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UYARI!

Bu kitapta yer alan bilgiler insanları bilgilendirmeye yöneliktir.
Teşhis ve tedavi için kullanılamaz.

Teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışınız ve
ona göre tedavi olunuz.

Kitapta sunulan bilgilerin yanlış anlaşılmasından
ve yanlış uygulanmasından doğabilecek her türlü sağlık sorunu,
hasar veya kayıptan yazarlar ya da yayıncı sorumlu tutulamaz.
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Önsöz:

Bu Kitap Aşı Karşıtı Değildir!

Altını çizerek söyleyelim bu “aşı karşıtı” bir kitap değildir! Ama büyük 
ihtimalle belli çevrelerce bu şekilde yaftalanacaktır. Çünkü “pandemi” 
kelimesinin telaffuz edildiği ilk günden beri, ana akım medyada bizleri 
“aydınlatan” uzmanlar ısrarla aşı olmamız gerektiği, herkesin aşı olması 
gerektiği, acilen aşı olmamız gerektiği, gerekirse 1 doz, 2 doz, 3 doz, çok 
doz bile olmamız gerektiği yönünde propaganda yaptılar. Konuyu, “Tek 
yol aşı, başka çare yok, herkes aşılanmazsa kurtuluş yok, pandemi aşısız 
bitmez” ekseninde işlediler.

Meseleye daha bütüncül yaklaşıp bağışıklık sistemine önem atfedenle-
re, aşıların olası risk ve yan etkilerini sorgulamaya kalkan uzmanlara ise 
ekranları kapattılar, onları aforoz ve dahi linç etmeye kalkıştılar. Hatta 
“herkese çip takılmalı, herkesin dijital aşı kartı olmalı, aşı olmayanlar 
sosyal hizmetlerden mahrum bırakılmalı” diyenler bile oldu. Bir adım 
ileri gidenler “aşı olmayan vatan hainidir” dedi. Kimin vatan haini oldu-
ğunu zaman gösterecek!

Farklı	kaynaklardan	bilgilenmek
Evet koronavirüs sürecinde hep onların “emirlerini” dinledik, hep on-

lar konuştu, hep onlar vardı. Ama Türkiye’de ve dünyada farklı konuşan, 
farklı düşünen başkaları da vardı! Üstelik bu kişiler uzmandı, “komp-
locu” damgası yiyemeyecek kadar uzmandı. Aralarında yıllarını bu işe 
vermiş profesörler, doktorlar, eski ilaç şirketi çalışanları, Dünya Sağlık 
Örgütü yetkilileri bile vardı. İşte elinizdeki kitabın ilk amacı, Türk halkı-
nın çoklu kaynaklardan beslenerek bilgilenmesi için bu uzmanların gö-
rüş ve yaklaşımlarını sizinle paylaşmak. Bu uzmanlar dinlediklerinizden 
farklı ne mi diyor?

 • Pandemi provasının yıllar öncesinden yapıldığını, böyle bir pandeminin 
yıllar öncesinden planlandığını söyleyenler var.

 • Ortada gerçek bir pandemi olmadığını söyleyenler var.
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 • Aşının gerçek amacının insanlığın genetik yapısını değiştirmek ol-
duğunu söyleyenler.

 • Aşının, “great reset” yani büyük sıfırlama için harika bir ara basa-
mak olduğunu, içinde “aşılanarak genetiği değiştirilmiş ve insani 
vasıflarını kaybetmiş, çipli, kontrol edilebilen, manipüle edilebilir” 
insanların yaşadığı bir “yeni” dünya için biçilmiş kaftan olduğunu 
dillendirenler var.

 • PCR testlerinin yanlış sonuç verdiğini ve anlamsız olduğunu ileri 
sürenler var.

 • Asıl büyük sağlık sorununun virüsten öte, sevdiklerimize sarılama-
mak, açık havaya çıkamamak, varolan diğer hastalıklarla ilgili gere-
ken sağlık hizmetini alamamak, Covid-19 tedavisindeki yanlışlıklar 
olduğunu söyleyenler var.

 • “Aşıdan önce bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz” diyenler var.
Kitapta bu uzmanların görüşlerini kronolojik olarak, kaynak referans-

lar ve bilimsel dayanaklar eşliğinde okuyacaksınız. 

