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ÖNSÖZ 

 Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Bilim Tarihi kapsamında Fizyoloji disiplininin, 

yalnızca ilk dönemi çalışma konusu olabilmiştir. Özellikle Mehmed Şakir Paşanın 

dönemine kadar geçen süreç üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Kemal Cenap’ın 

disiplinin başına geçmesiyle Bilim Tarihi araştırmalarının çeşitli biyografi çalışmaları 

dışına çıkmadığı görülmektedir. Bu konuda Kemal Cenap’ı ve onun dönemini anlamak 

için en uygun seçimlerden biri hem disiplinin başına geçtiği hem de Dârülfünûn-i Osmânî 

Tıb Fâkültesi’nin büyük dönüşüm yaşadığı yılda yazılmış Amelî Fîzîyoloji Derslerî isimli 

kitabının incelenmesi olacaktır. 

 Kemal Cenap, sadece fizyoloji alanında eser vermemiş, aynı zamanda hem 

fizyoloji tarihi üzerine hem de Türkçenin bilim dili için geçirdiği dönüşümle ilgili birçok 

yazı yayınlamıştır. Bu sebeple eserlerinin incelenmesi, Bilim Tarihi disiplini için 

dönemin içinden geçtiği dönüşümü değerlendirmek açısından da fikir verebilecektir. 

 Bu çalışmayı yapmamı mümkün kılan başta danışmanım Prof. Dr. Remzi 

DEMİR’e, yine desteklerini esirgemeyip çalışmamı geliştirmemde sunduğu bakış açısıyla 

Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN’a, tez konum için yardım ve yönlendirmeleri için 

kıymetli hocam Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZGÜR’e, akademik hayatımı şekillendirmemde 

ilelebet danışmanım olan Dr. Öğr. Üyesi Savaş Volkan GENÇ’e, her konuda desteklerini 

esirgemeyen aileme ve kıymetli eşim Ayşenur MULLA’ya sonsuz teşekkürlerimi arz 

ederim.  
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GİRİŞ 

 İnsanoğlu, tarihi boyunca tüm canlıların, canlılığını işlevsel olarak nasıl 

sürdürüldüğünü, canlılık devam ederken bu sürecin neden ve nasıl sekteye uğradığını, ne 

durumda canlılığın artık devam etmediği/edemediği gibi konular hakkında sürekli 

birtakım fikirler öne sürmüştür. Fizyoloji disiplini, geçmişten günümüze bu süreci 

anlamayı konu edinen en önemli bilim alanıdır. 

Fizyoloji, Fransızca physiologie "bedenbilim, bedenin yapı ve işlevlerine ilişkin 

uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır.1 Fransızca ve İngilizce physio, Eski Yunanca phýsis 

φύσις "doğa, tabiat; karakter yaradılış, mizaç, huy" sözcüğünden gelmiştir.2 Bu sözcük 

Eski Yunanca phýō φύω "büyümek, meydana gelmek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı 

varlıklar) yetişmek, neşv ü nemâ bulmak" fiilinden -sis ekiyle türetilmiştir.3 

Fizyoloji, özellikle anatomi gibi durağan bir gözlemden çok, bir süreç 

çözümlemesi gibi algılanması gerektiğinden, disiplinin ortaya çıkışı ancak deneysel tıp 

ya da deneysel fizyoloji denilebilecek bir yönteme bağlı kalınmasıyla mümkün olmuştur. 

Yani fizyolojiden bahsedebilmek için deneysel fizyolojinin yapılabiliyor olması gerekir.  

1.1. Modern Fizyolojinin Doğuşu 

Fizyoloji çalışmaları MS II. ve III. yüzyılda Galen’in eserlerindeki bazı örneklerle 

bildiğimiz haline benzer şekilde başlamıştır.4 Eğer daha erken bir döneme tarihlendirirsek 

karşımıza Erasistratos’un fizyoloji ile ilgili çalışmaları çıkar.5  

 
1 Sevan Nişanyan, “‘Fizyoloji’ Maddesi,” Nişanyan Sözlük, 2014, 

https://www.nisanyansozluk.com/?k=fizyoloji. [Erişim 9 Ekim 2020]. 
2 Güler Çengil, Eski Yunanca - Türkçe Sözlük, ed. A. Vedat Çelgin and Oğuz Yarlıtaş, 1st ed. (İstanbul: 

ALFA, 2018), 828. 
3 Nişanyan, “‘Fizyoloji’ Maddesi.” 
4 İlter Uzel, “Galen ve Deneysel Tıp,” Erdem 25, no. 9 (1996): 442. 
5 A. Wills, “Herophilus, Erasistratus, and the Birth of Neuroscience,” Lancet 354, no. 9191 (1999): 1719–

20, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)02081-4. 
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Jean Fernel, XVI. yüzyılda Physiologiæ terimini modern anlamından daha uzak 

olsa da literatürde kullanmaya başlamıştır.6 Anatomi çalışmalarıyla paralel devam eden 

fizyolojik tespitler, XVI. yüzyıldan sonra artmış, özellikle bu tarihlerde çalışmalar 

dolaşım sistemine yoğunlaşmıştır. XVII. yüzyılda dolaşım sistemine ek olarak solunum 

sistemi ile ilgili çalışmalar da dikkat çekmektedir. Bu dönemde hayvanlar üzerinde 

deneysel yöntem uygulanmaya başlamıştır. XVIII. yüzyıl ise hayvanlar üzerinde deney 

yapılmasının yanı sıra bilgileri doğrulamak için de hayvan deneylerinin kullanılmasıyla 

karakterizedir.7  

Modern bilimin birçok alanında olduğu gibi fizyolojide de XVI. ve XVII. 

yüzyıllarda ilk adımlar atılmıştır. Fakat fizyolojinin, dolayısıyla deneysel fizyolojinin 

özelleşip ayrı bir alan olması diğer birçok tıbbi disiplinde olduğundan daha geç başlamış 

bir süreçtir.8 Claude Bernard, XIX. yüzyılda fizyolojiyi, yani deneysel fizyolojiyi modern 

anlamda yöntembilime oturtmuş ve bu alanda eğitim vermeye başlamıştır.9 Bernard 

disiplinin laboratuvar hayatıyla anılmasını sağlamıştır. Bu şekilde fizyolojinin eğitim, 

araştırma gibi olanakları sağlaması metodik sürecini tamamlamasında faydalı olmuştur.  

1.2. Osmanlı Devleti’nde Fizyoloji Disiplininin Kuruluşu 

Avusturyalı, İtalyan ve Yahudi kökenli hekimler Osmanlı Devleti’ni XVI. 

yüzyıldan itibaren Batıdaki yaklaşımlar ve hekimlik uygulamalarıyla tanıştırmıştır.10 Tıp 

eğitiminin Fatih ve Süleymaniye Medreselerinden oluştuğu Osmanlı Devleti’nde, Avrupa 

ile arasında oluşan bilimsel ve teknik alanlardaki fark ile Tıp alanında da bazı yenilik 

hareketleri için XVII. ve XVIII. yüzyıldan itibaren birçok adım atılmıştır.  

 
6 Jean Fernel, De Naturali Parte Medicinae Libri Septem, Ad Henricum Francisci Galliae Regis Filium, 

1.ed 1542 (Lugdunum (lyon), 1551), 4. 
7 Esin Kahya, Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 

2017), 7. 
8 Esin Kahya, “Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu,” Ankara Üniversitesi Osmanlı 

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 2, no. 1 (1991): 130. 
9 D. Wright Wilson, “Claude Bernard,” The Popular Science, 1914, 569. 
10 Kahya, Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı, 15. 
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Türkiye’de fizyolojinin gelişim süreci içinde en önemli figürlerden birisi de 

Mustafa Behçet Efendi’dir.11 Mustafa Behçet Efendi, XVIII. yüzyılın önemli 

fizyologlarından Caldani’nin Fisiologia eserini İtalyancadan Türkçeye, Tercüme-i 

Fisiologiya adıyla çevirmiştir. Bu çeviri aynı zamanda bazı fizyoloji terimlerinin 

Türkçeleştirilmesi açısından da önemlidir. Yine Birgevî Kâtipzade Mehmet Nuri ve 

Lucien Penard gibi kişilerin önemli çeviri eserleri de bulunmaktadır. Özellikle 

Birgevî’nin fizyolojiye çok ilgili olduğu bilinmekle beraber yaptığı çeviriler çok 

tutulmuş, tıbbiyede el kitabı olarak kullanılmıştır. 

Mustafa Behçet Efendi’nin çalışmalarıyla yeni kurulan Tıp Okulu’nun ders 

programında fizyoloji dersi de yer almıştır. Dersin öğretmeni, aslında göz hekimi olan 

Behçet Ata Efendi’dir.12 

Yakın tarihlerde İsmail Ali Bey ve Salih Bey’in fizyoloji ile ilgilendikleri 

bilinmekle beraber Şemsi Bey Paris’teki eğitiminden sonra 1881 yılına kadar fizyoloji 

hocası olarak görev yapmıştır. 

Daha sonrasında Mehmet Şakir Paşa’nın, Fizyoloji Kürsüsü’nü kurmasıyla 

başlayıp sonrasında Kemal Cenap’ın kürsünün başına geçmesiyle birlikte disiplin için en 

ciddi gelişimin yaşadığı dönem başlamıştır. 

1.2.1. Mehmet Şakir Paşa 

Osmanlı Devleti’nde Fizyoloji disiplini içinde şüphesiz en önemli isim Mehmet 

Şakir Paşadır. Ünlü Fizyolog Claude Bernard’ın yanında (1871-1875)13 eğitimi aldıktan 

sonra 1876 yılında Fizyoloji Kürsüsü’nü14 ve kapsamlı bir fizyoloji laboratuvarı kurmak 

için çok emek vermiştir. 

 
11 Kahya, Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı. 
12 Kahya, “Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu.” 
13 Kahya, Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı, 103. 
14 Kahya, “Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu,” 129. 
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Şakir Paşa 1849 yılında Kıbrıs Türkü bir bahriye yüzbaşısının oğlu olarak 

dünyaya gelmiştir. İstanbul’da tıp okulunu bitirdikten sonra 1872 yılında Paris’e dâhiliye 

yüksek ihtisasına gitmiştir fakat orada Fizyoloji öğrenimine devam etmiştir. 

