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Değerli hocalarım ve meslektaşlarım,

Bültenimizin Haziran sayısı dolu dolu olup ilginizi çekecek ya-

zılarımız var. 3-6 Mayıs 2018 de bu seneki Hepatoloji Okulu 

Bodrum’da çok başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirildi. 

Okul müdürümüz sayın Prof.Dr Murat Akyıldız’ı ve düzenleme 

ekibini bu başarılı toplantı nedeni ile tebrik ederim, müdürü-

müzün okulun ardından yaşananları özetleyen yazısı okula ka-

tılamayanların da ilgisini çekecektir.

 Yağlı karaciğer hastalığı ve beslenme günümüzün en popü-

ler konularından olup giderek artan bir sıklıkta kronik karaci-

ğer hastalığının nedeni olmaktadır. 12 Haziran,1.Uluslararası 

NASH günü sayın Prof Dr Yusuf Yılmaz’ın katkıları ile NASH 

Education grup ile ortaklaşa olarak İstanbul’da yapılmıştır. 

Konferans Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Sultanahmet Yer-

leşkesinde Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Konferans salonunda 

yapılmış ve diğer aktiviteler Sultanahmet Meydanında gerçek-

leştirilerek basında da çok ca yer bulmuş amacına ulaşmıştır. 

Bu etkinliği TKAD NASH Çalışma grubu başkanı  Prof Dr Yusuf 

Yılmaz sizler için kaleme aldı. Ayrıca yağlı karaciğer hastalığın-

da diyete mühendis gözü ile bakış yapan İTÜ Kimya Metalürji 

Üniversitesi Dekanı  sayın Prof Dr Beraat Özçelik bu konuyu 

çok güzel bir şekilde sizler için özetledi. 

Sayın Prof Dr Kadri Güven’in dünyanın 7 harikasından biri olan 

TAc Mahal ile ilgili yazısını da keyifle okuyacağınızı umuyorum.

Bu sayıda yazıları olan hocalarımıza ve emeği  geçen herke-

se çok teşekkür ederken geçmiş Ramazan Bayramınızı kutlar, 

sağlık huzur mutluluk içinde bir yaz geçirmenizi dilerim.

Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR

EDİTÖRDEN

Sevgili Hepatoloji  

Gönüldaşları, 

Türk Karaciğer Araştırmaları Der-

neği’nin gelenekselleşen ve genç-

lerin temel hepatoloji eğitinin 

hedefleyen Hepatoloji okulunun 

yedincisi  3-6 Mayıs 2018 de Bod-

rum Rixos Premium’da hep birlik-

te gerçekleştirdik. TKAD yönetim kurulunun bu görevi bana 

vermesi beni hem onurlandırdı hem de çok heyecanlandırdı. 

Bu heyecan ve sorumluluğu oluşturduğumuz  düzenleme ku-

rulu da son güne kadar taşıdı. Bu keyifli yolculukta beni yalnız 

bırakmayan düzenleme kurulundaki arkadaşlarımın tümüne 

emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. 

Yedinci Hepatoloji okulu programını belirlerken asıl hedef, 

klinik hayatta yaşanılan sorunları ‘usta-çırak’ ilişkisi içerisinde 

çözebilmek ve tanı-tedavi konusundaki sorunlu alanları işle-

mekti. Bu nedenle programa  interaktif katılımın daha çok ol-

duğu kahvaltılı oturumlar eklenerek, konusunda uzman hoca-

larımızın başkanlığında teorik ve pratik bilgiler harmanlanması 

kafamızdaki soruların cevaplanması sağlandı. 

Prof. Dr. Murat AKYILDIZ
Memorial Bahçelievler Hastanesi

7. HEPATOLOJİ OKULU
ARDINDAN...

Devamı 2 ve 3. Sayfada...



HEPATOLOJİ e-bülten

2

dinleyip , dans ederek doyasıya eğlendik. Tabii ki ertesi gün 

tekrar sabah 8 de zil çalacağından geceyi de çok uzatma-

mak gerekiyordu... 

Okulun 3. günü yine 4 farklı salonda kahvaltılı oturumlar 

ve ardından panellerle devam etti. Okulda iki koferansımız 

oldu. Birincisi Hepatit C virusu  eliminasyon programı ile 

ilgili olarak neler yapılabileceği iken diğeri de YÖK bursları 

ile ilgiliydi. 