Aklımızdaki	sorular
Kitabın ikinci amacı halkımızın aklındaki şu sorulara yine bilimsel 

referanslar ışığında yanıt vermek:
 • Aşı olmalı mıyım? Annem, babam aşı olsun mu? Aşı olmazsam top-
lumdan dışlanır mıyım, işimi kaybeder miyim, sosyal hizmetlerden 
mahrum bırakılır mıyım? Ölür müyüm?

 • Hangi aşıyı olmalıyım? (Şu an için Türkiye’de sadece Çin menşeli 
Coronovac aşısı olsa da orta ve uzun vadede diğer aşılar gündeme 
gelebilir.) Aşılar arasındaki fark ne?

 • İki dozdan sonra iş bitecek mi? Başka dozlar gündeme gelebilir mi?
 • Aşı beni ne kadar koruyacak? Yoksa aşı belli aralıklarla rutin bir hale 
mi gelecek?

 • Ve son olarak aşının kısa ve uzun vadeli yan etkileri ve riskleri neler?

Karar	verirken...
Evet son soru özellikle kritik. Bu soruya yanıt ararken şu gerçekleri 

aklımızda tutmakta fayda var:
 • Hiçbir aşı güvenilirliğini tam olarak kanıtlayamadı çünkü hiçbir aşıda 
tıbbın “aşının piyasaya çıkarak halka uygulanması” için öngördüğü 

fazlar (özellikle faz 3) süre ve denek sayısı anlamında tamamlanmadı. 
Pandemi var denerek ve birçok hayati süreç hızlandırılarak ya da es 
geçilerek “acil izin” alındı.

 • Üstelik aşı üreten şirketler “aşı nedeniyle doğabilecek zarar ve yan et-
kilerden sorumlu değiliz” dediler ve bunu hukuki olarak da güvence 
altına almaya çalıştılar.

 • Dolayısıyla şu an için hiçbir aşının orta ve uzun vadedeki riskleri, 
yan etkileri ve koruyuculuğu belli değil. Yaşlılar üzerindeki etkileri 
belli değil.

 • Dünyada aşı olup tekrar virüse maruz kalanlar, aşı olup aniden has-
talananlar hatta ölenler var.

 • Aşı şirketleri kısıtlı denek sayısıyla yapılan çalışmalar sonucu güve-
nilirlik yüzdeleri veriyor ama rakamlar ve çalışmalar dikkatlice ince-
lendiğinde bilimsel olarak eksiklikler göze çarpıyor.

 • Endüstriyel tıbbın sicili biraz didiklendiğinde, insanlara zarar veren 
hatta öldüren kimi ilaçların yıllar sonra “pardon, özür dileriz, yanlış 
yapmışız” denerek piyasadan kaldırıldığına tanık olduğumuz için, 
tüm insanlığı ilgilendiren böylesine bir “küresel aşılama” kampanya-
sında şirketlerin beyanlarına temkinli yaklaşmak gerekiyor.

Kadrajı	genişletmek
Kaygılıyız, hatta korkuyoruz çünkü insanlık tarihinde daha önce böyle 

bir şey yaşanmadı, bunun bir benzeri yok! Adeta bir bilimkurgu filminin 
içindeyiz. Bütün dünya bir virüs nedeniyle bir yılı aşkın bir zamandır, 
bundan çok değil, üç-beş yıl önce söylense dalga mı geçiyorsun dene-
cek bir durumun içinde ve bunun ne kadar süreceği, nasıl sonuçlanacağı 
bilinmiyor. Doğal olarak gözümüz aşıda çünkü bugüne kadar virüsten 
kurtulma yolu olarak lanse edilen yegâne şey aşı. Peki yeterince aşı alına-
bildiğinde, aşı olmayı başarabildiğimizde bu iş bitecek mi? Hepsi bu mu?