 Fizyoloji Kürsüsü Osmanlı Devleti’nde, yurtdışına ülkede özellikle nitelikli 

Müslüman15 bilim insanı ihtiyacını karşılamak için eğitim görmesi amacıyla gönderilen 

kişilerden olan Mehmet Şakir tarafından 1876 yılında kurulmuştur.16 Bu süreçte ülkenin 

içinde bulunduğu olumsuz birçok faktör ve teknik donanım yetersizliği, fizyoloji 

çalışmalarının önünde engel olmasına rağmen Mehmet Şakir Paşa tarafından kendi 

imkânlarıyla elde ettiği aletler ile fizyoloji deneylerini uygulayabilmiştir.  

Fizyoloji Kürsüsünün başında olan Mehmet Şakir Paşa birçok telif eser yazmış, 

fizyoloji haricinde özellikle hocası Claude Bernard’dan da etkilendiği düşünülerek 

yöntembilim ile ilgili yayınlar da yapmıştır. Şakir Paşa vefat ettiği 1909 yılına kadar 

görevini sürdürmüştür. Ölümünden sonra Tıp Fakültesinde dekanlık yapan Cemil 

Topuzlu anılarında Şakir Paşayla ilgili; “Ben sırasıyla, teşrih hocam Mazhar, Fizyoloji 

hocam Şakir Paşa’nın yanlarından muavinlik hizmetini görmüştüm. İşte bana cerrah 

olmak hevesini veren bu çok muhterem, çok kıymetli iki hocadır.” şeklinde bahsetmiştir.17 

Sonrasında ise yerine kendisinden eğitim alan Kemal Cenap geçmiştir. 

1.2.2. Kemal Cenap (Berksoy) 

Kemal Cenap (Berksoy) 1876 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Kuleli 

Askeri Tıbbiye İdadisini bitirmiş ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye girmiştir. Askerî 

Tıbbiye’den 1897 yılında, devam etmekte olan Yunan Harbi dolayısıyla vaktinden altı ay 

önce yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Öğrenciliği sırasında fizyoloji ve dâhiliyeye 

ilgili olduğundan bugünkü asistana karşılık gelen göreviyle Mehmet Şakir Paşa'nın 

 
15 Kahya, Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı, 17. 
16 Kahya, “Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu,” 129. 
17 Cemil Topuzlu, 80 Yıllık Hatıralarım, İstibdat - Meşrutiyet - Cumhuriyet Devirlerinde, ed. Cemalettin 

Topuzlu (İstanbul: Topuzlu Yayınları, 2002), 31. 
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yanında muavinliğe başlamıştır. Cenap, iki yıl “Fizyolojihane” adı verilen laboratuvarda 

çalıştıktan sonra, boşalan muallim muavinliği kadrosuna tayin edilmiştir.18 Şakir Paşa, 

Cenap hakkında, “Muavinim Kemal Cenap beni geçmiştir. Zira bir şubenin, dolayısıyla 

memleketin ilerlemesi için muavinlerin hocalarını geçmelerine lüzum vardır.” demiştir.19 

Fizyoloji Enstitüsü’nde 1903 yılında da “muallimi sâni” olmuştur. Aynı dönemde askeri 

ve sivil tıp mekteplerinin Haydarpaşa'daki yeni binada Darülfünun Tıp Fakültesi adıyla 

tek çatı altında birleştirilmesiyle yapılan yeni düzenlemede müderris unvanıyla görevini 

sürdürmüştür.20 

Şakir Paşa’nın 1909 yılında vefatı sonrası Kemal Cenap Fizyoloji Kürsüsü başına 

geçmiştir. Lyon’da 1909 yılında Jean Pierre Morat’ın ve Paris'te Collège de France’de 

Prof. Dr. Eugéne Émile Gley’in yanında bir müddet çalışmış, sonra Şakir Paşa’nın 

öğrencilerinden Tıp Fakültesi’nin ilk dekanı olan Cemil Paşa’nın (Topuzlu) desteği ile 

bir fizyoloji laboratuvarı kurmayı başarmıştır.  

Kemal Cenap 1912 yılında, Balkan Harbi’nde, Edirne’de hekimlik yapmıştır. Bu 

göreviyle ilgili gazeteci Gustave Cirilli “Edirne Kuşatması Günlüğü” isimli anı kitabında: 

“Haydarpaşa Tıp Fakültesi fizyoloji profesörü Binbaşı Kemal Cenap Bey'in gözetiminde, 

az ya da çok ciddi yüzlerce yaralı görüyoruz, çoğu iyileşiyor… Cenap Bey’in akıllı 

yönetimi sayesinde, tüm hizmetler mükemmel bir düzen içinde çalışır.” ifadesini 

kullanmıştır.21 

Ailesi ile 1917 yılında Berlin’e giden Kemal Cenap, Patolojik Fizyoloji 

Enstitüsü’nde Adolf Bickel, Berlin Veteriner Fizyoloji Enstitüsü’nde William Cramer, 