Okulun ilk günü 3 Mayıs Perşembe öğleden sonra ultraso-

nografi kursu ile başladı. Teorik bilgilerin verilmesi sonra-

sında izlediğimiz hastaların kursa katılımının sağlanmasıyla, 

gerçek anlamda pratik uygulama yapılması ve sonuçların 

değerlendirilmesi katılımcılar açısından oldukça faydalı bu-

lundu. Buradan tekrar başta kurs direktörü Prof.Dr.Orhan 

Sezgin hocamız olmak üzere, görev alan kurs eğitmeni ho-

calarımızın hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Okulun 2. günü, sabah 4 farklı salonda kahvaltılı interaktif  

oturumlar ile başladı. Aslında ülkemizde çok fazla rağbet 

görmeyen sabah kahvaltılı oturumlar açısıdan düzenleme 

kurulu olarak oldukça tedirgindik. Ancak hem panelistlerin 

çok iyi hazırlık yapmaları hem de katılımcıların ilk günden  

aktif olarak tüm salonlarda bulunmaları bizleri sevindirdi.  

Kahvaltılı oturumlar sonrasında okul açılışını paneller izledi. 

Panellerin özelliği olgu sunumlarıyla başlayarak ardından 

konusunda deneyimli hocalarımız  güncel bilgileri sunma-

larıydı. Sunum sonrası soru-cevap kısmı ve tartışmalar ka-

falardaki soru işaretlerini gidermek için yeterliydi. Paneller 

bitimi ardından okul partisinde hep birlikte güzel müzik 
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TKAD her zaman bilimsel önceliklere yer 

vermiş ve bugüne kadar yaptığı toplantı-

larda da kalitesinden hiçbir zaman ödün 

vermemiştir. 7. Hepatoloji Okulu’nun da 

TKAD çizgisinden ayrılmamış olduğunu  

ve sizlerin katkıları ile daha da yukarı 

doğu gittiğini, toplantı süresince ve son-

rasında katılımcılardan gelen pozitif geri 

bildirimler ile anladık. Emeklerimizin kar-

şılığını almak hepimizi mutlu etti. 

Ülkemizde bu kadar çok toplantı fazla-

lığı arasında okul düzenlemek hem za-

manlama hem de sponsorluk açısından 

giderek sıkıntılı ve stresli bir süreç yaşan-

masına sebep olmaktadır. Bu konuda 

düzenlemeye özellikle benzer konuları 

içeren toplantıların sınırlandırılmasına 

ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü büyük 

bir heyecanla başlayan Hepatoloji Oku-

lu hazırlık sürecimiz, zaman ilerledikçe 

heyecanımızın yerini daha çok sponsor 

bulamama, katılımı sağlayamama ger-

ginliğine bıraktı. Tüm bu olumsuzluklara 

rağmen okula yaklaşık 200 kişi katıldı.  

Bizim için her duyguyu barındıran bu gü-

zel yolculuk umarım sizlerde de güzel bir 

iz bırakmıştır. Bu güzel yolculuğa olanak 

veren  başta TKAD başkanı Prof. Dr Ra-

mazan İdilman ve değerli yönetim kuru-

lu üyelerine, okul düzenleme kuruluna, 

toplantıda görev alan tüm hocalarımıza 

ve onları salonda yalnız bırakmayan tüm 

katılımcılara, okul organizasyonun da 

başından itibaren destek olan Global tu-

rizme ve sponsor firmalara sonsuz teşek-

kürler....

Ayrıca 1-5 Mayıs 2019 da yapılacak olan 

12. Ulusal Hepatoloji Kongresi için şimdi-

den hazırlıklarınızı yapmanızı ve ajanda-

nıza not etmenizi öneririm.

Hoşçakalın... 

Saygı ve sevgilerimle

Okulumuzun ‘havuz toplantısı’ndan ziyade gerçekten okul havası içinde 

geçmesi ve toplantı salonunun kapanışa kadar dolu olması katılımcıların ve 

siz değerli hocalarımızın bilimselliği sayesinde gerçekleşti. Okulun diğer bir 

güzelliği de hepimizin eskiyi konuşup gelecekle ilgili beklentilerimizi paylaş-

mamızla oluşan sıcak atmosferi sayesinde sosyalleşmemiz ve eski günlerin 

konuşulup arkadaşlık ve dostlukların pekişmesine katıda bulunmasıydı. Hem 

panel araları hem de yemek sonraları bunun için bir nevi fırsat verdi öğretmen 

ve öğrencilere. 
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hirde çeşitli aktiviteler planlanmıştır. Bunlar arasında hekim-

ler yönelik bilimsel toplantılar, hasta ve yakınlarına yönelik 

bilgilendirme toplantıları, hastalık farkındalığını arttırmaya 

yönelik sokak etkinlikleri, riskli hasta gruplarında ücretsiz 

taramalar, televizyon kanallarında röportajlar, yazılı basında 

çeşitli makaleler yer almaktadır.

