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Doç. Dr. I#ıl Uzun Çilingir

1977 yılında Gaz!antep’te do#du. 2002 yılında Cerrahpa"a Tıp Fakültes!’nden 
mezun oldu. 2003 yılında ‘Tıpta Uzmanlık’ sınavında Türk!ye dereces! yaparak 
1. terc!h! olan $stanbul Tıp Fakültes!’nde Kadın Hastalıkları ve Do#um !ht!sasına 
ba"ladı. 2015 yılında !k!nc! !ht!sası olan Per!natoloj! yan dal uzmanlı#ına ba"ladı. 
2019 yılında doçentl!k unvanını almaya hak kazandı.

Ulusal ve Uluslararası yüksek etk!l! b!rçok derg!de çok sayıda makaleler! 
yayınlanmı"tır. Ün!vers!te destekl! b!l!msel projes!n! 2018 yılında tamamlamı", 
proje, alanında dünyanın en öneml! derg!ler!nden Placenta’da yayınlamı"tır.

Evl! ve !k! kız çocu#u annes!d!r.
$lk kez 2000 yılında tıp fakültes!nde ped!atr! stajında kar"ıla"tı#ı Prof. Dr. 

Ahmet Aydın’ı tanımasıyla tıbb! ö#ret!lere, beslenmeye ve hastalıklara kar"ı bakı" 
açısında köklü de#!"!mler ya"amaya ba"lamı", !lerleyen yıllarda g!derek artan 
b!r b!ç!mde gerçek b!r sorgulama !le b!rl!kte beslenme ve hastalıklar !l!"k!s!n! 
!rdelem!"t!r. Yo#un okuma ve e#!t!mler!n ardından modern tıbbın eks!kl!kler!n! 
sorgularken, !y!le"men!n b!l!nenler!n ötes!ndek! ba#lantılarını aramaya ba"lamı", 
bu yönel!"le kad!m ö#ret!ler!, Do#u tıbbını ve tüm "!fa metotlarını !ncelem!"t!r. 
Bu der!n yolculukta !nsanın bedenden !baret olmadı#ı b!lg!s! !le ve z!h!nsel 
süreçler!n !y!le"me ve hastalıklar üzer!ndek! !nanılmaz etk!ler!yle kar"ıla"mı", 
ara"tırmalarını bu yöne kaydırarak beyn!n çalı"ma s!stem! ve !y!le"me üzer!ndek! 
etk!ler!n! aydınlatab!lmek !ç!n ara"tırmalar yapmı" ve çe"!tl! e#!t!mlere katılmı"tır.

Yıllar !ç!nde sentezled!#! tüm b!lg!ler!, ‘self heal!ng’ adını verd!#! dört ayaklı 
b!r s!stem hal!ne get!rm!", vücudun mevcut olan ve her türlü !y!le"men!n 
köken!nde bulunan kend!n! !y!le"t!rme kapas!tes!n!n nasıl akt!ve oldu#unu 
!nsanlarla payla"maya karar verm!"t!r.

Bu kitapta son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde 7’den 70’e her ya! grubunda 
hızla artan kronik inflamasyon ve buna ba"lı kronik/dejeneratif hastalıkların

biz farkında olmadan nasıl beslenip geli!ti"i ve bu hastalıkların sa"lıklı beslenme, 
ya!am biçimi ve zihinsel süreçler ile nasıl önlenebilece"i, iyile!ebilece"i

herkesin anlayabilece"i bir dille anlatılmaktadır. 

Bu kitap temelde genel bir halk sa"lı"ı kitabıdır ve halkı bilgilendirme amaçlıdır. 

Kitapta sunulan bilgilerin yanlı! anla!ılmasından ve yanlı! uygulanmasından 
do"abilecek sa"lık sorunlarından, hasar veya kayıptan

yazar ya da yayıncı sorumlu tutulamaz!
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Önemli Not

Self heal!ng, beslenme, ya"am tarzı de#!"!kl!kler!, z!h!nsel dönü"üm
ve frekansal tedav!ler!n! kapsayan ve !y!le"men!n önündek! engeller! kaldırmayı 

amaçlayan b!r ö#ret!d!r. Bütünsel b!r bakı" açısıyla hem modern tıbbın 
avantajlarını kullanır hem de buna ek olarak d!#er !y!le"t!rme tekn!kler!nden 

faydalanır ve heps!n!n ötes!nde vücudun kend! !y!le"me kapas!tes!n!n
akt!ve olmasını hedefler.