Kaiser Wilhelm Enstitüsü’nde Carl Neuberg ve Friedrichshain Hastanesi’nde de Heinrich 

 
18 Burhan Akgün, “Üsküdarlı Bir Hekim: Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy (1876-1949),” in 5. 

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu (İstanbul, 2007), 441. 
19 Evgin Yasinoğlu, “Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy (1876-1949),” Nobel Medicus 2, no. 13 (1951): 

84. 
20 Akgün, “Üsküdarlı Bir Hekim: Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy (1876-1949),” 441. 
21 Kahya, “Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu,” 140. 
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J. Boruttau’nun yanında elektrokardiyografi ve elektrofizyoloji alanlarında çalışmıştır.22 

İstanbul Üniversitesi Anatomi Hocası Aimé Mouchet ile birlikte yürüttükleri bir 

çalışmada bugün “Atriyal Natriüretik Faktör” olarak bilinen hormonun varlığını 

saptamışlardır. 

Fizyoloji Prensi olarak anılan Ivan Pavlov’un 1920’li yılların sonuna doğru 

köpekler üzerinde gerçekleştirdiği şartlı refleks deneylerini Cenap da kendi 

laboratuvarında başarıyla tekrarlamış ve bu deneylerin sonuçlarını ders kitabına 

koymuştur.23 

Uygulamalı Fizyoloji derslerinde yaptıklarını anlattığı Fransızca bir kitabı 1925 

yılında yayınlamıştır. Kitabın Fransızca yazılma sebebi ise İsviçre’de bir tıp fakültesine 

gitmek isteyen genç bir Türk doktorun orada maruz kaldığı bazı olumsuz durumlardır. Bu 

olumsuzlukların Cenap’ı rahatsız etmesi üzerine İstanbul Tıp Fakültesi’nin fizyoloji 

dersinde neler yapıldığını yazmış ve yabancı üniversitelere de göndermiştir.24 25 

Kemal Cenap, Hamdi Suat Aknar tarafından 1932 yılında Fizyoloji ve Tıp 

alanında Nobel Ödülüne aday gösterilmiştir.26 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülleri’ne 1901–

1953 Yılları arasında aday gösterilen ilk ve tek Türk bilim insanı olarak bilinmektedir. 

Ayrıca, Norveç Nobel Komitesi tarafından 1942 yılı ödülleri için Nobel Ödülüne aday 

gösterilmesi istenmiştir.27 

 
22 Yasinoğlu, “Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy (1876-1949),” 84. 
23 Kemal Cenap, Enseignement Pratique de Physiologie (İstanbul, 1934), 19. 
24 Kemal Cenap, Programme Détaille Du Cours Pratique de Physiologie de La Faculté de Médecine de 

Constantinople. (İstanbul: Ahmet İhsan Matbaası, 1925). 
25 Yasinoğlu, “Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy (1876-1949),” 84. 
26 Nobel Media AB, “Nomination Database: Nomination for Nobel Prize in Physiology or Medicine 

1935,” Nobelprize.org, 2014, http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show.php?id=11153. [erişim 

17 Kasım 2020]. 
27 Nobel Media AB, “Nomination Database: Nomination for Nobel Prize in Physiology or Medicine 

1942,” Nobelprize.org, 2014, https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show.php?id=7321. [erişim 

17 Kasım 2020]. 
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Üniversite Reformu sonrası 1933 yılında Kemal Cenap’ın kadro dışı kalması 

öğrencilerin tepkisini doğurmuş, bunun üzerine dönemin Rektörü Neşet Ömer İrdelp, 

Fizyoloji Kürsüsü’nü ikiye bölerek, Beşerî Fizyolojinin başına Kemal Cenap’ı, Genel 

Fizyolojinin başına ise Hans Winterstein’ı getirmeyi çözüm olarak bulmuştur. Kemal 

Cenap 1943 yılında emekli olana kadar bölüm tekrar birleştirilmemiştir.28 

Moskova'da 1935 yılında toplanan XV. Uluslararası Fizyoloji Kongresi’ne Türk 

Heyeti Başkanı sıfatıyla katılarak gastroduodenal refleks üzerine bir bildiri 

sunmuştur.29,30 Zürih’te 1937 yılında XVII. Uluslararası Fizyoloji Kongresi’nde de 

bulunmuştur. 

Emekliliği birkaç sefer uzatılan Kemal Cenap Berksoy, 1 Ağustos 1943 yılında 

yaş haddinden emekli edilmiştir. Emekli olduktan sonra 1944 yılında İstanbul, 1946 

yılında ise Yozgat milletvekili olarak görev yapmıştır. Ömrünün son üç senesinde bir 

beyin hastalığına yakalanan Berksoy, 28 Kasım 1949’da Ankara’da yaşamını yitirmiştir. 

Kemal Cenap, Fizyoloji Enstitüsü’nde 1897 yılından itibaren bilimsel çalışmalar 

yapmış ve çalışmalarını Fransızca, Almanca ve Türkçe olarak yayımlamıştır. Sekretin 

hormonu ile ilgili çalışmaları başta olmak üzere, yurtdışında da yayınlanan çalışmalarıyla 

alanında bilinen bir isimdir. Berliner Klinische Wochenschrift’te (4 Haziran 1917) çıkan 

bir yazıda şöyle denilir: "Karaciğerin kendisine gelen sekretini ve vitamini tutması 

hakkında Kemal Cenap'ın buluşunun önemi şundan dolayı büyüktür ki […]". D. H. 

