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Ynryrhn Beyin Cerrahr

GazrYa$argil:
"B*yne Qok Htirmetli Olmak Gerek'

20. yu:zylnikinci yar$l igin yiizyrhn bilim adamh$rna aday gosterildi.
Geligtirdi$i mikroteknikle beyin cerrahisine biiytik katkrlarda bulundu.

American NeurosurgerT Dergisinin Yayrn Kuruluhdan ve
lJluslararasr Baglantr ve Darugma Panelihden adaylar istendi;
L900-I949 donemi igin Harvey Cushing,
1950-1999 donemi igin de M. Gazi Yagargil her iki kurulun
tiyeleri tarafindan tartqmasu
bir bigimde "Yiizyilm Adamr" segildi.

Kesin bir rakam veremiyot ancak 10 binden fazla beyin ameliyatr yaptrgrnr tahmin diy*
Orjinali ingilizce olan sekiz ciltlik mikronorogiriirji kitaplan, Qinceye terctime edildi.
330 bilimsel makalesi var.

Bu ozellikler sadece bir kigiye, 90 yagrndaki Gazi Yagargil'e ait.
TOyfsonra dondii$ti ii{kesinde Yeditepe Universitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dahnda gahgmayave ameliyatlara girmeye devam ediyor.
Ytizyilm b.y-u cerrahr "1200-1500 gr a$rrh$rndaki insan beyninin milyarlarca hiicresi
ve hiicre gruplarr devamh faaliyette. Gtinde sadece 125 gr qekerle besleniyor,
kammrzdaki oksijenin 7o20'sini kullanryor, giinde 120 volt elektrik tiretip kullanryorlar"
diyor ve eftliyor: "Beyne gok hi.irmetli olmak gerek i

Yaklagft iki saat siiren sohbetin ardmdan, algak goniiLlli.ilii$ii kargrsrnda
dtigttr${irn gagkurhkla ve insanh$a yaptr$r katkrlara, gahgkanh$rna duydu$um
hayranhkla ayrrhyorum Prof. Dr. Gazi Yaqargil'in odasrndan.
igte o egsiz sohbetten gerrye kalanlar...
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Babasrnrn kaymakamhk giirevi
nedeniyle bulunduklan Diyarbakrrln
lice ilgesinde 6 Temmuz 1925'te

do$ar GaziYatargil.
Adrn istiklal Madalyar sahibi
babas koyar.

J Jeniiz 3 ayhkken Ankara'ya tagrnrrlar. Ya-

f-l 9argil Cebeci?Je biiyiidiisii mahalleyi "Ce-

I Ibeci tarlasmrn etrafinda musiki muallim
mektebi, miilkiye ve hukuk fakiilteleri, astsubay oku-
lu, Giilhane Hastanesi ve Harita Umum Mtidiirliilti
vardi' diye tarif ediyor, Okul ve oyun arkadaglarmm,

o donemde Tiirkiyeye gelen yabancr bilim insanlan-

nrn, sanatgilarm, doktorlarrn ve hukukqularrn gocuk-

lan oldu$unu sciyleyen Gazi Yagargil "Batrda trp tah-

sili yapmak ve bilimsel aragtrrmalara katrlmak iste-

$imde etrafrmdaki o batr havasrmn etkisi olmuq ola-

bilir" diyor. Yakrn aile dostlan olan nciroloji profesci-

rii Yusuf $tikrii Sarrbaq'rn, hem kendisinin hem de

kardegleri Baselde genel cerrahi profes<irii olan Er-

dem Yaqargil'in ve Ziirihte norofizyoloji profes<irii

olan Giinay Yagargil'in trp e$itimi almasrnda en bii-
yiik etken oldu$unu belirtiyor. Memur olan babasr-

nrn biyolojiye, tarihe, sanata, felsefeye ve lisana gok

hayran oldu$unu ve tiim maddi srkrntrlara ra$men

beg gocugunu da okuttugunu rurguluyor. Ug hekim
kardegin yanr slra di$er iki krz kardegten Selma in-
gilizce o$retmeni, Tomris kimya miihendisi oluyor.