Ocak 2018’den itibaren hazırlıkların başladığı bu ülkeler 

arasında ne yazıkki Türkiye bulunmamaktaydı. Etkinlikten 

üyesi olduğum NASH Global Council’in yönetim kurulu 

toplantısı sırasında Nisan 2018’de haberdar oldum. NASH 

Global Council çok az zaman kaldığı gerekçesiyle 2019 yılı 

itibari ile bu organizasyona dahil olma kararı aldı. Ancak 

bireysel olarak NASH Education Program yetkililerini Tür-

kiye’yi de dahil etmeleri konusunda ikna etmeye çalıştım. 

Bu kadar kısa süre içerisinde bunu başaramayacağımızı 

düşünerek önce red cevabı aldım. Kendilerini çeşitli top-

lantılar ve telekonferanslar sonucunda bu organizasyonu 

yapabileceğimize ikna etmeyi başardıktan hemen sonra 

Marmara Üniversitesi  Rektörlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü 

onayından sonra, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği ile 

ortaklaşa hemen hazırlıklıklara başladık. Türk organizyon 

firmasının desteğini de alarak hazırlıklarımız rapor edildik-

ten sonra Mayıs 2018’de resmen organizasyona dahil edil-

dik. Türkiye’nin böyle bir organizasyona en baştan itibaren 

dahil olması bizim açımızdan heyacan vericiydi ve mutlaka 

başarılı olmalıydık!

TKAD Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu tarafından 1. Ulus-

larası NASH Günü için çeşitli görseller, hasta ve hekimler 

için eğitim materyalleri, kitapçıklar hazırlandı. Gazetecilerle 

organizasyon öncesi toplantılar yapılarak yüksek trajlı yazılı 

basında NASH farkındalığını arttırma amaçlı çok sayıda ha-

berin yayımlanması sağlandı.  Reklam dünyasının duayen 

ismi Ali Taran tarafından TKAD için hazırlanan ‘Karaciğer 

Yağlanması Olanlarda Hayati Durum:NASH, Hemen Bir 

Gastroenteroloji Uzmanına Görünün’ görseli Acun Ilıcalı, 

Murat Boz, Burak Yılmaz, Eser Yenenler tarafından sosyal 

medya hesaplarınca yayımlandı. Acun Ilıcalı’nın ilgili pay-

laşımının 24 saatten kısa sürede 50 bin’den fazla kişi tara-

fından beğeni alması NASH Education Program tarafından 

haber yapıldı. Milliyet, Hürriyet, Sabah, NTV, Sözcü, Haber-

Türk, Takvim gibi yüksek trajlı yayın organlarında ve yüze 

yakın yerel internet haber sitesinde NASH hakkında çeşitli 

Y
ağlı karaciğer hastalığının ciddi alt tipi olan NASH; 

siroz, karaciğer yetmezliği, hepatoselüler kanser 

gibi karaciğer ilişkili komplikasyonlara ilaveten kar-

diyovasküler  mortalitede ve karaciğer dışı kanser sıklığında 

artış ile de ilişkilidir. Toplumda NASH görülme sıklığı ürkü-

tücü oranlara (%12’ye kadar) ulaşmıştır. Endişe verici sıklığı 

ve ciddi sonuçlarına rağmen hastalık hakkındaki bilgimiz 

halen sınırlıdır. Genelde hiçbir belirti vermiyor olması, kesin 

teşhisi için karaciğer biyopsisi gerektirmesi, onaylı bir ilaç 

tedavisinin olmaması hastaların iyi idare edilememesine yol 

açmaktadır.

Bu hastalığın farkındalığı hekimlerimiz arasında dahi ne ya-

zık ki çok düşüktür. ‘The NASH Education Program’ hekim 

ve hastaların NASH hastalığı konusunda farkındalığını art-

tırma amaçlı eğitimsel faaliyetleri düzenlemeyi temel amaç 

edinen uluslararası bir konsorsiyumdur. The NASH Educa-

tion Program 20’den fazla ulustan çeşitli bilimsel dernek-

ler, hasta dernekleri veya sosyal organizasyonlar tarafından 

desteklenmektedir. Finansmanı 12 endüstriyel firma tara-

fından sağlanmaktadır. 

