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ÖZ
Anadolu, tarih öncesi dönemlerde, bir geçi! bölgesi olarak neolitik dönemlerden
itibaren ilk insanların yerle!im yeri olmu!tur. Tarih öncesi insanları gerek
inançları, gerek ritüelleri, gerekse ya!am biçimlerinin ipuçlarını da bu topraklara
bırakmı!lardır. Arkeoloji, antropoloji ve tıp bilimlerinin ortak çalı!maları ile bu
ipuçları çözülmeye çalı!ılmaktadır. Bu buluntuların e!siz örneklerinden biri de
Nöro!irürji tarihinin ba!langıcı olarak kabul edilebilecek trepanasyon olgularıdır.
"lk trepanasyon olgusu "srail’de paleolitik döneme kadar inmekle beraber,
Anadolu’da en eski trepanasyan neolitik döneme tarihlenmektedir. Ölüler
üzerinde trepanasyon olguları bilinmekle beraber, Anadolu’da ya!ayan bir ki!ide
yapıldı#ı kanıtlanmı! en eski örnek ise A!ıklı Höyük’de saptanmı!tır. Bu yazıda,
bu bilgi e!li#inde Nöro!irürjinin ba!langıcı sayılabilecek trepanasyon giri!iminin
tarihi ve özellikleri gözden geçirilmi!tir.   
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Trepanasyon, Nöro!irürji tarihi, A!ıklı Höyük,
Anadolu 

ABSTRACT
Anatolia, in the prehistoric period, has been a settlement for the first human from
the Neolithic period as a transition zone. Prehistoric people have left the tips of
beliefs, rituals and way of their lifes in this land. Archeology, anthropology, and
with the cooperation of the medical science is trying to solve these tips. One of the
findings of this unique example that can be accepted as the beginning in the
history of neurosurgery is trepanation. Although first trepanation has been
performed in a skull which discovered in Israel in Paleolithic period, the oldest
trepanned skull was belonging to Neolithic human. However, many trepanations
have been performed after dead. The earliest trepanation in living human was
discovered in A!ıklı Höyük. We overviewed the historical features of trepanation
which procedure acceptable as starting of Neurosurgery history on behalf of this
finding.
KEY WORDS: Trepanation, History of neurosurgery, A!ıklı Höyük, Anatolia    

Tarih



G!R!"

Tıp dünyası, genel olarak tarih öncesi dönemde
cerrahi uygulanmı! olmasını kabul etmez. Son
derece sofistike olarak kabul edilen cerrahi
tekniklerin, ilkel ya!am üyeleri tarafından
yapılabilece#i ya da dü!ünülebilece#i fikrini de
benimsemez. "lk ça#larda ya!antıları daha çok
dinsel-büyüsel-mistik de#erlerin yönlendirdi#i
dü!ünüldü#ünde, arkeolojinin kazandırdı#ı,
iskeletlerde saptanan bazı bulguların tedavi
amacından ziyade ba!ka nedenlerle açıklanması
yoluna gidilmi!tir. Yazı öncesi zamanları kapsayan
bu dönemde cerrahi ya da tedavi amaçlı i!lemler,
ancak arkeolojik yöntemlerle gün ı!ı#ına çıkarılan,
iskelet kemikleri, mumyalanan bedenler, ölü
yanında bulunan kalıntıların incelenmesi ile
anla!ılabilir ya da sadece tahmin edilebilir. 

Bunların içinde en özel olanlardan biri de
Arkeologların yıllardır üzerinde titizlikle çalı!tıkları
trepanasyon uygulanmı! kafataslarıdır. O
dönemlere ait buluntuların kimi zaman günlük
ya!antılarımızda kullandı#ımız alet ya da gereçlerle
ne kadar benze!ti#ini fark ederiz. Aradan geçen
binlerce yıla ra#men bazı davranı! ve ritüellerinin
bizlerle benze!mesi çok da yadsınmamalıdır. Tarih
öncesi insanının belli bir zekâ düzeyinde ya!am
sürdürdü#ü, zihinsel kapasitesinin belli bir düzeye
ula!tı#ının açık göstergelerinden birini bu giri!im
olu!turmaktadır. E#er trepanasyon ya!ayan bir ki!i
üzerinde uygulanmı! ise, cerrahi giri!im olarak
kabul edilmek zorundadır ki, o halde bu kafatasında
açılan deliklerin de beyin cerrahisinin ilk
uygulamaları olabilece#i, beyin cerrahisi tarihinin
neolitik hatta mezolitik döneme kadar ta!ınabilece#i
de ifade edilebilir.