Egitimden 0nce Meslege Bagladr

Yaqargil 1943 yrhmn Mays apnda'blgunluk" srna-

undan gegip liseyi bitiriyor. Dokuz kiqilik srmfin be9

<ifrencisinin hayalleri e$itimlerine Awupdda devam

etmek ikinci Diinya Savagrhrn ortasmda Gazi Yaqargil

'he olursa olsun gidece$im" diyor ve hayalinden vaz-

gegmlyor. Hatta iiniversite e$itimi igin Awupaya gitti-

$inde gerekli olaca$rm diigiinerek lisedeyken Latince

de o$reniyor. Ekim 1943te herhangi bir burs almadan

ailesinin imkanlarryla Viyanaya gidiyor. Gittigi giirniin

haftasrnda iiniversitede anatomi derslerini dinliyor ve

Latince bilgisini de geligtirmeye gahgryor. Arahk ayrn-

da yeni yrl kutlamasr igin belediye binasmm restora-

mnda bir araya gelen Tlirk arkadaglanndan mtihen-

dislik o$rencisi Ahmet Koq'un cinerisiyle Almanyarun

@
G

Naumburg gehrinde ya$ayan emekli bir ri$retmenin

ve ailesinin yanma giderek e$itimine orada baglama-

ya karar veriyor. Boylece Almancasrlr da geliqtirebile-

ce$ini dtigtiniiyor. Yagargil'e yeni bir cineri de bu aile-

den geliyor ve Yagargil trp egitimi almak iqin yakrnda-

ki jena Thiiringen Friedrich Schiller Universitesi Tip

Fakilltesihebagwruyor. GaziYaqargilbir gartla iiniver-
siteye kabul ediliyor: ilk6 ayhastanede gahgmasr gere-

kiyor. Hastanede 6 ay hastabakrcrlk yapan YagargiLin

orada gcirdiikleri ve yagadklan hayatr boyrnca mes-

le$inde etkili oluyor. Oda temizliyor, yatak temizliyor,

hastalara bakeyor, nasrl i$ne yaprlr, idrar sondasr tala-

lrr, dikig atrlrr orada ci$reniyor. Tip e$itimine baglama-

dan evvel ameliyathanede yardrmcilrk g<irevi yapryor.

1945 yrhmn bagrnda konsolosluktan gelen telgraf-

ta Tilrkiyehin Almanya'ya savag ilan edece$i yazryor

ve )ena'dan ayrrlmasr tavsrye ediliyor. Yaqargil bu ha-

ber iizerine Mart ayrnda Zirlhie geglyor.Burada tini-
versite sekreterinden Latince de dnhil olmak iize-

re her geye bagtan baglamasr gerekti$ini ri$renince

BaseliJe trp fakiiltesine yazfiyor. Bir hafta sonra gir-

di$i fizik, kimya, botanikve zooloji srnavlarrndan ge-

gryor ve e$itimine fena'da kaldr$r yerden devam et-

me tansma sahip oluyor. Lisede disiplinli ve gahg-

kan oldu$unu stiyleyen Yagargil bu iki <izelli$ini iini-
versite e$itiminde de siirdi.iriiyor. ilk iki donemini
Almanya'da yaptr$r trp e$itiminin geri kalan 10 dcine-

mini Baselile tamamhyor. Trp fakiiLltesini bitirdiginde
beyin cerrahisinde uzmanhk yapmak istiyor. Ancak

zalnanln kurallarma gcire bunun on kogulu olarak

<ince 3 sene beyin anatomisi, genel cerrahi, dahiliye,

nciroloji ve psikiyatri gibi bagka dallarda gahgmak ge-

rekiyor. Bu siireqten sonra Ocak 19531e Ziirihte no-

rogiriirjiye baghyor. Yagargil o gi.inlerden soz ederken

"Higbir giin durup dinlenmedim, etrafi gezecek, se-

yahat edecek, sosyal faaliyet, spor yapacak vakit de

yoktu, para da yoktu. Bir seriivene gitmedim, geng

Tlirkiyehin evladr olarak disiplinli gahgrp meslegime

bir katkr sa$lamak arzusundaydrm" diyor.
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Bulu;lan Hayat Kurtanyor

Laboratuvarda

cerrahi beyin anotomisi
aflKranry0r.

