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DR. EMİN MİNDAN

22 Nisan 1949’da Afganistan’da doğdu. 1953 yılında ailesiyle Türkiye’ye 

geldi.

Adana Çukurova Koleji’nde lise 2. sınıfa kadar okudu. 1968 yılında 

Bakırköy Lisesi’nden mezun oldu.

Üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 

başladı ve aynı fakültenin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde ihtisasını 

tamamladı.

Adana Karataş Kulübü’nde su topu ve yüzme dallarında spor yaptı. 

Bakırköy Gençlik Kulübü ve İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi basketbol 

takımlarında yer aldı.

Sağlıklı beslenme ve sporcu beslenmesi konularında televizyon 

programlarında, okullarda, spor kulüplerinde ve üniversitelerde yer 

aldı. Heybeliada SSK, Fenerbahçe, İstanbul Yüzme İhtisas, Galatasaray, 

Yeşilyurt ve Genç Yunuslar yüzme takımlarına sporcu beslenmesi 

konularında danışmanlık verdi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Oğlu Aytekin ve kızı Aybike yüzme sporu 

yapmışlardır. Aytekin Mindan 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında ülkemizi 

temsil etmiştir. Oğlu Dr. Gültekin Mindan ile Bakırköy’deki kliniğinde 

çalışmalarına devam etmektedir.

Çalıştığı alanlar:

 • Koruyucu hekimlik

 • Sağlıklı beslenme

 • Sporcu beslenmesi

 • Antienflamatuar diyet

 • Otoimmün hastalıklar

 • Gelişimsel bozuklukların erken tanısı

 • Yenidoğan takibi

 • Çocuk beslenme bozuklukları

 • Çocukta gelişimi izleme

 • Ergen hastalıkları

 • Fitoterapi

 • Biorezonans

ARZU AYGEN

Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Ekonomi bölümlerindeki eğitimi-

nin ardından 25 sene boyunca THY, Superonline, Alfa Yayınevi gibi 

kurumlarda görev aldı. Yazar, editör, çevirmen, aşçı, web sitesi yöne-

ticisi olarak çalıştı. NTV Radyo’da mutfak kültürü programları hazırla-

yıp sundu. Bir gıda şirketinde test mutfağı yöneticiliği yaptı.

Yöresel mutfak kültürümüzü tanıtan yedi ciltlik Soframda Anadolu 

kitap serisini yayına hazırladı.

Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın “Taş Devri Diyeti”, Dr. Ümit Aktaş’ın “Bitki-

sel Kürlerle İlaçsız Tedavi”, Dr. Elif Güveloğlu’nun “Hastalıklar Öğretmen-

dir” kitaplarının ve çeviri “Satılık Hastalıklar” kitabının editörüdür. T. C. 

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yayınlanan Türk Mutfağı kitabının ve 

Digiturk için hazırlanan Türk Mutfağı konulu televizyon programları-

nın editör ekibinde görev almıştır.

Halen Hayykitap ve Yelkovan Kitap’ta editör olarak çalışmaktadır.

Kitapları:

 • Beyaz Unsuz Şekersiz Hamur İşleri (annesi Ülfet Aygen’le ortak yazarlı, 

Gourmand ödülü)

 • Sevgili Mutfak (Gourmand ödülü)

 • Yoğurt

 • Anne Adayları Nasıl Beslenmeli? (ortak yazarlı)
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BAŞLARKEN

Bugüne kadar hep anne babalarla çocukları arasında bir tercüman 

olmaya çalıştım. Ağladığında ne der, göz teması kurmadığında ne der, 

ne ister, nasıl düşünür...

Anne babalar her zaman çocukları için en iyisini ister. En iyi eğitim, 

en iyi okullar, oyuncaklarla dolu bir oda, gıdanın en iyisi, en temizi... 

Ancak tüm anne babaların göz ardı ettiği bir şey var. Bebek için tüm 

bunlardan önemlisi aileden sağlıklı bir genetik mirasla doğmuş olmak... 

Dünyaya sağlıklı bir bedenle gelebilmek...