Trepanasyon Tarihçesi

Trepanasyon, yunanca “trypanon” kelimesinden
köken alır ve “delik”, “delgi”, “burgu” anlamına gelir.
Nöro!irürjiyenler tarafından pek kullanılmamakla
beraber, antropologlar tarafından kaleme alınan
makalelerde sıklıkla “kafatası delgi operasyonu” diye
geçti#ini görmekteyiz. Tam anlamı ile kafatasında
seçilen bir bölgede, kafa derisi sıyrıldıktan sonra,
belli bir parçanın, belli bir amaç içinde ve belli bir
teknik ile çıkarılıp alınması olarak tanımlanır.
Kazılarda bulunan binlerce yıllık kafataslarında
gözlenen deliklerin, 1870’li yıllara kadar sadece
kafatasına silahla yapılan darbeler, kazalar ya da
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ölümden sonra dinsel törenler nedeni ile olu!tu#u
dü!ünülürdü. Ta ki Amerika Birle!ik Devletleri
tarafından görevlendirilerek Peru’ya gönderilen
diplomat, arkeolog Ephraim George Squier,
kendisine gösterilen bir kafatasındaki defekti,
Fransız hekim Paul Broca’ya danı!ana kadar. 1839’da
Morton tarafından, Güney Amerika’da bulunan
kafatasındaki deliklerin öncelikle balta gibi aletlerle
yapılmı! oldu#u speküle edilmi!ti. Ancak Squier’in
buldu#u kafatasındaki delik, rastgele de#il, bir
cerrahın elinden çıkmı! kadar düzgün kenarlı idi.
Deli#in etrafındaki kemik yapının periosttan
sıyrılmı! olması ve inflamasyon geli!mesi, keskin
kemik sınırları nedeni ile Paul Broca tarafından
Fransız akademisine, deli#in ki!i canlı iken
olu!turulmu! oldu#u bildirildi [1]. Bu o zamana
kadar tüm bilinenleri kökten de#i!tirecekti. Bu
bulgunun sonra "spanya, Portekiz, Almanya,
Çekoslovakya, "skoçya, Baltık ülkeleri ve Rusya’dan
ardı ardına hızla bilim dünyasına yeni
trepanasyonlu kafatası olguları girdi. Fransa’da
neolitik dönemde çok sayıda trepanasyonlu kafatası
bulunmu! ve kayda geçmi!tir. Avusturya’da Evliya
Çelebi’nin yazılarından anla!ıldı#ı üzere, MS 16. yy.
bu giri!imin yapıldı#ı anla!ılmaktadır. Çekoslovak-
ya, Romanya ve Yunanistan’da neolitik dönemde,
Macaristan’da MÖ 2. yy.da trepanasyon yapıldı#ı
anla!ılmı!tır. Ortado#u, Avrupa’nın bir miktar
gerisinde kalmı!tır. Ama "srail’de neolitik ve
kalkolitik devirlerde, Suriye’de Tunç ça#ında
trepanasyon izlenmi!tir (10). 

Çin ve Mısır gibi, zengin tarihsel geçmi!e sahip
olan uygarlıklarda da bu i!lem kayıtlara geçmi!
ancak süre olarak Ortado#u ve Güney Amerika’ya
göre daha geç dönemlere aittirler. Afrika kıtasında ve
Okyanusya’da da halen günümüze kadar bu
uygulama devam ettirilmi!tir. Özellikle Afrika
kıtasında trepanasyon uygulamasının Arap kültürü
ile birlikte yaygınla!tı#ı bilinmektedir. Günümüze
kadar tespit edilmi! en eski trepanasyon olgusu ise,
"srail’de Mont Carmel ma#arasında bulunmu! ve
mezolitik döneme (MÖ 12000-11000) tarihlenmi!tir
(10). 