NASH farkındalığını arttırmak için 12 Haziran NASH Edu-

cation Program tarafından ‘Uluslararası NASH günü’ olarak 

ilan edilmiştir ve 12 Haziran 2018 tarihinde ‘1. Uluslararası 

NASH Günü’ kapsamında dünyada 11 ülkede ve birçok şe-

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

TKAD Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı

12 HAZİRAN 2018  
1. ULUSLARARASI NASH 

GÜNÜ ARDINDAN
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hastamız kendi hastalık hikayesi anlattı ve onların hikayesi 

medya tarafından yoğun ilgi ile karşılandı, hem televizyon 

hem de gazete haberlerine konu oldular.  Toplantıya katılan 

diğer meslektaşlarımız Sayın Prof. Dr. Murat Akyıldız, Prof. 

Dr. Ümit Akyüz, Doç. Dr. Salih Boğa idi.  Toplantı ardından 

Sultanahmet Meydanı’nda çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bu 

meydanın bu etkinlik için tarafımızdan tercih edilmesinin 

nedeni tarihi atmosferinden yararlanmaktı. Halka yönelik 

sözlü  bilgilendirmelerimiz, kitapçık, broşür dağıtımımız bu 

meydanda yapıldı. Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin et-

kinliğimizin görsellerinde arka planda yer alması oldukça 

etkileyiciydi. Bu etkinliklerde başta Doç. Dr. Fatih Eren, Doç. 

Dr. Gupse Adalı ve tüm ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşek-

kür ediyorum.

Sonuç olarak  NASH Education Program’ın 12 Haziran 

sonrası  basın bülteninde tarafımızdan yapılan etkinlikler-

den başarıyla bahsedildi. Oldukça kısa sürede hazırlanmak 

zorunda kaldığımız bu organizasyondan tam not almamız 

bizler açısından oldukça gurur vericiydi. NASH Günü’nün 

önceden belirlenen tüm hedeflerini kusursuz yerine ge-

tirmenin verdiği gururla bu organizasyonun gelecek yıllar 

için bir parçası olduğumuzu garantilemiş olduk. Bu durum 

NASH klinik araştırmalarının ülkemizde daha çok yapılabil-

mesine de katkı sağlayacaktır.

haberler yayımlandı. CNNTürk ana haber bülteni 1. Ulus-

larası NASH Günü etkinliğimizi anahaber bültenine taşıdı. 

Çeşitli TV kanallarında etkinliğimize dair bilgiler yayımlandı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Sultanahmet Yerleşkesi 

Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Konferans salonunda 12 Hazi-

ran 2018 Salı günü 1. Uluslararası NASH Günü Konferansı 

yapıldı. Tarihi mekanda yapılan toplantımızın hedef kitlesi 

NASH hastaları ve onların yakınları idi. Konferansımız İs-

tanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun 

açılış konuşmasıyla başladı. Sağlık Bakanlığımızı da tem-

silen konuşan Sayın Memişoğlu’nun NASH farkındalığına 

katkıda bulunması ve koşulsuz desteği NASH Education 

Program tarafından haber yapıldı. Çünkü devlet politika-

larını da içeren her düzeyde farkındalık NASH Education 

Program tarafından çok önemseniyordu. Ardından TKAD 

adına Başkanımız Prof. Dr. Ramazan İdilman, Derneğimiz 

ve Çalışma Grupları hakkında bilgiler verdi. Dernek Başka-

nımızın ve tüm Yönetim Kurulunun desteği toplantımızın 

başarıya ulaşmasında önemli bir etkendi. NASH hastalığı 

hakkında bilgilendirme sunumu interaktif bir şekilde yapıl-

dı. Hastalarımızın soruları Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu 

Üyeleri Prof. Dr. Murat Kıyıcı, Doç. Dr. Gupse Adalı, Diye-

tisyen Tuğçe Özlü tarafından cevaplandı. Hastaların ilgi-

sinin yüksek olması oldukça keyif vericiydi. İki ayrı NASH 

Değerli Üyelerimiz,
Bu bağlamda sizleri TKAD Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu’nun üyesi olmaya davet ediyoruz.
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Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK
İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

ALKOLE BAĞLI  
OLMAYAN KARACİĞER 

YAĞLANMASINDA (NAFLD) 
DİYETİN ROLÜ VE ÖNEMİ

vaşlatılması ya da tedavisinde etkili mekanizmalarda önem-

li roller oynadıkları tespit edilmiştir (Manios ve ark., 2005) 

Akdeniz tipi besleneme alışkanlığı bahsedilen makro ve 

minör besin bileşenleri açısından zengin olduğu için NAFLD 

ve sağlıksız beslenme sonucu ortaya çıkan diğer metabolik 

hastalıkların (obezite, tip-2 diyabet, kardiyovasküler rahat-

sızlıklar ve hipertansiyon vb) durdurulması ve tedavisinde 

önerilmektedir (Duret ve ark., 2018). Ancak, çoğunlukla 

basit şekerleri içeren karbonhidrat bakımından zengin di-

yetler ve doymuş yağlar özellikle yetişkinlerde hepatik ste-

atosis ve NASH ile ilişkilendirilmektedir (Arslan & Şanlıer, 

2016). 

Çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA), plazma triasilgliserolü 

azaltabilirler ve diyet kaynaklı ortaya çıkan kardiyovaskü-

ler riski azaltırlar. Yapılan klinik çalışmalar NAFLD üzerine 

n-3 PUFA’nın rolünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. n-3 

PUFA bakımından zenginleştirilmiş bir diyetin vücut ağırlı-

ğını ve karaciğer trigliserid birikimini azalttığı, insülin du-

yarlılığını geri kazandırdığı ve karaciğer steatozunu (NASH) 

iyileştirdiği pek çok çalışma tarafından gösterilmiştir. Ame-

rikan Kalp Derneğinin önerdiği diyetin yanında günde 2 g 

omega 3 yağ asidi alımının karaciğer yağlanmasının azal-

tılmasında ve insülin direncinin düşürülmesinde iyileştirici 

rol oynadığını göstermişlerdir. Balık yağı içerdiği omega-3 

çoklu doymamış yağ asitleri ile NAFLD tedavisinde potansi-

yele sahip olarak değerlendirilmektedir. Zeytinyağı tüketimi 

Karaciğerde trigliserit akümülasyonu ve Hepatik steatoz 

tedavisinde karaciğerin iyileşmesine yardımcı olur. Bunu 

yanı sıra Fibroz oluşumunun önlenmesi Hepatik oksidatif 

stresin engellenmesinde önemli rol oynamaktadır (Assy ve 

ark., 2009).

Antosiyoninler polifenollerin alt grunplarından biri olan 

flavonoid türevi yüksek antioksidan kapasitesine sahip bi-

yo-aktif bileşenlerdir (Bueno et al., 2012). Literatürde son 

yıllarda yapılan çalışmalar antosiyaninlerin hepatik yağ 

birikimini azaltabileceğini göstermiştir ancak NAFLD üze-

rine etkisi tam olarak belirlenememiştir. Bununla birlikte, 

birçok in vitro ve in vivo çalışma, bu bileşenlerin reaktif 

oksijen ve serbest radikalleri yakalayarak oksidatif stresin 

önlenmesinde önemli rol oynadıklarını ve bu şekilde NAF-

LD üzerinde etki gösterdiklerini tahmin etmektedir (Chang 

ve ark., 2013). Karatonoidler NAFLD riskinin azaltılması ve 

tedavisinde rol oynayan bir diğer önemli biyoaktif bileşen 

A
lkole Bağlı Olmayan Karaciğer Yağlanması (Non-Al-

cholic Fatty Liver Disease-NAFLD) tip-2 diyabet, 

siroz, kalp damar hastalıkları ve karaciğer kanseri 

gibi kronik hastalıkları da tetikleyen toplum sağlığını teh-

dit eden ve dünya popülasyonunun üçte birini etkileyen 

yaygın bir sağlık sorunudur (Bellentani ve ark., 2010). Bes-

lenme alışkanlıklarına bağlı olarak NAFLD oluşumu tetik-

lenmekte ya da önlenmektedir. Bununla birlikte günlük 

diyette yapılan değişikliklere bağlı olarak NAFLD ilerlemesi 

durdurulabilmektedir.

Son yıllarda diyetimiz karbonhidrat ve yağ ağırlıklı hale gel-

miştir. Diyetle alınan gıda miktarı ve kompozisyonu kara-

ciğerde yağ birikimini direkt olarak etkilemektedir (Abete 

ve ark., 2011). Karaciğerde yağ birikimi, Alkole Bağlı Ol-

mayan Karaciğer Yağlanması’nın (Non-Alcholic Fatty Liver 

Disease-NAFLD) gelişiminde ve patojenesinde en önemli 

faktördür. Diyetle beraber alınan doymamış yağ asitlerinin, 

polifenollerin, karetonoidlerin ve prebiyotiklerin sağlık üze-

rinde pek çok olumlu etkisi olmakla beraber NAFLD’nin ya-
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Sağlıksız diyetler, (batı diyeti) gibi fruktozca zengin, trans 

