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Anadolu’da Yap›lan

Beyin Ameliyatlar›
Binlerce y›l önce insanlar›n yaﬂam› günümüzdekinden çok farkl›yd›. ‹lk zamanlarda amaç,
yiyecek bulmak, bar›nmak ve üreyerek soyun devam›n› sa¤lamakt›. Bu arada sa¤l›kla ilgili
sorunlar da ç›k›yordu. O dönemlerde insanlar acaba bu sorunlar› nas›l çözüyordu? Tedaviye
yönelik ne tür yöntemler uyguluyorlard›? Tedavilerin sonucunda hastalar yaﬂ›yorlar m›yd›? Bu
sorular›n hepsinin yan›t› hâlâ tam olarak verilebilmiﬂ de¤il. Ancak, antropolojik çal›ﬂmalarla ilk
t›bbi müdahalelere iliﬂkin baz› bilgiler ortaya ç›kar›ld›. Bunlardan biri de kafatas›n› delme
iﬂlemleri. Beyin ameliyat› olarak da tan›mlanan bu iﬂlemle ilgili hem dünyada hem de
Türkiye’de yap›lan çok say›da araﬂt›rma bulunuyor.
Beyin ameliyatlar› günümüz de dahil olmak üzere her dönem ilgi çekmiﬂ
bir konu. Belki ameliyat›n zorlu¤undan, belki de beynin hâlâ tam çözülememiﬂ gizeminden. Antropolojik kaz›larda beyin ameliyatlar›yla ilgili olarak
elde edilen buluntular hem t›p tarihine, hem de kültür tarihine ›ﬂ›k tutuyor. Bilinen en eski beyin ameliyatlar›n›n paleolitik sonunda ve epipaleolitik/mezolitik dönemlerde uygulanmaya baﬂlad›¤› ileri sürülüyor. Ancak keB‹L‹M ve TEKN‹K 58 May›s 2008

sin olarak bilinen en eski örnekler neolitik dönemeden (12-13.000 y›l öncesinden) kalma. Yap›lan araﬂt›rmalarda beyin ameliyatlar›n›n dünyan›n hemen hemen her bölgesinde farkl› kültürlerde uyguland›¤› ortaya ç›kar›lm›ﬂ.
Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya, Kuzey, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde çok say›da örnek bulunmuﬂ. Beyin
ameliyatlar›, genel olarak t›bbi tedavi,
büyüyle tedavi ve dini inançlar kapsam›nda uygulanm›ﬂ. T›bbi amaçl› olarak

kafatas›ndaki yaralanmalar›n ya da rahats›zl›klar›n tedavisi için uygulan›rken, büyüyle tedavi, kötü ruhlar›n neden oldu¤una inan›lan baﬂ a¤r›s›, epilepsi, ruh hastal›klar› gibi hastal›klar›n
tedavisi için yap›lm›ﬂ. Dinsel tören için
yap›lan beyin ameliyatlar›ndaysa
kiﬂilerin kafataslar›ndan al›nan birer
parça, dinsel törenler s›ras›nda büyü,
t›ls›m gibi amaçlar için kullan›lm›ﬂ.
Baz› toplumlarda ölüm sonras›nda
uygulanan ameliyatlara da rastlanm›ﬂ.
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Bu ameliyatlarda kafatas›ndan ç›kar›lan parçalar t›pk› muska gibi kullan›lm›ﬂ. Asl›nda amaçlar kültürden kültüre de¤iﬂiklik de göstermiﬂ. Britanya’da
sara krizi geçirdi¤i düﬂünülen hastalar›n kafas›na delik aç›l›rken baz› ilkel
kabilelerde bu iﬂlemin saran›n yan› s›ra baﬂ a¤r›s›, say›klama, bay›lma gibi
nedenlerle yap›ld›¤› da tahmin ediliyor. Uvea Adas›’ndaki (Okyanusya)
yerli erkeklerin hepsinin büyü amaçl›
olarak kafalar›nda delik açt›rd›¤› biliniyor. Günümüze yak›n bir zamandan
örnek vermek gerekirse, 19. yüzy›lda
‹rlanda’da güzel bir k›z ya da yak›ﬂ›kl›
bir erke¤in ömrü uzun olsun diye baﬂ›na delik açma iﬂlemi yap›l›rd›. Kafatas›
ameliyatlar› s›ras›nda hastalar›n ac›lar›n› azaltmak amac›yla uyuﬂturucu
(anestezik) baz› maddeler de kullan›lm›ﬂ. Alkole seçenek olarak baz› toplumlarda uyuﬂturucu etkisi olan a¤aç