Yazılı tarihe bakıldı#ında, Hipokrat 5. yy.da
yazdı#ı “Kafa Yaralanmaları Üstüne” baslıklı eserinde,
her çe!it kafa yaralanmasında trepanasyonu
önerirken kullanılan alete de  “trepanon” demi!tir.
Yazılı Osmanlıca kaynaklarda ise ilk kez 15.
yüzyılda, Serefeddin Sabuncuo#lu (1386-1470)



hidrosefali tedavisi içinde trepanasyona
de#inmektedir. Genel kanı “Cerrahiyet’ül-Haniye”
isimli eserdeki bu bölüm, ez-Zehravi’nin (930-1013)
“et-Tasnif” isimli eserinden tercüme etti#i
yönündedir. Ebu Kasım Ez-Zehravi’nin ise bölümü
Ayinalı Paulus’un (625-690) 6. yy.da yazdı#ı
ansiklopediden çevirerek aldı#ı dü!ünülmektedir. 

Anadolu’da Trepanasyon için A#ıklı Höyük’ün
Önemi

Günümüz uygarlı#ının olu!umuna zemin
hazırlayan kimi temel de#i!imlerin, MÖ 10.000’lere
yani Neolitik dönem diye adlandırılan tarihsel
dönemde atıldı#ına inanılır. Bu döneme ait
buluntular ba!lıca yakın do#u diye adlandırılan
bölgede yo#unla!mı!tır. Neolitik dönemin bu
çekirdek bölgesi dı!ında ise en önemli bölge Orta
Anadolu bölgesidir. Orta Anadolu, gerek sahip
oldu#u zengin akarsu, su kaynakları, bitki örtüsü ve
buna ba#lı olarak çok sayıda hayvan varlı#ı nedeni
ile tarih öncesi insanları tarafından yerle!im yeri
olarak kullanılmı!tır. Özellikle Neolitik döneme
kadar indirgenen bu giri!imin, bu dönemin ana
yerle!kelerini içeren bir bölge olarak Anadolu’da da
saptanması beklenmelidir. Neolitik zamanın avcı-
toplayıcı toplumu tarafından, Çatalhöyük,
Canhasan, Kö!k höyük ve A!ıklı höyük gibi pek çok
yerle!ke olu!turulmu!tur. 1958’de $enyürek
tarafından Kültepe’de bulunan Tunç ça#ına
tarihlenen kafatası Anadolu’da tespit edilen ilk
trepanasyon olgusudur (3,12). 1989’da Kuruçay
Höyük’de Deniz ve $entuna tarafından erken
neolitik döneme ait 3 adet delik bulunan bir erkek
kafatası saptanmı!tır. Van Dilkaya’da Urartı
dönemine ait, Gordiyon’da Roma dönemine ait
olanlar gibi sonraki dönemlerde de Anadolu’da çok
sayıda trepanasyonlu kafatası gözlenmi!tir (2,9). Son
olarak da Osmanlı döneminde i!lemin yapıldı#ı
anla!ılmaktadır (8). A!ıklı Höyük’de de Özbek
tarafından erken neolitik döneme ait bir kadın
kafatasında trepanasyon saptanmı!tır. Bu
trepanasyon, Anadolu’da bir canlıda yapıldı#ı
ortaya konan en eski olgu olması nedeniyle önem
arz etmektedir. 

Çanak çömleksiz neolitik dönemin en iyi
gözlenebildi#i yer A!ıklı höyüktür. A!ıklı Höyük,
Aksaray’ın 25 km güneydo#usunda bulunur ve
bugün için çanak çömleksiz neolitik dönemin "ç
Anadolu’daki en önemli yerle!kesidir. A!ıklı höyük
MÖ 7008-6661’e tarihlenmektedir. A!ıklı’nın içinde
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yer aldı#ı bölge, Volkanik Kapadokya olarak bilinen
bölge içindedir ve 3,5-4 hektarlık bir alanı kapsar.
1963 yılında E Gordon tarafından bulunmu!tur (5,6).
1989 yılında Ufuk Esin ve "st. Ün. Edebiyat Fakültesi
Prehistorya Anabilim dalınca kurtarma çalı!maları
ba!latılmı!tır.