Bunun için anne babanın yapabileceği çok şey var. Bebek doğmadan 

önce, daha doğrusu, bebek daha ana rahmine düşmeden önce kendi 

sağlığınıza çeki düzen vermeniz. Rahimde annenin yumurtasıyla babanın 

tohumu buluşmadan önce. Ben, bu çeki düzen verme döneminin en az 

6 ay olmasını tavsiye ediyorum.

Biz “modern” dünyada unuttuk böyle şeyleri ama Afrika’da kabileler 

evlenecek gençleri 6 ay öncesinden ellerindeki en iyi, en kuvvetli gıdalarla 

beslermiş. Yeter ki bebekleri sağlıklı doğsun...

İşte bu kitapta anne baba olmayı düşünen çiftlerimize bir rehber 

olması maksadıyla beslenmeden uykuya, egzersizden gıda takviyelerine 

pek çok konuda tavsiyeler bulacaksınız.

Sağlıklı yaşam bilinci, gelecek nesillere verebileceğimiz en değerli 

mirastır.



Birinci Bölüm

BEBEĞE HAZIRLIK



15

SAĞLIKLI BEBEK İÇİN 
SAĞLIKLI ANA BABA

Gebelik veya bebek sağlığından bahsedildiğinde hep anne üstünde 
durulur. Anne sigara içmesin, alkol kullanmasın, kahve veya çay 
içmesin denir. Siz baba da dikkat etsin diyorsunuz, neden?

Bebek ana rahmine düştüğünde annenin yumurtası babanın to-

humuyla birleşiyor. Annenin ne kadar payı varsa babanın da en az 

o kadar payı var. Bebek ana rahminde tomurcuklanmayla meydana 

gelmiyor ki, sadece anne üstünden konuşalım. Dolayısıyla babanın da 

sağlıklı, güçlü kuvvetli olması son derece önemlidir.

Sağlık dediğimiz şey sadece dışarıdan bakıldığında fit görünmek, mer-

diven çıkarken soluk soluğa kalmamak gibi şeyler değil. Sağlıklı olma 

hali, bütün vücutta hissedilen bir şey. Damarlarınızda akan kan, bütün 

hücreleriniz, organlarınız o sağlıklı olma halinde yaşıyor; üreme hücre-

leriniz dâhil. Sağlıklıysanız vücudun her bir zerresi ahenk içinde yaşıyor.

Şimdi şunu da netleştirelim isterseniz, gebeliğin ilk altı ayında 
sağlıklı olun değil de, gebelik başlamadan önce sağlıklı olun diyorsunuz 
değil mi?

Gebelik döneminde annenin sağlığı, yiyip içtiği bebek için çok 

önemlidir, bundan ayrıca bahsedeceğim. 

Ancak bundan da önemlisi, bebek ana rahmine düşmeden önce ana 

babanın sağlıklı beslenmesi ve yaşamasıdır.1 Ben en az 6 ay öncesinden 

çiftlerin sağlıklarına dikkat etmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum.

Bunu hayatınızın en önemli maratonuna hazırlık gibi düşünün. 

Yavrunuzun sağlıklı olması için yapabileceğiniz en güzel yatırım...

Aslında ne kadar basit böyle düşündüğümüz zaman... 6 ay kendine 
dikkat et, çocuk daha avantajlı olsun...

Gerçekten çok basit... Bebek ek gıdaya geçtiği zaman en güzel kuzu 

etini bulup yediriyorsunuz ya, işte o güzel kuzu etiyle, iyi yumurtayla, 

1 Vanhees K, Vonhögen IG, van Schooten FJ, Godschalk RW. You are what you eat, and so are your 
children: the impact of micronutrients on the epigenetic programming of offspring. Cell Mol Life 
Sci. 2014 Jan;71(2):271-85. doi: 10.1007/s00018-013-1427-9. Epub 2013 Jul 27. PMID: 23892892.
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kefirle, yoğurtla, cevizle fındıkla beslenin. Hücrelerinizi yoran şekerli 

unlu gıdalardan uzak durun. Alkol veya sigara kullanmayın. Egzersiz 

yapın, açık havada dolaşın. Güzel nefes alın. Uykunuza dikkat edin. 

Hem kendinizi daha sağlıklı, hem de daha mutlu hissedersiniz emin 

olun...