Souza’nın 1921 yılında Archives Internationales de Physiologie’de çıkan yazısında: 

"Ispanakta pankreas salgısı uyarıcısının keşfi Konstantinopolis’ten K. Cenap 

sayesindedir." demiştir.31 Kan şekeri ile ilgili bahsedilen bir makalede, Claude 

 
28 Akgün, “Üsküdarlı Bir Hekim: Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy (1876-1949),” 445. 
29 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, “Kararname. 9/8/1935,” 1935. 
30 Kemal Cenap, “Sur Un Réflexe Gastro-Duodénal,” in The Sechenov Journal of Physiology of the 

URSS, vol. 21, 1938, 5–6. 
31 W. D. Halliburton and D. H. de Souza, “L’action de La Sécrétine,” Archives of Physiology and 

Biochemistry 18, no. 1 (1921): 239, https://doi.org/10.3109/13813452109144178. 
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Bernard’dan sonra fizyoloji disiplini çerçevesinde ismi anılan 17 kişiden biri olarak 

bulunmuştur.32 Bunlar bir tarafa, aleyhinde işlediği protokol bilgisinin yetersiz olduğu 

gibi eleştiriler içeren bir makaleye de rastlanmıştır.33,34  

Akademik hayatı boyunca yaptığı çalışmalar şu şekildedir;35 

1.3.1. Kitapları: 

1- Mebâdi-i Fenn-i Menafiü'l-âzâ. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbâası. 597 s., İstanbul, 

1321 (1905). 

2- Fizyoloji yahud Fenn-i Vezâifü'l-âzâ. Matbâa-i Hayriye ve Şürekâsı, 108 s., İstanbul, 

1325 (1909). 

3- Fizyoloji. Hazım Bahsi. Cihan Matbaası; 90 s., İstanbul, 1325 (1909). 

4- Fizyoloji-i Nazari Dersleri 1. Kitap. Edeb Matbaası-Matbaa-i Hayriye, 108 s., İstanbul, 

1325 (1909). 

5- Fizyoloji-i Nazari Dersleri 2. Kitap. Edeb Matbaası-Matbaa-i Hayriye, 152 s., İstanbul, 

1325 (1909). 

6- Amelî Fîzîyoloji Dersleri, Darülfünun-i Osman-i Tıb Fakültesinde 1325-1326 Senesi 

Kış ve Yaz Nısf-ı Sene-i Tedrisiyelerinde. Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, 63s. 

İstanbul, 1326 (1910). 

7- Fizyoloji, Griziyat (İkinci Tabı). Kader Matbaası, 762+6 s., İstanbul, 1330 (1914). 

 
32 André Mayer, Exposé Des Travaux Scientifiques (Paris: J. Hermann, 1922), 139. 
33 H. J. R. Cowgill, George; Deuel, “The Comparatıve Action Of Pancreatic Secretin When Injected Into A 

Systemic Artery, Systemıc Vein, And The Portal Circulation,” American Journal of Physiology-Legacy 

Content 69, no. 3 (1924): 568–75.  
34 H. J. R. Cowgill; George, Deuel. (1924) Makalenin içerisinde geçen Cenap ile ilgili bölümlerden birisi: 

“Djenab gave no protocols in his paper and contented himself with more or less general statements which, 

in the absence of even a representative detailed experiment, are not very convincing.” 
35 Kemal Cenap’ın bibliyografisi kaynakçada belirtilen biyografilerinden alınmıştır. Eksik ve hatalı bilgiler 

mümkün olduğunca kaynakların kendisine ulaşılarak giderilmeye çalışılmıştır. 
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8- İlm-i Fizyoloji Dersleri, İstanbul, 1332.36 

9- Fizyoloji Laboratuvarı Rehberi, Kimyay-ı Fiziyoloji. Kader Matbaası, 106+1s., Tıb 

Fakültesi Kütübhanesi, İstanbul, 1335 (1919). 

10- İnsan Teşrih Modeli Erkek. Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1934. 

11- İnsan Teşrih Modeli Kadın. Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1934. 

12- Füsiologi (Birinci Kısım). Ahmet İhsan Basımevi, 152 s., İstanbul, 1934. 

13- İnsan Anatomi Modeli ve Terimleri Erkek. (Zeki Zeren ile). Kanaat Kitabevi, İstanbul, 

1938. 

14-İnsan Anatomi Modeli ve Terimleri Kadın. (Zeki Zeren ile). Kanaat Kitabevi, İstanbul, 

1938. 

15- Beşerî Fizyoloji Ders Kitabı (Birinci Cilt). Kenan Matbaası 307 s., İstanbul, 1941. 

16-Beşerî Fizyoloji Ders Kitabı (İkinci Cilt). İstanbul Üniversitesi Yayını. Kenan 

Matbaası, 642 s., İstanbul, 1943. 