yağlar ve doymuş yağ içeren gıdalar, NAFLD gelişimiyle 

ilişkilidir. Bu tarz beslenme alışkanlıklarına sahip ülkelerde 

NAFLD daha sık görülmektedir. NAFLD üzerinde Akdeniz 

diyetinin faydalı etkileri çeşitli çalışmalar, kısa süreli dene-

meler ile ve de düzgün sonuçlar verilmiştir. Akdeniz diye-

ti bileşenleri zeytinyağı, balık, fındık, tam tahıllar, sebze 

ve meyvelerdir ve batı diyeti içeriğiyle karşılaştırıldığında 

NAFLD’ye karşı faydalı etki göstermektedir (Duret ve ark., 

2018).

NAFLD; obezite, insülin direnci ve tip-2 diyabet gelişimi ile 

ilişkilidir. PUFA’lar, polifenoller, karetonoidler ve probiyotik-

ler karaciğer yağlanmasının önlenmesinde ve tedavisinde 

önemli rol oynayan biyoaktif bileşenlerdir. Gazlı ve gazsız 

alkolsüz içeceklerin tüketiminden kaçınılması ve kırmızı et 

tüketiminin sınırlandırılması NAFLD üzerinde olumlu etki 

göstermektedir. Beslenme ve yaşam biçiminin düzenlen-

mesi NAFLD’yi olumlu olarak etkiler. Batı tipi beslenmeye 

karşın fiziksel aktivite de içeren Akdeniz diyeti tercih edil-

melidir.

Duret A, de Gracia Hahn D, Hunter H, Im YR, and Mann JP. The 
intricacies of the Mediterranean diet in NAFLD. The American 
Journal of Gastroenterology, 2018;113:775

Manios Y, Antonopoulou S, Kaliora AC, Felliou G, and Perrea D. 
Dietary intake and biochemical risk factors for cardiovascular 
disease in two rural regions of Crete. Journal of Physiology and 
Pharmacology, 2005;56:171–181.

Wadhawan M. and Anand AC. Coffee and Liver Disease. Journal 
of Clinical and Experimental Hepatology, 2016; 6: 40-46.

Wier BV, Koek GH, Bast A & Haenen GRM. The potential of fla-
vonoids in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease, Crit-
ical Reviews in Food Science and Nutrition. 2017; 57:4, 834-855.

Zelber-Sagi S, Ivancovsky-Wajcman D, Isakov FN, Webb M, 
Orenstein D, Shibolet O, and Kariv R. High red and processed 
meat consumption is associated with non-alcoholic fatty liver dis-
ease and insulin resistance. J Hepatol. 2018 Jun;68(6):1239-1246

grubudur. Meyve ve sebzeler, polifenol ve karotenoid içe-

rikleri ile karaciğer yağlanmasının önlenmesinde etkili gıda 

grubudurlar (Wier et al., 2017). Bunların yanı sıra kahve 

de NAFLD üzerinde koruyucu etkiye sahiptir (Wadhawan 

& Anand, 2016).

Et ürünlerinde bulunan doymuş yağ asitleri, kolesterol, de-

mir, sodyum ve diğer koruyucular sağlık üzerine olumsuz 

etkilere sahiptir. Kırmızı et tüketiminin NAFLD ile ilişkisine 

dair çok çalışma bulunmamakla birlikte, et tüketiminin in-

sülin direnci, abdominal obezite, metabolik sendrom ve 

oksidatif stres ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (Zelber-Sagi 

ve ark., 2018)

Diyetle birlikte aşırı miktarda fruktoz tüketildiğinde, ka-

raciğer vücudun şeker olarak kullanabilmesi için fruktozu 

yeterince hızlı işleyemez. Bunun yerine fruktozdan yağ olu-

şumuna başlar ve bunu trigliserit formunda kana karıştırır 

(Arslan & Şanlıer, 2016). Basit şeker tüketimindeki bu yük-

selen trendin kilo alımı/obezite ve bunlara eşlik eden tip 2 

diyabet, NAFLD gibi hastalıklarla pozitif ilişkisinin bulundu-

ğu birçok çalışmada gösterilmiştir. 
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and metabolic syndrome: Potential benefit from specific nutri-
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Bilim Derg.2016; 9: 150-158. 
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sumption and non-alcoholic fatty liver disease. World J Gastro-
enterol. 2009;15(15):1809-15
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ology of non-alcoholic fatty liver disease. Digestive Diseases 
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Bueno JM, Saez-Plaza P, Ramos-Escudero F, Jimenez AM, Fett 
R, and Asuero AG. Analysis and antioxidant capacity of antho-
cyanin pigments. Part II: chemical structure, color, and intake 
of anthocyanins. Critical Reviews in Analytical Chemistry,2012; 
42(2):126–151.