Neolitik dönemde ölüler gelenek olarak evlerinin
taban altına toplu ya da tek olarak gömülmektedir.
A!ıklı höyükte de her evin altında olmamakla
birlikte, tekli ya da bazen ikili ölü gömülmesine
rastlanmı!tır. A!ıklı höyükte bugüne kadar 70
civarında ölü tespit edilmi!tir (6). A!ıklı’da sıvalı
taban kesilerek ölüler taban altına hocker (bacakları
karnına çekik !ekilde) gömülmektedir. 1992 de Metin
Özbek tarafından, bebe#i ile birlikte gömülmü!
bulunan bir kadın kafatasında, trepenasyon
uygulandı#ı ve ki!inin bu operasyon sonrası birkaç
gün ya!adı#ı ortaya konmu!tur. A!ıklı Höyük’ün
trepanasyon uygulamaları içindeki önemi de
buradan kaynaklanmaktadır (11). Neolitik döneme
tarihlenen, Anadoludaki Kuruçay, ya da
Çayönü’nde, Suriye, "srail ya da Bulgaristan’da
saptanan tüm aynı zamanlara tarihlenen
trepanasyonlarda benzer özellikler izlenmekle
beraber, aralarında ya!ayan bir canlıda yapıldı#ı
kanıtlanan tek örnek A!ıklı Höyük’de saptanandır. 

Trepanasyon Amaçları

Neolitik dönemin yani günümüzden 8000-9000 yıl
öncesinin günlük ya!am ritüeller, ya da davranı!
!ekillerini bugün anlamak ya da yorumlamak çok
güçtür. "stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prehistorya Anabilim Dalından Sayın Mihriban
Özba!aran’ın da dedi#i gibi, o dönem insanlarının
davranı!, dü!ünce ve dini inançlarının bir karı!ımıdır.
Kimi arkeolojik bulgular ile ancak bunlar hakkında bilgi
edinilebilmektedir. O halde o zaman insanının
trepanasyonu ne amaçla yaptı#ı da yazılı tarih öncesi
oldu#undan dolayı ancak tahmin edilebilir.

"nsano#lu yakla!ık 10.000 yıldan beri kafatasının
belli yerlerinde delikler açarak, ba! a#rılarını
gidermeye, epilepsiye çare bulmaya, kafatası
içindeki basıncı hafifletmeye, travma sonrası kan ya
da cerahat birikmesini önlemeye, kafatası
kırıklarında kemik parçalarını temizlemeye,
günümüzde özellikle hidrosefali vakalarını tedavi
etmeye, dünyanın bazı yerlerinde, bugün de,
kafatasında yuva yapmı! kötü ruhları defetmeye,
çalı!ıp durmaktadırlar. 



Mezolitik ve neolitik ça#lar gibi tarih öncesi
dönemlerden itibaren inançlar, büyü ve tıp
uygulamaları birbirinden net sınırlarla ayırt
edilemezlerdi. Uygulamalar iç içe geçmi! halde ve
muhtemelen o konuda uzmanla!mı! tecrübeli
büyücü-hekim diye adlandırabilece#imiz ki!iler
tarafından gerçekle!tirilirdi. Neolitik dönem ve
hatta mezolitik dönemde bile saptanan
kafataslarındaki deliklerin büyük kısmının ölümden
sonra açıldı#ı dü!ünülürse, uygulamanın genelde
tıp dı!ı nedenlerle oldu#u sonucuna varılabilir. Ölü
insanın kafasının içinde varoldu#u farzedilen kötü
ruhun açılan delikten dı!arı çıkarılma inancı
muhtemelen en önemli nedendi. Aynı zamanda
Broca’nın dü!üncesine göre, trepanasyon yapılıp
ya!ayan ki!ilerin büyülü oldu#u ya da ruhani
güçleri oldu#u dü!ünülerek, o ki!iler öldükten sonra
ruhani güçlere sahip olmak için de trepanasyon
uygulanmı! olabilirdi (1,7). 