yapraklar›ndan yararlan›lm›ﬂ. Baz› örneklerde birden çok kafatas› delme
ameliyat› yap›ld›¤› da görülüyor.
Anadolu’da da beyin ameliyatlar›n›n yap›ld›¤›na iliﬂkin çok say›da buluntu var. Anadolu’da yap›lan beyin
ameliyatlar› neolitik döneme kadar
uzan›yor. Ülkemizde ilk ameliyatl› kafatas› 1958’de Ord. Prof. Dr. Muzaffer
Süleyman ﬁenyürek taraf›ndan Kültepe (Kayseri) iskelet serisi içinde bulundu. Asur Ticaret Kolonileri Ça¤›’ndan
(MÖ 1750) eriﬂkin bir erke¤in kafatas›nda kesme tekni¤i uygulanarak dikdörtgen biçiminde bir delik aç›ld›¤› anlaﬂ›l›yor. Deli¤in çevresindeki yeni doku oluﬂmas› (neoformasyon), ameliyat›n ard›ndan bireyin bir süre daha yaﬂam›n› sürdürdü¤ünü gösteriyor.
ﬁimdiye kadar yap›lan çal›ﬂmalarda
elde edilen buluntulara göre, en eski
ameliyatl› kafatas› Aﬂ›kl›höyük’te (Ak-

Kaz›ma yöntemiyle yap›lan beyin ameliyat› örne¤i

saray) ortaya ç›kar›ld›. Günümüzden
10.000 y›l öncesine tarihlendirilen ve
20-25 yaﬂlar›nda bir kad›n›n oldu¤u
tahmin edilen kafatas›nda çok düzgün
aç›lm›ﬂ bir delik var. Kafatas›ndaki deli¤in düzgünlü¤ü ve görülen iyileﬂme
izleri, Kültepe’deki (Kayseri) örne¤e

Anadolu’daki Buluntular
Ülkemizde beyin ameliyatlar›yla ilgili araﬂt›rmalar›n yap›ld›¤› Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Co¤rafya Fakültesi Antropoloji Bölümü’nü ziyaret ettik. Konuyla ilgili olarak Prof.
Dr. Erksin Güleç’e sorduk...
BTD: Anadolu’da yap›lan beyin ameliyatla r›yla ilgili araﬂt›rmalar ne durumda?
Prof. Dr. Erksin Güleç: Bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalarla elde edilen buluntular ›ﬂ›¤›nda, Anadolu’da 40’a yak›n beyin ameliyat›
saptanm›ﬂ durumda. Bunlar›n üzerinde yapt›¤›m›z incelemelerde kafataslar›nda delme,
kesme, oluk açma ya da kaz›ma iﬂlemlerinin
gerçekleﬂtirildi¤ini gördük. Bu iﬂlemlerin daha
çok kafatas›n›n sol yan›na ve parietal kemi¤e
(kafatas›n›n yan yüzeyinin önemli bir bölümünü oluﬂturan kemik) yap›ld›¤›n› gördük. Bunun yan›nda beyin ameliyat› yap›ld›¤› belirlenen iskeletlerde gerçekleﬂtirilen yaﬂ belirleme
çal›ﬂmalar› orta yaﬂl›lar›n a¤›rl›kta oldu¤unu
gösteriyor. Bununla birlikte buluntular aras›nda çocuk, genç ve yaﬂl›lara ait ameliyatl› kafataslar› da var. Erkek kafataslar› üzerinde gerçekleﬂtirilen ameliyatlar, kad›n kafataslar›na
göre daha çok. Ameliyatl› kafataslar›n›n Do¤u
ve Orta Anadolu’da daha çok ele geçti¤i de biliniyor.
BTD: ‹yileﬂme durumlar› nedir?
EG: Hasar gören bir kemik, zaman içinde
kendini onarabilir. Bunu kafataslar›nda da
görüyoruz. E¤er ameliyat uygulanan yerdeki
kemiklerde düzleﬂme ya da öteki kemiklerle
kaynama varsa, bu ameliyattan sonraki iyileﬂme sürecinin göstergesidir. E¤er yeterli za-