Yagargil 1 953te, Z;d;riHte iiniversite hastanesinde

Prof. Hugo Krayenbrihliiin yamnda beyin cerrahi-

si <ifirenmeye baghyor. 1953-1964 pllarr arasrnda ga-

hgmalannr beyin damarlarr ve anjiyografisi iizerin-
de yo$unlagtrrryor. 1965 phnda yardrmcr profesrir

olan Yagargil, 1965 ve 1966 yrllarrnda, Vermontta-

k (ABD) Burlington Universitesihin Norogiriirji
Bcjliimiihde Profescjr Peardon Donaghyhin labora-

tuvarmda, mikrovaskiiler cerrahi alanrnda qahEma-

lannr siirdiiniyor ve ilk defa beyin daman ameliyat-

Iannrn yaprlabilece$ini gristeriyor. Buradaki qahgma-

lannr tamamlayan Yagargil Ocak 1967'de Zi.irih Uni-
versitesi Norogiriirji Klini$ihe driniiyor ve geligtirdi-

$i mikrocerrahi tekniklerini hastalannda uygulama-

ya baglryor. 1973 yrbnda ordinarlus profescir unvanl

verilen Yaqargil 1992 yrh sonuna kadar 75 yatakh ve

1 80 personell i Zfu ich Universitesi Hastanesi nrirogi-

riirji klini$inin gefi olarak gorev yapryor.

Cerrahide kullamlan ekipmanlarrn yeterli olmadr-

grm tespit eden Yagargil mikrocerrahide kullamlabile-

cek, kolay hareket ettirilebilen ameliyat milroskobu,
mikroaletler, ince dikig malzemesi, damar klipleri, is-

kemle ve kol deste$i geligtiriyor. Ekim 1967de beyin
atar damarlarrndan iigii kapanmrg bir hastanrn bey-

nine yeni atar damar takrlmasr (by-pass) yontemiy-

le hastap sa$hgrna karrrqturuyor. ilagla iyilegmeyen

temporal Gakak) epilepsi hastalarrnda hastah$a sebep

olan 2,5x1,5 cm gaprndaki merkezin (hipokamp!$
mikroteknikle ahnabilece$ini ve briylece ncibetlerin
gegebilece$ini gosteriyor. Ay'rca beyin damarlarm-

daki baloncuklann ve damar yumaklanmn tedavisi

igin yapilan ameliyatlardaki var olan sorunlar gdzrili.i-

yor ve bciylece sakat kalma ve ohim oram yiizde birin
altrna iniyor. Yagargil beyin tiirnorlerinin hAli onemli

problemlerden biri oldu$unu lurguluyor. Merkezi si-

nir sistemi tr.imcirleri beynin ve omurili$in iqerisinde,

zarlarrnda, kafa ve omurga kemiklerinin belli boliim-
lerinde olugup geligiyor, yavag yavag veya gabuk btini-
yorlar. Yagargil bu ttirnorlerin etraflarrndaki bcjliimle-

re gegemediklerini soyliiyor ve ekliyor: "Filogenetik,

ontogenetih histogenetik, anjiyojenik, immiinojen
olarak belirlenmig srmrlarrn agrlmasr olasrhkh degil'l

iyi huylu denilen tii,rnorler ameliyatta ttimiiyle ahnabi-

Iirse hastalar sa$hklanna kavuguyorlar. D<irt farkh tiir
beyin kanseri gciriiliiyor. Birinci ve ikinci derece beyin

kanserlerinde tiimor ahndr$rnda hasta sa$hgrna karu-
guyor. Uquncii derece beyin kanserinde ttimcir ahndr-

$rnda hastamn sa$h$rna kavugma olasrhgr o/o40.Dor-

dtincii derecede ise bu oran s adece o/o5.N<irobilimciler

ytksek dereceli ttim<irlere kigisel bir ilag veya agr bu-

labilmek igin kilresel gapta yo$un qahgma igerisinde.

