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Do¤al her zaman sa¤l›kl› m›?
Noel ile birleflen y›lbafl› tatili, yiyip içmekten
fazlas›yla pay›n› alan ço¤unlu¤u sa¤l›kl› bir yaflam aray›fl›na zorlar y›l›n ilk aylar›nda. Yeni y›lda
‹ngiliz bas›n›nda art›fl gösteren özel diyet ilanlar›
bunun bir kan›t›. Vücudun toksinlerden ar›nd›r›lmas›na yönelik, kimyasal maddelerden yoksun
bir yaflam› teflvik eden bu yaflam biçimi aray›fllar›, ne yaz›k ki bilimsel bak›mdan pek bir anlam
tafl›m›yor. ‹flte ülkenin önde gelen bilim insanlar› bir araya gelerek medyada sosyete taraf›ndan
da körüklenen yan›lg›lar› protesto etti.
Protestonun hedeflerinden biri model Elle
Macpherson’un ve ç›plak flef olarak bilinen Jamie Oliver’›n organik besinlere iliflkin duyurular› oldu. Macpherson, ailesini ‘gereksiz’ pestisit ve zararl› katk› maddeleri içermeyen organik besinlerle besleyebildi¤i için mutlu oldu¤unu duyurmufltu. Prof Nick Price, pestisitlerin tar›m›n gerekli
bir parças› oldu¤unu, organik olsa da olmasa da
besinlerde pestisit art›klar›n›n nadiren kalabilece¤ini ifade ediyor. Ancak izin verilen düzey öylesine düflük ki, düzenli olarak en yüksek düzeyde
pestisit art›¤› içeren besinleri tüketsek bile, bunun bize zarar vermesi mümkün de¤il. Diyetisyen
Ursula Arens besinlere kat›lan maddelerin hemen
herkes için zarars›z oldu¤unu, hatta yiyeceklerin
bozulmas›n› geciktirerek onlar› daha güvenilir
yapt›¤›n› vurguluyor.
Ünlü ç›plak flef Jamie’nin organik besinlere
iliflkin düflünceleriyse flöyle: ‘En iyi kalite malzemelerle yemek piflirmeyi isterim. Ayr›ca yiyece¤imin olmas› gerekti¤i gibi olmas›n› beklerim: sa¤l›kl›, lezzetli ve do¤ada yetiflmifl.’ Biyolog Prof Vivian Moses’in Jamie’ye sorusu ‘do¤ada yetiflmifl
yiyecek’ ile ne kastetti¤i. Hepimiz lezzetli ve sa¤l›kl› yiyece¤i severiz; ancak yetifltirdi¤imiz bitkisel ya da hayvansal besinlerimizden hiç biri do¤ada yabani olarak yetiflmiyor; geçti¤imiz 10.000
y›l boyunca seçilim yoluyla yarat›ld›. Sözgelimi
bu¤daya do¤ada rastlamak olas› de¤il, bu¤day›n
bugünkü halini almas›nda insan›n parma¤› var.
Ünlü bir müzisyenin efli Jo Wood, organik
kozmetik ürünlerini ye¤ledi¤ini, çünkü cildimize
sürdü¤ümüz her ürünün kan dolafl›m›m›za geçti¤ini iddia ediyor. Oysa kozmetikler oldukça büyük moleküller içeren maddelerden üretiliyor. Bu
büyüklükteki moleküllerin cildimizden geçip kan
dolafl›m›m›za geçmesi olas› de¤il. Kozmetik ürünleri kulland›¤›m›zda, cildimizde bir fark gözlememizin nedeni, bunlar›n etkilerini cildimizin yüzeyinde göstermelerinde yat›yor.
Kimyasal maddelerden uzak sa¤l›kl› bir yaflama iliflkin görüfller, yan›lg›lar listesinin bafl›nda
yer al›yor. Model Melinda Messenger: ‘Kendimin
ve çocuklar›m›n vücudunu sa¤l›k üzerindeki etkisini bilmedi¤imiz yapay kimyasallara neden maruz b›rakay›m?’ diye soruyor. Dünya yüzme flampiyonu Sharon Davies, evimizin ve ifl yerimizin
zararl› kimyasal maddeler içerdi¤i, bunlar›n yabani yaflama zarar verdi¤i, vücudumuzda birikti¤i
ve çocuklar›m›z›n geliflimi üzerinde etkisi oldu¤u
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yan›lg›s›na sahip. Dr John Hoskins’e göre çok say›da zararl› kimyasal madde, sürekli olarak vücudumuza erifliyor. Bunlar›n ço¤u vücudumuzu k›sa
zamanda terk ederken, di¤erleri vücudumuzda
birikebiliyor. Bunun bir önemi var m›: Hay›r!
