olan öğünleri 
tercih etmelisiniz.

Ertesi gün de sıkı bir 
antrenman yapacaksanız 
kompleks karbonhidrattan 
zengin bir öğün tüketin. Bu 
bir miktar ekmek, patates, 
bulgur veya baklagil olabilir. 
Ayrıca ince bir dilim ekmek 
üzeri sürülen fıstık ezmesi veya 
humus da çok besleyicidir ve 
orantılı bir karbonhidrat ve 
protein oranı sağlar.
glikojen depolarınızı kullanmış 
olursunuz. Bu sebeple 
antrenmana özgü beslenme 
stratejileri antrenman yapan 
kişiler için önem arz eder.