Herkesin kazandığı bir denklem bu... Anne baba mutlu, sağlıklı, çocuk 
inşallah daha sağlıklı...

Tabii, inşallah... Şimdi, bazı şeyler vardır, siz ne yaparsanız yapın 

değiştiremezsiniz, Rabbimiz öyle takdir etmiştir. 

Biz burada kendi irademizle yapabileceklerimiz içinde en doğrusunu 

yapalım, en iyisini yapalım, seçimlerimize dikkat edelim diye anlatıyoruz 

bunları. 

Evlilik çağındaki genç kızlara, delikanlılara baktığımız zaman bes-

lenme konusunu önemseyen pek yok. İdeallerindeki bir vücut tipine 

ulaşmak için hayatlarını rejimle geçirenler var. Besin değeri taşımayan 

gıdayla beslenmeyi alışkanlık haline getirenler var, aşırı kilolu olanlar 

var. Genç yaşlarda dahi vitamin mineral eksiklikleri oldukça yaygın.

Sadece beslenmeden bahsetmiyoruz burada değil mi? Anne babanın 
sağlığına sağlık katacak bir yaşam biçiminden bahsediyorsunuz.

Doğru beslenme sağlıklı yaşamın en önemli parçalarından biridir 

ama parçadır nihayetinde. En güzel kuzu etiyle yumurtayla beslenir-

siniz ama uyku düzeniniz yoktur, güneş görmeden yaşıyorsunuzdur, 

hareket etmiyorsunuzdur. Veya çok stresli bir iş ortamında olabilir-

siniz. Bir de size en yaygınını söyleyeyim, çok fazla elektromanyetik 

radyasyona maruz kalıyorsunuzdur.

Anne baba adayları miraslarını önceden verecekler. Mirasları para 

pul değil, sağlık olacak. Verdikleri yumurta, diyabetli olmayacak, 

yorgun olmayacak, halsiz olmayacak, tansiyonu yüksek olmayacak. 

Yarım bebekler diyorum yumurta ve sperme. Anne babada sıkıntı-

lar varsa yarım bebeklerde sıkıntı olabilir. 3 ay veya en fazla 6 ay 

kendilerini gönüllü olarak, Survivor’daki gibi bir kampta farz ederek, 

hayatlarının en önemli maratonuna hazırlanacaklar. Böylelikle anne 

karnındaki bebeğin çok güçlü olmasına yardımcı olurlar, olabilirler, 

olmalıdırlar.

Ben Dünyaya 
Gelmeden

Dr. Emin Mindan

Söyleşi: Arzu Aygen
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Bugüne kadar hep anne babalarla çocukları arasında bir tercüman olmaya 
çalıştım. Ağladığında ne der, göz teması kurmadığında ne der, ne ister, nasıl 
düşünür…

Anne babalar her zaman çocukları için en iyisini ister. En iyi eğitim, en iyi 
okullar, oyuncaklarla dolu bir oda, gıdanın en iyisi, en temizi… Ancak tüm 
anne babaların göz ardı ettiği bir şey var. Bebek için tüm bunlardan önemlisi 
aileden sağlıklı bir genetik mirasla doğmuş olmak… Dünyaya sağlıklı bir 
bedenle gelebilmek…
 
Bunun için anne babanın yapabileceği çok şey var. Bebek doğmadan önce, 
daha doğrusu, bebek daha ana rahmine düşmeden önce kendi sağlığınıza çeki 
düzen vermeniz. Rahimde annenin yumurtasıyla babanın tohumu buluşmadan 
önce. Ben, bu çeki düzen verme döneminin en az 6 ay olmasını tavsiye 
ediyorum.
 
Biz “modern” dünyada unuttuk böyle şeyleri ama Afrika’da kabileler 
evlenecek gençleri 6 ay öncesinden ellerindeki en iyi, en kuvvetli gıdalarla 
beslermiş. Yeter ki bebekleri sağlıklı doğsun…

İşte bu kitapta anne baba olmayı düşünen çiftlerimize bir rehber olması 
maksadıyla beslenmeden uykuya, egzersizden gıda takviyelerine pek çok 
konuda tavsiyeler bulacaksınız.
 
Sağlıklı yaşam bilinci, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirastır...
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