İnsanlık tarihinde daha önce hiçbir zaman mRNA veya nano parçacık-
lar içeren aşılar insanlar üzerinde kullanılmamıştı! Bunların uzun vadeli 
etkileri konusunda hiçbir fikrimiz yok. Tekrarlamakta fayda var, şu anda 
kullanımda olan aşıların hiçbirinin ruhsatı yok, sadece “acil kullanım 
onayları” var. Ruhsat demek, gerekli sürelerde yeterince insan üzerinde 
deneyi yapılmış, olası bütün etkileri ve yan etkileri gözlenmiş demek. 
Bize vurulacak aşılar bu niteliği taşımıyor.
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Küresel ölçekte bir sorundan söz ettiğimizde bunun sadece sorunun 
kendisiyle sınırlı olmadığını artık biliyoruz. O yüzden, Covid-19 hem 
bir virüs hem de bir virüs olmanın çok ötesinde meseleler barındırıyor. 
Olayı bütünüyle kavramak için yeni sorular sormamız gerekiyor: Mesela 
Bill Gates ve Elon Musk gibi “harika çocuklar” niçin sürekli topa girip 
küresel aşı kampanyasının sözcülüğüne soyunuyor? Niçin yıllardır de-
nenmiş inaktif ölü virüs aşıları dururken, mRNA teknolojisi masaya sü-
rülüyor? Niçin pandemi ile eşzamanlı olarak Klaus Schwab’ın Covid-19 
The Great Reset kitabı piyasaya çıkıveriyor? İnsanların eve kapandığı, 
yalnızlaştığı, sanal dünyaya her zamankinden daha bağımlı olduğu şu 
günlerde, insanları ve eşyaları birbirine bağlayacak, milimetrik dalgalar-
la dünyanın en ücra köşelerine darbeli radyasyon yayacak, Wuhan’da-
ki insanları oksijensizlikten yere yıkan 5G teknolojisi niçin bir an önce 
hayatımıza sokulmaya çalışılıyor? Aşı olmayı reddedenlere ve dijital aşı 
kartı taşımayanlara uygulanacak psikolojik ve sosyal tacizlerin boyutu 
nereye varacak? Eski normalden uzak nasıl bir dünya bizi bekliyor? Ki-
tap, fütürist perspektiften bu ve benzeri sorularla ilgili ipuçları vermeyi 
de taahhüt ediyor.

Sözkonusu	bedenleriniz	ve	ruhunuz...	Ve	son	karar	sizin!
Özetle elinizdeki kitapta Covid-19 virüsünün ve aşıların nitelikleri, 

içerikleri, olası yan etkileri, koruyuculuklarının yanı sıra konunun ulusal 
ve uluslararası düzeyde hukuki boyutu ele alınıyor, aşı üzerinden küresel 
boyutta bizi nasıl bir geleceğin bekliyor olabileceği bilim insanlarının 
gözünden aktarılıyor. Ayrıca virüslere karşı vücudumuzu ve ruhumuzu 
nasıl koruyabileceğimiz, beslenme ve yaşam biçimimizde ne gibi deği-
şiklikler yaparak yaşam kalitemizi artırabileceğimiz de yine konunun uz-
manları tarafından anlatılıyor. 

Biz aşı konusunda halkın mümkün olan tüm farklı açılardan bilgilen-
dirilmesi gerektiğini düşündük çünkü söz konusu olan bizlerin ve çocuk-
larımızın biricik bedenleri ve ruhları. 

Tabii ki son karar sizin!

B İR İN C İ  B Ö L Ü M

PANDEMİ VE 
KORONAVİRÜS AŞISI 

İLE İLGİLİ
ALTERNATİF

BİR KRONOLOJİ
Yorumsuz
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ŞUBAT 2010

GATES’E GÖRE DÜNYA NÜFUSU 1 MİLYAR AZALMALI!

Bill Gates, Şubat 2010’da TED Talks’ta yayınlanan konuşmasında, 
dünyada gün geçtikçe artan karbondioksit salınımı sorununu ve bunu 
azaltmak için dünya nüfusunu azaltma hedefinde olduklarını anlatıyor. 
Bu hedeflerine ulaşmak için de “yeni aşılar” ve “üreme sağlığı” konu-
sunda yaptıklarının “çok iyi” olduğunu vurguluyor:1

“CO2 (karbondioksit salınımı) ortalamaların üstünde, bu gezegende-
ki herkes için yaklaşık 5 ton olması gerekli, biz bunu aşağıya düşürmek 
için bir şeyler yapmak zorundayız. Çeşitli ekonomik değişikliklerle bas-
tırılmaya çalışılsa da durmadan yükseliyor ama aşağıya düşmek zorunda. 