Prof. Dr. Erksin Güleç ve ekibi antropoloji laboratuvar›nda beyin ameliyat› yap›lm›ﬂ kafa taslar›n› inceliyor

man geçerse, delik tümüyle kapanabilir. Yine
eldeki buluntulara göre konuﬂursak, beyin
ameliyatlar›ndaki baﬂar› oran›n›n, günümüze
yaklaﬂt›kça artt›¤› görülüyor.
BTD: Uygulanan yöntemler nelerdi?
EG: Yapt›¤›m›z incelemelerde en çok düz
kesiklerle kafa delme yöntemi kullan›ld›¤›n›
gördük. Özellikle Bronz Ça¤›’nda (MÖ 10003000) bu yöntem yayg›n olarak kullan›ld›.
Bundan sonra yine s›kl›kla kullan›ld›¤›n› söyleyebilece¤imiz delme-kesme yöntemi geliyor.
Az olmakla birlikte oluk açarak delme ve kaz›ma yöntemiyle yap›lan ameliyatl› kafatas› buluntular›m›z var. Bunun yan›nda ilk uygulaman›n yap›ld›¤› Aﬂ›kl›höyük’te (Aksaray) delme-

kesme yöntemi uygulanm›ﬂ. Kafatas›nda çeﬂitli nedenlerle ortaya ç›kan travmalar sonras›nda zarar gören bölgenin temizlenmesi amac›yla uygulanan beyin ameliyatlar› da az›msanmayacak say›dad›r.
BTD: Buluntular hangi dönemlerden?
EG: Aﬂ›kl›höyük’teki (Aksaray) en eskisi.
Neolitik Ça¤’a (yaklaﬂ›k 10.000 y›l önce) ait.
Onun d›ﬂ›nda Erken Kalkolitik Dönem, Erken
Bronz Ça¤›, Asya Ticaret Kolonileri Dönemi,
Erken Demir Ça¤› ve Demir Ça¤›, Helenistik
Dönem, Roma Dönemi, Bizans Dönemi, Ortaça¤ ve Osmanl› Dönemleri’nden buluntular›m›z var.
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Delme-kesme yöntemiyle yap›lan beyin ameliyat›
örne¤i

benzer biçimde kad›n›n ameliyattan
sonra
bir
süre
yaﬂam›n›
sürdürdü¤ünün göstergesi.
Bilinen en eski beyin ameliyat›n›n
gerçekleﬂtirildi¤i Aﬂ›kl›höyük insanlar›n›n yaﬂam›na biraz daha ayr›nt›l› bakal›m. Bu insanlar genellikle avc›l›k
yapm›ﬂ; keçi, geyik, tavﬂan gibi hayvanlar›n etinden ve derisinden yararlanm›ﬂlar. Bunun yan›nda bu¤day ve arpa
tar›m›yla u¤raﬂm›ﬂlar. Bu etkinlikler o
dönem için geliﬂmiﬂlik göstergeleri olarak kabul ediliyor. Buna bir de beyin
ameliyat› gibi çok zor bir iﬂ eklenince
Anadolu insanlar›n›n bilinenden daha
da geliﬂmiﬂ oldu¤unu tahmin etmek
zor de¤il. Anadolu’daki ameliyatl› kafatas› örneklerinin en ilginçlerinden biri
de, Dilkaya’da (Van) bulundu. Genç
eriﬂkin bir kad›n›n kafatas›n›n bregma
(al›n kemi¤iyle her iki yan kafa kemi¤inin birleﬂti¤i yer) bölgesinde gerçek-