Alalh telefon ve tablet kullamlmasrnm gocuklar-

da beyin ttim<irleri ile iligkisi olup olmadr$r gok soru-
luyor. Prof. Yagargil bu konuda gahgmalarrn devam

etti$ini, heniiz kanrtlanmrg bir etkiden soz edilme-

di$ini belirtiyor. Ancak 3 yagrn altrndaki gocuklar-

da gakakkemi$inin heniiz ince oldu$unu, bu neden-

le elektromanyetik dalgalarrn belne etkisi olabilece-

$ini de hatrrlatryor.
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"lnsan BeyniDoga'daki
En MuhtegemYapr"

Yagargil hocamrza "bepin dehasr olarak sizbize
beyni nasrl anlatrrsrnrz?" diye sordugumuzda sozleri-

ne "ben deha de$ilim' diyerek baghyor ve biiyiik bir
algak gontilliiLliikle anlatryor beyni bize: "Merkezi si-

nir sistemi omurili$i, beyin saprm, kiigiik ve biiyiik
beyinleri, omurilik ve beyin sinirlerini igeriyor. Mer-
kezi sinir sistemi 500 milyon ylda geligti ve gelecek-

te de geligmelere agrkl "Biricik organ' olarak sciz etti-

$i insan beyninin yaprsrnda, birbirleriyle ulum igin-
de gahgan, heterojen, heteromorf, gokbolutlu ve qok

dei\ik iglevli sistemler oldu$unu belirtiyor ve bu sis-

temleri srrahyor: "Sinir dokularr, atardamarlar, top-
lardamarlar, tizel beyin ve omurilik sn'rsr (BOS), vti-
cuttaki tiim organlar igin gerekli olan hormonlan
iireten merkezler, dulu ve hareket (senso-motorik)

merkezleri, ruhi, hafiza ve zihni faaliyetlerin kont-
rol edildi$i ahlak ve vicdan sorunlarrnda karar vere-

cek merkezler'l Yagargil bepi bir apartmana benze-

tiyor, beynin sinir dokularrnrn 500 milyon plda kat

kat, boltim boliim, oda oda birbirlerine ba$h olarak

geliqtifini ve her b<iltimde her katta, her odada de$i-

9ik yaprda ve iglevde hiicreler ve hiicre birimlerinin
sayrsrz deweleri oldugunu sdyliiyor.

Noron hiicreleri arasrnda saylan trilyonu (mil-
yon kere milyar) gegen biyolojik ballar bulunuyor.

Beyin dokusunun bir milimetre kiipiinde 500 mil-
yon sinaps oldu$u hesaplanmrg. Bu ba$lar sayesin-

de ncironlar kimyasal, elektriksel ve elektromanyetik

olarak hem kendi aralarrnda hem de bedendeki 100

milyar ncironla ve tiim organlarla uyrm iginde qahqr-

yor. Glia hticreleri ncironlarr koruyor, besliyor, kim-
yasal olaylarr idare ederek ncironlan etkiliyor, atrk-

larrm temizliyor. 5 gramhk gift taraflr hipotalamus

isimli merkezde yemek yemep, su igmeyi, zevkleri,

keyifleri, sakinli$i, hiddeti, saldrrganh$r, apk olmay,
uyuma)4 ve cinsel faaliyetleri diizenleyen 10-15 hiic-
re grubu bulunuyor ve bu merkezler gegitli hormon-
lar iireterek hipofiz bezindeki hormon hi.icreleriyle

igbirli$i iginde di$er hormon bezlerinin gahgmalannr

da diizenliyor. Aynr zamanda kan akrgr kontrolii, be-

yin ve omurilik slrsr iiretimi arasrndaki u1'um hipo-
talamustaki merkezler tarafindan diizenleniyor. Bey-

nin atardamarlarr ve toplardamarlarr dakikada 700-

800 mililitre kamn alagrnr saghyor. Hipotalamus, ta-

lamus, lentiform gekirdekve gok daha biiyiikve yay-

grn yaprh limbik ve neopallial boliimlerindeki hiicre
gruplarr ile devamh iletigim igerisinde; kimyasal yol-
lardan, elektriksel ve elektromanyatik sinyallerle "g<)-

riigiip' bilgi ahg verigi yapryorlar.