Önemli olan bunlar›n vücudumuzda ne dozda bulundu¤u. Bir aspirin bafl a¤r›m›z› giderirken, yüz
tanesini ayn› anda al›rsak bu bizi öldürebilir.
Kimyasal maddeler vücudumuzda çok düflük dozda bulunuyor. Örne¤in ortalama bir insan vücudunda bir trilyondan fazla uranyum atomu var.
Kayna¤› yedi¤imiz yiyecekler. Ancak bu düzeyde
bize bir zarar› yok.
‹flte kimyasal maddelere iliflkin bilim insanlar›n›n protesto etti¤i en yayg›n yan›lg›lar:
Yan›lg› 1: Kimyasal maddelerden ar›nm›fl bir
yaflam sürmek mümkün...
Yanl›fl! Herfley kimyasal maddelerden olufluyor. Bunlar›n kimyasal özellikleri, girdikleri kimyasal tepkimeler onlar› baflka bileflenlere dönüflürüyor. Seçim kimyasal maddelerden tümüyle
ar›nm›fl bir yaflam de¤il, yaflam›m›zda hangilerinin ne düzeyde yer almas›na izin verece¤imiz.
Son yüz y›lda kimyasal maddeler sa¤l›¤›m›z›
gittikçe az etkiliyor. 1871 y›l›nda ‹ngiliz Kraliyet
Temizlik Komisyonu, Bradford yak›nlar›ndaki bir
kanaldaki kirlilik yüzünden suya yanl›fll›kla gaz
lambas› düflürülse suyun yanmaya bafllad›¤›n›
kaydetmifl. O günden bu yana kirlilik ve kirlili¤in
kontrolü konusunda hayli yol kat ettik. 19. yüzy›lda arsenik bileflenleri boyalarda kullan›l›yordu. ‘Paris yeflili’ olarak bilinen tondaki boya, günün ressamlar›n›n da gözdesiydi ve ayn› zamanda fare zehiri olarak kullan›yordu. Baflka bir yeflil, renk duvar ka¤›tlar›nda yayg›nd› o günlerde.

Nemli ortamlarda gerçekleflen kimyasal tepkime
sonucu duvar ka¤›d›ndan odaya yay›lan bir gaz
evlerde arsenik zehirlenmesine yol aç›yordu.
Tüm kimyasal maddeler, özellikle sa¤l›¤a zararl›
olanlar bugün yaflad›¤›m›z ortamlarda ya hiç bulunmuyor, ya da bize zarar veremeyecek kadar
düflük düzeyde.
Yan›lg› 2: Yapay kimyasal maddeler tehlikeli..
Yanl›fl! Maddelerin do¤al ya da yapay olmas›
onlar›n güvenirli¤ini garantileyemez. ‘Yapay, sentetik’ gibi terimler zararl› anlam›na gelmez, ayn›
flekilde ‘do¤al’ her zaman daha iyi olamaz. ‹çecek su ‘do¤al’ de¤il, ‘temiz’ olmal›. fiiflelerin üzerinde ‘do¤al’ sözcü¤ü s›kl›kla kullan›l›yorsa da
içebilmemiz için suyun ar›t›lmas› gerekir. Birleflmifl Milletler’in rakamlar›na göre dünya çap›nda
içme suyu kirlili¤ine ba¤l› hastal›k say›s›, y›lda
250 milyon. Ar›t›lmam›fl su yüzünden y›lda 5 ile
10 milyon aras›nda kifli yaflam›n› yitiriyor. Suyun
klorlanmas› (çamafl›r suyu ile ayn› kimyasal madde), su kirlili¤ine ba¤l› hastal›klar› ve ölümleri
önemli ölçüde azaltacakt›r.
Yan›lg› 3: Sentetik kimyasal maddeler çok say›da kansere ve baflka hastal›klara yol aç›yor.
Yanl›fl! Kanser günümüzde daha yayg›n çünkü daha uzun yafl›yoruz ve kansere iliflkin bilgimizin artmas›na ba¤l› olarak tan› koymam›z da
kolaylaflt›. Bir kanser olgusunda bir kimyasal
maddenin varl›¤› her zaman o kimyasal maddenin kansere yol açt›¤› anlam›na gelemez.
Kimsayal maddelere iliflkin yayg›n olarak görülen yan›lg›lar› bas›nla paylaflan bilim insanlar›
‘sosyeteyi’ bu yan›lg›lar› körüklemekten vazgeçmeye ve ayn› zamanda bas›nda yay›mlanan haberleri sorgulamaya davet etti.