Chang JJ, Hsu MJ, Huang HP, et al., Mulberry anthocyanins 
inhibit oleic acid induced lipid accumulation by reduction of lipo-
genesis and promotion of hepatic lipid clearance. Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry, 2013; 61(25): 6069–6076
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Ercüment Banu Begüm (Hintçe ismi ; Arjumand Bano Be-

gum), Farsi (Persian) asıllıdır ve 1593 yılında doğmuştur. 

Ercüment Banu Begüm’ün babası, Şah Cihan’ın üvey an-

nesi Nur Cihan’ın kardeşidir.  Onbeş yaşında iken, Ercü-

ment Banu Begüm’e aşık olan Şah Cihan, 5 yıllık aşkları-

nın sonunda Cihan 20, Mümtaz 19 yaşında iken evlenirler 

(1612). ‘Saray mücevheri’, ‘seçilen kişi’ anlamına gelen 

Mümtaz Mahal lakabını, Şah Cihan’ın babası Cihangir koy-

muştur (Tac Mahal, aynı zamanda ’sarayın tacı’ anlamına 

gelmektedir).

Mümtaz Mahal’in Ölümü

Mümtaz Mahal, Şah Cihan’ın 7 eşinden biri, ama en çok 

sevdiği 3. eşidir.

Şah Cihan ve Mümtaz Mahal, birbirlerine öylesine aşıktır-

lar ki; birbirlerinden ayrılmazlar. Şah Cihan’ın çok sevdiği 

eşini gittiği her yere götürdüğü, onun fikir ve zevklerine 

önem verdiği bilinmektedir. Şah Cihan, o dönemde Bur-

hanpur’da çıkan bir isyanı bastırmak için sefere gittiğinde 

de, eşini yalnız bırakmadı. Ancak, Mümtaz Mahal, bu se-

ferde 14. çocuğu Gühar Ara Begüm (Gauhar Ara Begum)’ü 

doğurduktan sonra ağır şekilde hastalandı. Şah Cihan’dan, 

son isteği olarak, sonsuz aşklarının anısını yaşatacak bir anıt 

yaptırmasını istedi. Mümtaz Mahal, burada hayatını kay-

betti (1631). Mümtaz Mahal’in cenazesi, Haziran 1631’de, 

Burhanpur’daki Tapti nehrinin öte yakasında bulunan Zai-

nabad’da, bir bina bahçesine geçici olarak gömüldü. 

Mümtaz Mahal’in Agra’ya Nakli

1. Aralık 1631’de, Mümtaz Mahal’in cenazesi Agra’ya yola 

çıkarıldı. Bu seyahat esnasında fakirlere sadaka, kıyafet ve 

gıda dağıtıldı. Ve, 29.Aralık.1631’de cenaze Agra’ya ulaş-

tırıldı. 

Tac Mahal; Babür İmparatoru Şah 

Cihan (Shah Jahan) ile, 

genç yaşta ölen eşi Mümtaz Mahal’in asırlardır dilden dile 

aktarılan, eşsiz aşklarının ebedi mabedidir.

Çoğu kimse tarafından dünyanın en güzel yapısı olarak ka-

bul edilen Tac Mahal, Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde 

yer alan Agra şehrinin, 3 km. güneyinde bulunan bir anıt 

mezardır. 

Tac Mahal; dünyanın efsanevi aşk destanlarından doğan, 

dünya harikası bir yapıdır. Aşk için inşa edilen, en güzel ve 

en büyük anıt olarak kabul edilmektedir. Aşkın gözle görü-

lür, elle tutulur bir sureti olarak anılmaktadır.

Tac Mahal, aynı zamanda 2007’de seçilen, dünyanın 7 yeni 

harikasından birisidir.

Aşıklar 

Tac Mahal’i yaptıran Şah Cihan, Babür İmparatorluğu’nun 

5. hükümdarıdır. 1592’de Lahor’da doğmuştur. Osmanlı 

İmparatoru IV. Murat’ın döneminde yaşamıştır. 

Prof.Dr. Kadri Güven
Erciyes Üniversitesi, Gastroenteroloji, Kayseri

TAC MAHAL

‘İnsanlar ikiye ayrılır: 

Tac Mahal’i görenler 

ve görmeyenler’
	 	 	

	 Edward	Lear 
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Tac Mahal , kubbesi ve 4 köşesindeki minareleri ile, han-

gi yönden bakarsanız bakın, simetriktir. Sadece minareler, 

olası deprem durumunda dışa yıkılsın diye, 92o ile hafif 

dışa eğiktir. 