1.3.2. Monografileri: 

1- Sekretin Hakkında Yeni Tecrübeler. Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye'nin Neşriyatı, 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 1921. [Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye'nin 8 Nisan 

tarihli toplantısında sunulmuştur.] 

2- Programme détaillé du Cours Pratique de Physiologie de la Faculté de Médecine de 

Constantinople. İstanbul, Ahmet İhsan Matbaası, 40 s., 1925. 

3- Türkçede İlmi Istılahlar Meselesi: ''Yeni Türkçe Bilgi Diline Yabancı Bir Dilin 

Nüfuzu". İstanbul Kader Matbaası, 16 s., 1929. 

 
36 Kahya, Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı, 108. 
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4- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fisiologi Müessesesi faaliyet ve Neşriyat ve 

Tekâmül Projesi 1909 – 1930, Ahmed İhsan Matbaası, 71s., İstanbul, 1930. 

5- İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi Fisiologiya İnstitut'u Yeni Tesisatı ve Dersleri 

Açıklama Hatırası. İstanbul, Ahmet İhsan Matbaası, 1931. 

6- Terminologie Internationale en Turc Aprés l'adoption de l'alphabet Latine. İstanbul, 

Ahmet İhsan Matbaası, 1932. 

7- Enseignement Pratique de Physiologie à la Faculté de Médecine D'lstanbul En Cours 

De L'année Scolaire 1933-1934. İstanbul, Ahmet İhsan Matbaası, 38 sayfa, 1934. 

1.3.3. Makaleleri: 

1- Contribution A L'étude De L'action De La Moelle Cervicale Dans La Piqure 

Diabetique Chez Le Chien. Compte Rendus de la Societe de Biologie, Tome LXIX, 

No:13, 1910.  

2- Traces Hemautographiques Cardio-Arterielles Superposées. Comptes Rendus de la 

Societe de Biologie Tome LXIX, No:13, 1912. (Tebliğ tarihi: 16 Temmuz 1910). 

3- Sekretin Hakkında: I, Darülfünun Tıp Fak. Mec. Sene I, Sayı 2, s.103-110. Haziran 

1332 (1916). 

4- Fizyolojide Tecrübe Usullerine Dair. Darülfünun Fen Fakültesi Mec. Sene I, Sayı I, 

1332 (1916). 

5- Nuha-i Şevkinin Cüzur-ı Halfiyesinde Alelmerkezi Seyyalatı Tecrübe Tarikiyle 

Gösteren Müşahade. Darülfünun Tıp Fakültesi Mecmuası, Sene 1, Sayı 1, s.20-23. Mart 

1332 (1916). 

6- Sur L'existence des Incitations Centripedes Des Racines Posterieures De La Moelle 

Épiniére. Darülfünun Tıp Fak. Mec. Sene I, Sayı I, 1332 (1916).  
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7- Sekretin Hakkında: II (İlk çalışmanın yeni bir alternatifi) Darülfünun Tıp Fak. Mec. 

Sene I, Sayı 3, s.251-252. Eylül 1331 (1916). 

8- Ueber Bildungsort und Schicksaal Des Secretins Für Das Pankreas im Körper. 

Berliner Klinische Wochenschrift Jahrgang. Sayı 26, Sayfa 624, 1917. [Almanya'da 

yayınlanmadan önce bu çalışma, o zaman Tıbbiye'de toplantılarını yapan Cemiyet-i 

Tıbbiye-i Osmaniye'de 1917'de yayınlanmıştır.] 

9- Djenab, K. und C. Neuberg. Ueber die Saccharophosphatase der Hefen und die 

Vergärung der Rohrzuckerphosphorsäure. Biochemische Zeitschrift Band 82 Heft 5, 

LXXXII. p. 391—411, 1 A, 1917.  

10- Basill Dizanteri ve Tedavi-i Hususiyesi Hakkında. A. Şittek Helm (?) çeviri. 

Darülfünun Tıp Fak. Mec. Sene 3, Sayı 7, s. 541- 552, Ağustos 1334 (1918). 

11- Aseton Cisimlerinin Biyoşimisi, Asidoz ve Tedavisi. Darülfünun Tıp Fak. Mec. Cilt 2, 

Sayı 4, s. 208-217, Kânûn-i Sânî 1335 (1919). 

12- Nouveaux Essais Sur La Secretine. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane (Société Impériale de 

Médecine) Séance du 8 Avril 1921. 

13- İsna Aşer Karhası (Onikiparmak (barsağı) ülseri). Darülfünun Tıp Fak. Mec. Cilt 4, 

Sayı 5, s. 281-296, Ağustos 1338 (1922). 