C02 = PxSxExC Bu denklemde dört faktörün çarpımı var. P (people) 
kişi sayısı/dünya nüfusu, S (service per person) kişi başına hizmet, E 
(energy per service) hizmet başına enerji ve C (CO2 per unit energy) 
enerji başına karbondioksit salınımı.

Bu dizine bir göz atın, nasıl aşağıya düşüreceğimizi görebilirsiniz. Dü-
şürmenin yolu nüfustan geçiyor. Bugün insan sayısı 6,8 milyar. Bu konu-
da yaptıklarımız çok iyi, hizmetlere ilişkin yeni aşılar, üreme sağlığı... Nü-
fus yüzde 10, belki yüzde 15 (yaklaşık 1 milyar kişi) daha düşük olabilir!”

1 https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I
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MAYIS 2010

BUGÜNLERİN SENARYOSU YILLAR ÖNCE YAZILDI!

Rockefeller Vakfı, 2010 yılında, Teknoloji ve Uluslararası Gelişmenin Gele-
ceği İçin Senaryolar başlıklı bir rapor2 hazırladı. Bu raporda yer alan “Lock Step 
(Evde Kal)” başlıklı senaryo, birebir Covid-19 sürecinde yaşananlara benziyor. 
Kamera görselleriyle “Büyük birader sizi izliyor3 ” hissini çağrıştıran bir senaryo 
bu. 2010 yılında, 2012 yılına ait öngörüler sanki olmuş gibi, şöyle anlatılıyor:

“2012 yılında yabani kazlardan gelen yeni bir virüs bütün dünyayı etkisi 
altına aldı. 7 ayda tüm dünyada 8 milyon kişi hayatını kaybetti. Salgına en 
hazırlıklı ülkelerde bile sağlık sistemi iflas etti. Salgının ekonomi üstündeki 
etkisi de ölümcül oldu. Ülkeler arası dolaşımın kısıtlanmasıyla turizm gibi 
sektörler ve uluslararası tedarik zinciri çöktü. Normalde ağzına kadar dolu 
olan yerel işletmeler dahi iş yapamaz hale geldi, işyerleri bomboş kaldı.

Virüs kısa zamanda bütün dünyaya yayıldı. Ancak Çin gibi bazı ülke-
ler, aldıkları sıkı tedbirler, sınırları tamamen kapatmaları ve herkesi ka-
rantinaya zorlamalarıyla süreci daha kolay atlattı. Sıkı yaptırımlar uygu-
layan tek ülke Çin değildi. Dünyanın pek çok yerinde maske kullanımı 
zorunlu oldu. Tren istasyonları, süpermarketler gibi kalabalık noktalara 
girişte vücut ısısı ölçülmeye başlandı.

Dünyanın daha fazla kontrol edilmesi başta tüm insanlarca kabul gördü. 
İnsanlar bile isteye özgürlüklerinden ve kişisel mahremiyet haklarından vazgeç-
meye razı oldu. Bütün vatandaşlar biyometrik kimlikler kullanmaya başladı.

Dünyada daha otoriter, daha baskıcı liderlik modelleri oluştukça buna 
karşıt görüşler ve insanlar arasında itaatsizlik de başladı. Darbeyle devrilen 
hükümetler oldu. Yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulmaya başlandı.”

Aynı raporda, hastalıkla mücadele başlıkları arasında karantina kısıt-
lamaları, insanların birbiriyle temas kısıtlamaları, internet ağlarının aşırı 
kullanılması, patojen kontrolleri nedeniyle kıtalararası ticaretin darbe al-
ması gibi “senaryolar” da yer alıyor.

2 Scenarios for the Future of Technology and International Development. Rockefeller Foundation and 
Global Business Network May 2010. İnternette pdf belgesi şeklinde okunabiliyor.

3 George Orwell’in 1984 romanında okuduğumuz “Big brother is watching you (büyük birader seni 
gözetliyor)” sözü, günümüzde denetim toplumunun simge sözlerinden biri haline gelmiştir.