Konumuzu olu!turan canlıda trepanasyonu
Broca, cerrahi trepanasyon olarak adlandırarak bir
öncekinden ayırt etmi!tir (1). Tarih öncesi insanı
trepanasyonu, neyi tedavi etmek üzere uygulamı!
olabilirdi? "lk akla gelen dönemin ta!a dayalı
silahları tarafından olu!an travmalar ile olu!an
çökme fraktürlerinde uygulanmı! olabilece#i. Ancak
bu dü!ünce, Broca’nın ilk inceledi#i, ardından da
Fransa’da neolitik dönemde incelemi! oldu#u
onlarca kafatası buluntusu sonrası geri plana
atılmı!tır. Aynı zamanda Broca’nın üzerinde
durdu#u !u noktada önemlidir. Trepanasyon,
travma için yapılmı! olsa fraktür hattına yakın ama
onun dı!ında bir yere yapılmı! olmalıydı. Oysa
hiçbirinde travmaya ili!kin delik etrafında bir ek
bulgu mevcut de#ildi (1). Broca’nın ileri sürdü#ü ve
uzun süre kabul edilen görü!, ilk trepanasyon
olgularının epileptik nöbetleri kontrol altına almak
üzere yapıldı#ıdır. Tarih öncesi dönemlerde,
epileptik nöbetlerin kötü ruhların i!i oldu#u inancı
nedeni ile bu kötü ruhun çıkması için trepanasyon
yapılıyordu. Hatta bu i!lemden sonra ya!ayanların,
trepanasyon ile çıkarılan yuvarlak kemik parçası
!ans getirsin diye bir tür madalyon !eklinde de
taktıkları bugün gömü çalı!malarında elde edilen
buluntularla kabul edilmektedir. Broca sonrası
dönemde en çok bu konu ile u#ra!an ki!ilerden bir
de Victor Horsley’dir. Horsley, trepanasyonun
rastgele yapılmadı#ını, sıklıkla verteksde yerle!im
göstermeleri nedeni ile Jacksonian motor nöbetlere
yol açan travmatik kemik basısının ortadan
kaldırılmak üzere yapıldı#ını ileri sürmekte idi. 
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Bütün bu yazı öncesi tarihte yapılan
trepanasyonlar için üretilen teoriler dı!ında,
günümüzde halen uygulamanın devam etti#i, ya da
yakın zamana kadar devam etti#i bilinen
kültürlerden de daha net sonuçlar çıkarmak
mümkündür. Örne#in Kenya’da Kisii kabilesinde bu
i!lem ba!a#rısını tedavi etmek için uygulanmaktadır.
A#rıya neden olan kötü ruhun ya da bazı bölgelerde
kurtların delikten dı!arı çıktı#ı inancı hakimdir.
Okyanusya’da Uvea kabilesinin tüm erkekleri
istisnasız kalvaryuma delik açtırırlardı. "rlanda’da
geçti#imiz yüzyıllara kadar genç bir yeti!kinin ömrü
uzun olsun diye kalvaryuma delik açılırdı.

A!ıklı höyükte saptanan kafatasındaki deli#in
niye yapıldı#ına ili!kin bir yorum yapmak zordur.
En ufak bir travma izinin delik etrafında
saptanmamı! olması, travmatik nedenle yapıldı#ını
ekarte etmektedir. Canlıda yapılmı! olması ve birkaç
gün ya!amı! olması nedeni ile epilepsi hastası
olması, belki ba!a#rısı için yapılmı! olması ya da
dini bir ritüel içinde gerçekle!tirilmi! olması
spekülasyonları yapılmasını mümkün kılar.

Trepanasyon Teknikleri

Trepanasyon i!leminin tarih boyunca de#i!ik
evrelerde ve uygulandı#ı kültürlere göre farklı
ki!iler tarafından uygulandı#ı anla!ılmaktadır.
Cerrahlar, büyücü hekimler, rahipler olarak
sıralanabilirler. Yine Afrika-Kenya’da babadan o#la
geçen bir meslek olarak da uygulandı#ı
bilinmektedir (9). Her halikarda bu i!lemin oldukça
ehil ellerce yapıldı#ı ve bu ki!ilerin belli bir beceri
düzeyine ula!tıkları da anla!ılmaktadır. Örne#in
Fransa’da Menouville’de bulunan bir kafatasında, A.
Meningia media’ya zarar vermeyecek !ekilde bir
kemik siperlik bırakıldı#ı izlenmektedir ki, bu da bu
bölgeye ili!kin anatomik gözlemleri iyi yapan ki!iler
oldu#unu göstermektedir (9). Yine aynı !ekilde,
trepanasyon i!lemi esnasında dura mater’e
dokunulmadı#ı ve birçok aletin bu nedenle özel
geli!tirildi#i de ele geçen trepanasyon aletlerinden
anla!ılmaktadır. Tarih öncesi devirlerde ya!ayan
insanlar, do#al olarak en ula!ılabilir hammadeler ile
alet yapımına giri!mi!lerdir. Kafatasının delinmesi
ya da kesilmesi gibi son derece zor olan bir i!lem için
mümkün olan en sert cisimler geli!tirilmi!tir.
Hayvan kemikleri, çakmak ta!ı ve volkanik cam-
obsidyen bu nedenle kullanılmı!tır. Madenlerin ke!fi
ile bu aletler yerini demir, bakır, tunç gibi maddelere
bırakmı!tır. Volkanik olan Hasan Da#ı’nın