14- Etudes Sur La Secretine. Annales de Médecine Tome XXI, Sayı 6, s.477, 1922. (Bu 

çalışmaya dayanan uygulamalı önemli bir çalışma için bkz. Ziya Cemal (O dönemde 

Fizyoloji Laboratuvarı Asistanı, sonra Dişçilik Okulu Profesörü): Pankreas İfrazatının 

muhtelif Ağdiye ile Mutabakatı. Darülfünun Tıp Fakültesi Mec. Cilt 5, Sayı 1-2, s.31-36, 

1339 (1923)). Fransa'da yayınlanan bu makale dolayısıyla dergide kısa bir açıklama 

mevcut bkz. Hülasalar: Darülfünun Tıp Fak. Mec. Sayı 7, s. 455-456, 1339 (1923). 
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15- K. Djenab, A. Mouchet. Note Sur Les Injections Intracadiaques. Bull. Acad. Med., 

26 Juin 1923. 

16- Kolloitlerin Zevilhayata (canlılara) Tesiri; Flocculation Faraziyesi ve Bu 

Faraziyenin İlm-i Emraz ve Fenn-i Müdâvat ile Münasebeti. Darülfünun Tıp Fak. Mec. 

Sene 5, Sayı 1-2, s. 26-31, Kânûn-i Sânî -Şubat 1339 (1923). 

17- K. Cenap, M. Hakkı. Hulâsalar. Darülfünun Tıp Fak. Mec. Sene 5, Sayı 5, s. 280-

286, Mayıs 1339 (1923). 

18- K. Cenap, A. Mouchet.  Zerkiyât-ı Dahiletü'l-kalb. Darülfünun Tıp Fak. Mec. Cilt 5, 

Sayı 6, s.318-319, Haziran 1339 (1923). (Paris'te Académie de Médecine'in 26 Haziran 

1923 tarihli toplantısında sunulan çalışmanın sonuçlarının Türkçe olarak açıklanması). 

19- Tahil-i Tenkidi: Akil Muhtar Beyin Betaet-i kalp ve İnhina-yı Sagir Karhası 

Müşahedesi Hakkında. Darülfünun Tıp Fak. Mec. Cilt 5, Sayı 6, s.336-339, Haziran 1339 

(1923). (Bu yazının hemen sonunda s. 339-344, Akil Muhtar'ın cevabi yazısı mevcuttur). 

20- Mide Karhası Hakkında Müderris Akil Muhtar Beyefendiye Cevab-ı Mütekabil. 

Darülfünun Tıp Fak. Mec. Cilt 5, Sayı 7, s. 419-423, Temmuz- Ağustos 1339 (1923). 

21- K. Djenab, A. Mouchet. Etudés Experimentales Sur Les Injections Intra-Cardiaques 

Avec Figures. J. de Physiologie et de Pathologie Generale, Tome XXII, No:2 Avril 1924.   

22- Adrenalinin İfrazı-ı Safraviye Tesiri; Mütalâa-i Tecrübiye. Darülfünun Tıp Fak. Mec. 

Cilt 6, Sayı 1, s. l-8, Kânunisâni 1340 (1924). 

23- Papaverin Hakkında. Darülfünun Tıp Fak. Mec. Cilt 6, Sayı 2, s. 65-71, Şubat 1340 

(1924). 

24- K. Djenab, A. Mouchet.  Nouvelles Recberehes Sur Les Injection Intracardiaques 

(peut-on pratiquer la transfusion intra-cardiaque). Bulletin de l'Academie de Médecine 3. 
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Serie Tome XCII 37 annee No:29, 15 Juillet 1924. (Paris'te Academie de Medecine'in 

26.6.1923 toplantısında tebliğ edilmiştir). 

25- Action Humorale De L'extrait Du Faisceau De His Sur La Pressian Arterielle. 

Bulletin De l'Academie de Médecine. 3 serie, 38. annee Tome XCIII, 1925. 

26- Bir Gonokok İntanı Vak'ası. Darülfünun Tıp Fak Mec. Cilt 9, Sayı 9, s. 551-553, Eylül 

1927. 

27- Glycémie, Cholestérinémie ve Edrénalinémie Münesabatı Makalesi Hakkında. 

Darülfünun Tıp Fak. Mec. XII. Yıl, No:5-6, s. 345-346, Mayıs-Haziran 1930. 

28- Türkçe'de Beynelmilel Mahiyette fenni tabirlerle ilmi ıstılahları meselesi. Aylık Tıp 

Gazetesi, 2: 229-234, 1931. (Aylık Tıp Gazetesi olarak 11 Eylül 1931, Gutemberk 

Matbaası Galata'da ayrı baskısı yapılmıştır.) 

29- Tababet ve Müteallikatından Tabiat Bilgileri Istılahlarının Türkçe'ye Çevrilmeleri, 

Yüksek Tahsilde ve Darülfünun'da Latince Istılahlar Meselesi, Bu Münasebetle Türk 

Gramer Kaidesi. 8 sayfalı ayrı baskı. Türkiye Tıp Encümeninin 4 Birinci kânun 1932 

tarihli toplantısında tebliğ edilmiştir. 

30- Tababet ve Müteallikatından Tabiat Bilgileri Istılahlarının Türkçe'ye Çevrilmeleri. 

Yüksek Tahsilde ve Darülfünun'da Latince Tıp Dünyası, 5: 1907-1914, 1933. 

31- Sur un Réflexe Gastro-Duodénal. Uluslararası Fizyoloji Kongresi, Moskova 1935. 

32- İvan Petroviç Pavlof’un Hayatı ve Eseri. Türk Fizik ve Tabii İlimler Sosyetesi Yıllık 

Bildiriler Arşivi, Sayı 5-6, s. 74-181, 5 Kasım 1937. 