‘Tac Mahal, sonsuzluğun yüzünde bir gözyaşı dam-

lasıdır’

                                          Rabindranath Tagore (Hint ozanı)

Şah Cihan

Tac Mahal’in tamamlanmasından kısa bir süre sonra, Şah 

Cihan oğlu Alemgir (Aurangzeb) tarafından tahttan in-

dirildi (1658). Kalan yıllarını, Agra Kalesi’ndeki sarayda, 

penceresinden sürekli Tac Mahal’i seyrettiği odasında, göz 

hapsinde geçirdi. Ölüm döşeğinde bile, önüne ayna koydu-

rarak Tac Mahal’i seyretmeye devam etti. Şah Cihan, 1666 

yılında 74 yaşında vefat etti ve o da Tac Mahal’e, sonsuz 

aşkının yanına defnedildi.

Tac Mahal’de, Şah Cihan ve Mümtaz Mahal’in lahitleri en 

alt katta, sandukaları ise, kubbe altındaki üst kattadır.

Tac Mahal’in yapısında simetrik olmayan tek durum, anıt 

mezarlardır. İslam geleneklerine uygun olarak, Şah Cihan’ın 

mezarı, eşinden yüksektedir.

Hindistan kaynaklarına göre ise; Tac Mahal, Hint ve İran 

mimarisinin bir bileşimidir. Tac Mahal’in dışı İran, ruhu ise 

Hint olarak ifade edilir.

‘Çok az güzellik, kendisi hakkında söylenenlerden daha 

güzel olmayı başarmıştır.  Bunlardan biri de Tac Mahal’dir.’                                                                                  

                                                                           Pearl S. Back

Jamuna nehrinin kenarındaki binaya, geçici olarak gömül-

dü.

Kraliçe’nin  kalıcı mezarı için, şehrin güneyindeki Jaipur Sihi 

Raja Jai’nin konağı seçildi. 

En sevdiği varlığının kaybı ile yıkılan Babür İmparatoru Ci-

han Şah’a atfedilen haykırış şöyledir : 

‘Ey sultanım, Ah Mümtaz Mahal!

Yoldaşım, sırdaşım, cenkdaşım, biriciğim, çocuklarımın 

anası, kadınım!

Madem ki göklere kavuştun, madem ki Babür yurdunu 

sensiz koydun, aşkımızın tanığı olarak, adın bir kubbeden 

sonsuz çığlık olup yükselecek.

Söz veriyorum kadınım.

Dünya durdukça, yıldızlar döndükçe, güneş parladıkça ve 

her daim.’

Tac Mahal

Şah Cihan, sevgili eşinin anısına yaptıracağı anıt için, dün-

yanın dört bir tarafına çağrıda bulunmuştu. Şah Cihan’ın 

önüne çok sayıda proje kondu. Sonuçta Türk olan, Usta İsa 

Mehmet Efendi’nin (Ustad Isa Afandı) (İranlı olduğu da öne 

sürülür) projesi seçilerek Tac Mahal inşaatı başlatıldı (1631). 

Ana binanın yapımında kullanılan beyaz mermer zamanın 

en iyisi idi ve Rajasthan, Nagaur bölgesinden getirtildi. Kır-

mızı taş, Dholpur ve Fatehpur’dan; sarı mermer Narbad ve 

siyah mermer Charkoh’dan getirildi. Yapıya, imparatorluk-

tan verilen ve dış ülkelerden gönderilen, altın, gümüş ve 

değerli taşlar (zümrüt, yakut, pırlanta, akik, sedef, firuze,..) 

da katıldı. 

Anıt ana binası inşası Aralık.1631’de başlatıldı ve 1648 yı-

lında 17 yılda tamamlandı. 20.000 işçi çalıştı. Tac Mahal’in 

çevresindeki bina ve bahçelerin yapımı ise 5 yıl daha sürdü. 

Yapım süresi 22 yıla (1653) ulaştı. Mümtaz Mahal, büyük 

bir törenle Taç Mahal’e defin edildi.

Tac Mahal’in, gün içinde renkleri değişmektedir. Günün ilk 

saatlerinde pembe görünen duvarlar, gün aydınlandıkça 

beyaza dönüşür ve akşam dolunay altında ise altın rengine 

yaklaşır. Geceleri aydan daha parlak görünmektedir.
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Biraz da Gülelim...