patlamaları ile ortaya çıkan obsidyen (volkanik cam)
maddesi A!ıklı Höyük civarında bolca bulunmaktadır
(5,6). Bu nedenle A!ıklı höyükte, vurma tekni#i ile
yapılmı! olan malzeme yapımı, obsidien alet
endüstrisi çok geli!mi!ti. A!ıklı’da saptanan
trepanasyonun da obsidyen ile yapılmı! olma
ihtimali çok kuvvetlidir.

Teknik olarak trepanasyon yerine bakıldı#ında
tespitlerin büyük kısmının parietal kemik üzerinde
yapıldı#ı gözlemlenmektedir. Yine sa#-sol açısından
bakıldı#ında sol tarafın daha çok tercih edildi#i
anla!ılmaktadır (9,10). Parietal kemi#in tercih
edilmesi, tarih öncesi insanlarının, altta yatan
parietal lobun kısmen daha sessiz bir bölge
oldu#unu bilmelerinden mi kaynaklanıyor
olabilirdi? Ya da bu yönde geli!en ciddi arazlardan
sonra mı sola daha çok yönelinmi! olabilirdi? Bunu
tahmin edebilmek zor. Günümüz bilgilerine göre sol
taraf seçimi konu!ma baskınlı#ı açısından daha
sorunlu olabilir. E#er delik alanı, zarar vermeme
bilgisine dayalı olarak yapılıyorsa niye sol taraf
seçilmi! olabilirin cevabını vermek mümkün
de#ildir.

Trepanasyon tekni#ine bakıldı#ında Lisowski
tarafından 4 ana grup altında toplandı#ını
görüyoruz (9,10). Kazıma ve kesme tekni#i; Oluk
açarak aradaki parçayı çıkarma tekni#i; küçük
delikleri bir keski ile birle!tirerek parçayı çıkarma
tekni#i; delme tekni#i. Kazıma tekni#i en eski
olandır ve neolitik döneme ait kafataslarında da en
sık izlenen teknikdir. Deliklerin ilk zamanlarda
dikdörtgen oldu#u zamanla bunun yerini yuvarlak
deliklerin aldı#ı bildirilmi!tir. A!ıklı Höyük’de
saptanan trepanasyon oksipital kemik yerle!imli
olup 11 mm çaplı yuvarlak delik formundadır ($ekil
1). Kafataslarının radyolojik ve mikroskobik
incelemeleri ile Yeni osteoz yapım ara!tırılarak,
ki!inin giri!im sonrası ya!ayıp ya!amadı#ı
anla!ılabilmektedir. Hemen delik etrafında
osteoblastik aktiviteyi gösteren dens kemik
görünümü ve osteotik görünümler A!ıklı Höyük
insanında saptanmı! ve en az birkaç gün ya!amı!
oldu#u ortaya konmu!tur ($ekil 1 ve 2) (9,10). 

SONUÇ

"nsanlı#ın tıpla ili!kisini tarihsel ve kültürel
çerçeveler içinde ara!tırmak gereklidir. Geçmi!
uygulamalar ve ö#retilerin ne kadar tarih öncesi
döneme ait olurlarsa olsunlar, günümüz uygulama
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ve bilgilerine yakınlı#ı ilginç ve ö#reticidir.
Trepanasyon gibi günümüzde halen nöro!irürji
uygulamalarında yeri olan bir giri!imin, tarih öncesi
dönemlerde, çok ilkel aletlerle günümüzdekine
yakın bir !ekilde uygulanmı! olması ilginçtir ve
muhtemelen Nöro!irürji tarihinin ilk uygulamaları
ve temeli olarak adlandırılmalıdır. Yani Nöro!irürji
tarihinin temeli en basit anlatımla Ta!devri’nde
atılmı!tır.
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