Burada bahs! geçen ‘!laçsız "!fa’ gerekl! !laçların bırakılmasını de#!l,
!laç kullanımına olan !ht!yacın azalı"ını, !y!le"meye farklı b!r perspekt!ften 

bakı"ı !fade eder. Bu k!tap "!faya açılan b!r kapıdır.
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Önsöz

SELF HEALING / KEND$N$ $Y$LE%T$R!
Sen bu âlem!n en de#erl! varlı#ısın. Her hücren sens!n; sen, her hüc-

rens!n. Heps! muhte"em b!r ahenk !ç!nde müz!#! olu"turmakta. O muhte-
"em b!r beste; o sens!n. Tam da olması gerekt!#! g!b!, öyle güzel, öyle e"s!z...

Ama bu sana unutturuldu. Sen, sana sunulanlarla yet!nmek zorunda 
olan, sabahtan ak"ama kadar çalı"ıp, y!y!p !ç!p, ç!ftle"!p, gelecek end!"es!yle 
ömrünü sevmed!#! "eylere adayan, sonra bell! b!r ya"a geld!kten sonra da 
hastane kapılarında sa#lı#ını ve !y! olma hal!n! arayan zavallı b!r canlıya 
dönü"türüldün. Canlı, evet; canlılık fonks!yonların var. Kalb!n atıyor, ne-
fes alıyorsun... Ama sen!n vücudun bunları uykuda da yapıyor, bunun !ç!n 
sana !ht!yaç yok. Pek! bu muhte"em b!l!nç, bu muhte"em bey!n, n!ye var?

%u ya"adı#ın hayat !ç!n sen!n kadar kompl!ke b!r varlı#a !ht!yaç 
yoktu. Demek k! ba"ka b!r "ey var. SENDE B$R GÜÇ VAR, d!#er 
canlılarda olmayan.

O ZAMAN HAD$ %$MD$ $N$S$YAT$F$ ELE AL! B!l!nc!n, sa#lı-
#ın, ne h!ssett!#!n heps! sen!n el!nde. Bunları kontrol etmeye çalı"an-
ların el!nden al. $n!s!yat!f al, yen!len ve yen!den tertem!z ol. Çocukken 
b!r yere çarptı#ında kanayan d!z!n!n !y!le"ece#!ne güvend!#!n g!b!, 
SENDEK$ S$STEME GÜVEN VE $Y$LE%...

BUNU %$MD$ YAP! Yarın modern tıp sana b!r kron!k hastalık, kan-
ser vb tanısı koymadan yap. Bu tanılar hal! hazırda sana koyulduysa, 
buna sebep olan s!stem!n de, !y!le"t!recek olanın da sen de oldu#unu b!l. 
$N$S$YAT$F AL VE $Y$LE%...
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Kalb!n! dı"arıdan gelen evhamlara kapatırsan bu söyled!kler!m!n 
do#ru oldu#unu !ç!nde h!ssedeceks!n. TEK YAPMAN GEREKEN 
KONTROLÜ ELE ALIP $Y$LE%MEYE KARAR VERMEK.

Ben ya da ba"ka H$ÇB$R HEK$M SANA H$ÇB$R %EY VEREMEZ. 
$Y$LE%ECEK OLAN SENS$N. B!z sadece sen !y!le"me emr!n! verd!#!n-
de görev alacak olan h!zmetl!ler olarak rol oynamaktayız. Patron sens!n, 
patron olab!lmek !n!s!yat!f almayı gerekt!r!r. Patron, çalı"anlardan medet 
ummaz. Onları gereken yerlere yerle"t!r!p görevler!n! tal!m ett!r!r. Ve so-
nunda te"ekkür etmey! b!l!r, !nsanlık gere#! olarak.

Tüm bunları saçma k!"!sel gel!"!m palavraları olarak görüyor olab!-
l!rs!n. $"te ben!m görev!m burada ba"lıyor. Ben!m görev!m sana bunun 
böyle olmadı#ını göstermek. B!l!msel çalı"malar, meslek! tecrübeler ve 
sonunda do#ruyu bulduran akıl !le...

%!md! gel b!rl!kte b!r yolculu#a çıkalım. Hastalıklar, metabol!zma, 
hormonlar... Önce bunların mekan!zmalarını, sonra yapab!lecekler!m!z! 
!nceleyel!m.

Ve b!rl!kte $Y$LE%EL$M...

Doç. Dr. I#ıl Uzun Çilingir
#stanbul, Mayıs 2021
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