Bilinmeyenler,
Bilinenlerden (ok Daha Fazla

Yagargil beynin her b<iliimiiniin bagka bir yaprda

ve farkh gorevlere sahip oldu$unu sciyliiyor. Her bo-

liim otonom yani <izerk olmakla beraber a1'ru zaman-

da birbirleriyle biiytik bir igbirligi iginde beraber ga-

hgryor. Gazi hocamzrn deyimiyle beyin 1,2 trilyon
hi.icresiyle "muazzam demokratikbir devlet'i E$er ki-
gi sa$hksrz yagamayr tercih edip bazr isteklerine esir

olursa bu "muazzam demokratik devletine" ve toplu-
mazararh. olabiliyor.

Gazi Yagargil en gok, beynin hafizadanvezekAdan,

yeteneklerden, ahlaktan sorumlu bcilgelerinin ne-

relerde oldugu merak edildi$ini ve bunlarrn en zor

sorular oldu$unu soyliiyor. Beyinle ilgili olarak bili-
nenleri "yolun baqi' olarak ifade ediyor. Beynin bi-
yolojik yap$mm ci$renilmesinin yam sra sosyal ya-

nmm da onemli oldugunu belirtiyor ve ekliyor: "in-
san beyni gelenekleri, gcirenekleri, sporlan, Iisanlan,

teknolojileri, matemati$i, sanatlarr, bilimleri, felsefe-

leri ve dini duygularr ve diigiinceleri, yagadr$r qag ve

mekd.n igerisindeki toplumlann uygarhk dinamizm-
lerinde algrhyor, d$reniyor ve kendi yeteneklerine

gore katkrlarda bulunabiliyor. Biyolojik dinamizm-
lerden olugan genler ve sosyal uygarh$m dinamizm-
lerinden geligen memler (taklitler) birbirlerini kargr-

hkh etkiliyorlar ve son bulgulara gcire yalmz sinaps-

lar de$il, ncironlar bile yenileniyorlar'l Yagargil, hare-

ket merkeziyle ya da hissiyat merkeziyle ilgili olarak

pek gok gey bilindi$ini ama neden bazr kigilerde li-
san kabiliyetinin daha fazla oldu$unun ya da bazr ki-
gilerin matematikte veya sanat alamnda gok iyi oldu-
gunun heniiz aqrklanamadr$rm soyltiyor ve ozetliyor:
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Kolay hareketli
ameliyat mikroskopunun
kullanrhSr

"Biyolojiyle ve ncirobilimlerle ilgili bilinmeyenler bili-
nenlerden gok dahafazlei'.Yagargil beyni daha iyi anla-

mamn sadece bireyler igin de$il toplumsal yaqam igin

de biiytik onem tagrdr$rna inanlyor. Altmrg beg yl ev-

vel psikiyatri servisinde de gahgtr$rm soyleyen Yagar-

gil farkh karakterdeki kigilerin orne$in dtiri.ist, ahlak-

h olanlarla bu ozellildere sahip olmayanlarrr beyinle-

rinin gu anki bilgilere gcire farkh 6l6adrBrm r,urgulu-

yor. Ashnda bu agrdan da beyinle ilgili kegfedilecek

daha pek gok gey oldu$rnu hatrrlatryor. Bu noktada

da bilimsel ve teknolojik geli$melerin onemine dikkat
gekiyor. Beyni iginde 100 bin kigi bulunan bir stadyu-