leﬂtirilen ameliyat s›ras›nda, 13 küçük
delik aç›larak elips ﬂeklinde bir parça
ç›kar›lm›ﬂ. Ç›kar›lan parça ameliyattan
sonra yeniden ayn› bölgeye konmuﬂ.
Bu da ameliyat›n tedavi amac›yla yap›ld›¤›n›n göstergesi. Kesik bölgede gözlenen iyileﬂme, yine hastan›n bir süre
yaﬂad›¤› anlam›na geliyor. Anadolu’da
Kültepe, Aﬂ›kl›höyük ve Dilkaya d›ﬂ›nda Çayönü (Diyarbak›r), Gordion (Ankara), Acemhöyük (Aksaray), ‹znik
(Bursa), ‹kiztepe (Samsun), Karagündüz (Van) gibi yerlerde de ameliyat
edilmiﬂ kafataslar› bulunmuﬂ.

Nas›l Yap›l›yor?
Beyin ya da baﬂ delme ameliyatlar›na “trepanasyon” deniyor. Genel bir tan›mlama yaparsak, bu iﬂlem belirli bir
bölgedeki baﬂ derisinin kald›r›l›p, kafatas›n›n bir parças›n›n ç›kar›lmas›n› içeriyor. Ameliyat yap›l›rken kullan›lan
aletlereyse “trepan” deniyor. ‹lk kullan›lan trepanlar çakmaktaﬂ›, obsidiyen
(volkanik bir cam türü) ve hayvan kemi¤inden yap›lm›ﬂ. Daha sonralar› daha iyi sonuç veren bak›r, demir, gümüﬂ
gibi madenlerden yararlan›lm›ﬂ.
Ameliyatlarda uygulanan tekniklere
geçmeden kafatas›yla ilgili bilimsel tan›mlamalar› aç›klayal›m. Kafatas› iç ve
d›ﬂ kemik tabakalar›n aras›na bir de delikli ve sünger görünümlü bir baﬂka tabakan›n yer ald›¤› üç tabakadan oluﬂur.
Ameliyatlar, en d›ﬂtaki dokudan
baﬂlayarak içe do¤ru yap›l›r. Beyin

ameliyatlar›nda temel olarak, kaz›ma,
oluk açma, delme-kesme ve düz kesiklerle kafa delme yöntemleri uygulan›r.
“Kaz›ma yöntemi”’nde, önce kafatas›n›n d›ﬂ k›sm› ve süngerimsi doku, çeﬂitli aletlerle kaz›n›r. Sonra kafatas›n›n en iç bölümü dikkatli biçimde kaz›l›r. En sonunda beyin zar›n›n en kal›n bölümü ortaya ç›kar›l›r. “Oluk açarak delme” yönteminde, kesici bir aletle kafa üzerinde yuvarlak bir yer oluﬂacak biçimde küçük oluklar aç›l›r. Bu
tekni¤in, kafatas›ndan küçük bir parça ç›kar›lmak istendi¤inde uyguland›¤› düﬂünülüyor. Çok yayg›n olan bu
yöntem, günümüzde Kenya’da hâlâ

Kafatas›n›n sol yan›na kesme yöntemiyle yap›lan
beyin ameliyat›

kullan›l›yor. Delme-kesme yöntemindeyse, kafatas›nda kemi¤in ç›kar›laca¤› bölgeye, matkap gibi sivri bir aletle,
en içteki kemik tabakas›na kadar çok
say›da delik aç›l›r. Sonra beynin en d›ﬂ›ndaki zara zarar vermeden, kemik
parças› d›ﬂar› ç›kar›l›r. Bu, Ortaça¤da
s›kl›kla kullan›lan bir yöntemdi. Son
yöntem “düz kesiklerle kafa delme”
yöntemi de, kafatas›nda düzgün geometrik ﬂekilli kemik parçalar›n›n beyin zar›na zarar vermeden ç›kar›lmas›na dayan›r.
Katk›lar›ndan dolay›
Yrd. Doç. Dr ‹smail Özer’e
teﬂekkür ederiz.

Bülent Gözcelio¤lu

Kesme yöntemiyle yap›lan beyin ameliyat› örne¤i
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