ma benzeten Yagargil'brada ne olup bitti$ini ara$tr-
mak istiyorsunuz, ama igerrye girmenin imkam yok,

beyin de ay.nen boyld' diyor. 2014,1nda Nobel Kim-
ya Odi.iliihii alan Eric Betzig, Stefan W Hell ve Wil-
liam E. Moerner'in geligtirdigi nanoskop (Qelik, i.,
"2014 Ktrnya Nobelihin Oykiisii: Igrk Mikroskopu
Nasrl Nanoskop Oldu?'l Bilim ve Teknik, $ubat 2014)

ile beyindeki hiicreler arasmda tiim olup bitenin "fiI-

minin gekilebilece$ini" oysa daha <ince sadece hiic-
relerin gciriintiilenebildi$ini, foto$rafinrn gekilebildi-

$ini s<iyliiyor ve bir giin beyin tiimorlerinin tedavisi
igin de kigiye <izel ilaglarrn iiretilece$ini iimit ediyor.
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Universitede bir de Yagargil mtizesi ve ktitiipha-
nesi yapllmasr kararr ahndr ve planlar hazrrlatrldr.

Boyle bir e$itim merkezinin Ti.irkiyede de bulun-
masr ve mikroncirogiriirjide yeni agamalara erigen

Prof. Dr. U$ur Tiire ve Anestezi Uzmanr Dog. Dr.

Hatice Tlirdnin bu birikimi gelecek nesillere aktar-

malarr iste$iyle istanbul'a yerlegtiki Prof. Dr. Gazi

Yagargil Yeditepe Universitesi Hastanesihde ders-

lere giriyor, kongrelere, kurslara kahhyor, bilimsel
projeler iizerinde gahgryor, hekimli$e devam edi-

yor. Hayatr boyunca disiplinli olmayr, iilkesine, in-
sanhga katkrda bulunmak igin gok gahgmayr ken-

dine ilke edinen Yagargil "En maazzam gey tabia-

tln srrlnl bulmak. insan beyninin BOS yollarrnr
ve beyin damarlarrnrn yaprlarrnr ve de$igiklikleri-
ni cerrahi agrdan aragtrrdrm ve bulgularrnr bildir-
dim. Merkezi sinir sistemindeki damar. tiimcir has-

tahklan ve gakak beyni nribetlerinde mikronoro-
giriirjiyle daha iyi sonuqlar ahnabilece$ini ispat-

ladrm, meslektaglarrma 6$rettim' diyerek kiginin
kendini yetigtirmesi konusunda qabanrn, merak
duygusunun, sabrm, sevginin ve gefkatinin onemi-
ni lurguluyor. Yagargil'e gcire n<iroginirjide bagarr-

h olmak igin gok akrlh ve kabiliyetli olmak yetmi-
yor, diizgiin yagam, yrlmadan gahgmak ve mesleki

kararlarrmtzr vicdanrmrza danrgmamrz gerekiyor.
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Niiroanestezi ekibi

ArtrkTiirkiye'de

1990 yrhndan itibaren egiyle beraber her yrl bir-
kaq defa Tiirkiyeye gelen Prof. Yagargil, yine egiy-

le beraber dersler ve kurslar verdi, 70 hastada beyin
ve omurilik ameliyatr, yirmi iki devlet hastanesin-
de ve bir cizel hastanede mikroncirogiriirji merkezi
kurma galrgmalarr yapi. 2013'te istanbul Yeditepe

Universitesi Hastanesihde o$rencisi Prof. Dr. U$ur
Tiire ile birlikte galrymaya baglayan Prof. Yagargil,

tilkeye drinmelerinin rinemli bir nedenini de goyle

agrkhyor:'Arkansas Universitesi, Little Rock, Ncjfo-
giriirji Klini$i'nde eqimle 19 yrl gahgtrk ve Prof. Os-

sama Al-Mefti yle birlikte gok iglevli bir mikronciro-
girtirji merkezi olugturduk. Dianne ve Gazi Yagargil

isminde bir mikronciroqiriirji laboratuvarr yaprldr.