33- Yalova Termal Kaynak Suyunun İzole Kalbe Tesiri, İst. Üni. Tıp Fak Mec. Cilt 1, Sayı 

3, s. 318-322, 1938. 
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34- Prof. Şakir Paşa Merhum Hakkında. Üçüncü Mıntıka Etibba Odası Gazetesi, s. 11, 

19. 

1.4. Tezin Yazılma Amacı   

Bilimsel aydınlanmada geçiş dönemi diyebileceğimiz XIX. yy. sonu ve XX. yy. 

başı, birçok uygulamalı bilimin kurumsallaştığı bir dönemdir. Giriş bölümünde 

bahsedildiği gibi Fizyoloji disiplinini, bilimsel standardizasyonunu diğer disiplinlere 

kıyasla daha geç tamamlamış bir alandır. Bundan dolayı Fizyoloji disiplini gelişiminin 

incelenmesiyle, Biyolojide uç sınırlarda yaşayan bir canlı incelendiğinde canlılık 

konusunda nasıl kritik bilgiler verebiliyorsa, Bilim Tarihi alanında da diğer disiplinlerin 

gelişimi hakkında önemli fikirler edinmemizi sağlayabileceği tarafımca savunulmuştur. 

Ayrıca disiplinin hayvan deneyleri üzerinden gelişimi, ona hem kamuoyu tarafından 

bilinirlik ve bu sebeple yine bilimsel bilgi üretimi sürecinde psikolojik yükümlülükler de 

çıkarmış olduğu bilinmektedir.37 Bu sebeple bilim psikolojisi, bilim sosyolojisi ve bilim 

etiği konusunda da değerlendirme yapılması istenirse bu yıllarda en çok üzerinde 

durulması gereken disiplinlerdendir, hatta belki de başındadır. 

Fizyoloji tarihi incelemeleri birçok açıdan Bilim Tarihi alanının ana 

konularındandır. Bundan dolayı disiplin tarihini daha ayrıntılı irdeleyerek bu süreci daha 

geniş bir perspektiften gözlemleyebiliriz. Kemal Cenap bu kapsamda uluslararası 

literatürü takip etmiş ve ona önemli katkılar yapmış, bilinirliği olan bir bilim insanı olarak 

değerlendirilmesi gereken bir kişidir. Özellikle 1909 yılında Fizyoloji Kürsüsü’nün 

başına geçmesiyle beraber meslek hayatı boyunca fizyoloji disiplindeki ülkede en önemli 

kişidir. 

 
37 Henrique Nuno Franco, “Animal Experiments in Biomedical Research: A Historical Perspective,” 

Animals 3, no. 1 (2013): 238–73, https://doi.org/10.3390/ani3010238. 
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Cenap, Osmanlı Devleti’ndeki tıp eğitiminin belki de en önemli dönemlerinden 

birinin yaşandığı yıllarda yapılan uygulamalı dersler üzerine Amelî Fîzîyoloji Derslerî 

kitabını yazmıştır. Hem dönemi hem de Cenap’ın disiplin başına geçtiği yılları içermesi 

gibi sebepler ile yazarın diğer eserleri arasında da özel bir konumdadır. Ayrıca kitap 

Türkçe, sadece deneysel fizyoloji üzerinde yazılmış, bilinen ilk telif eserdir. 

1.5. Materyal ve Metot 

 Bu çalışma kapsamında incelenmiş telif eser, Kemal Cenap tarafından Amelî 

Fîzîyoloji Derslerî başlığı, “Dârülfünûn-i Osmânî Tıb Fâkültesinde 1325–1326 Senesî 

Kış ve Yaz Nısf-ı Sene-i Tedrîsîyelerînde” alt başlığı ile yazılmıştır. Eserin Mekteb-i 

Tıbbiye-i Askeriye Matbaasında, 1910–1911 senesinde İstanbul’da basıldığı 

bilinmektedir. Kitap, 63 sayfa, bir kapak, sekiz şekil ve iki tablodan oluşmaktadır.  

 Bu çalışma kapsamında incelenen nüsha, Dr. Öğr. Üyesi Atilla Özgür’ün 

yönlendirmesi sayesinde eriştim. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege 

Koleksiyonunda 426/SÖ 1908 yer bilgili, 0106758 demirbaş numaralı eser kullanılmıştır. 

 Darülfünun-ı Osmanî Tıp Fakültesinin ilk iki döneminde Cenap tarafından 

gerçekleştirilen uygulamalı fizyoloji derslerini içermektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde eserin transliterasyonu bulunmaktadır. 

Transliterasyonunda; آ-â, او-û, و-o/û, ع-ʿ, ء-ʾ gibi harf ve sembol karşılıkları olan 

dönüşümler uygun kelimelerde kullanılmıştır. 

Kitap incelemesinin yapıldığı ikinci bölümde terimlerin günümüz terminolojik 

karşılığına dair yeterince kaynağın olmaması sebebiyle sonuna “(?)” işareti konmuştur. 

Aynı işaret transliterasyon metninde okunamayan ya da tam karşılığından emin 

olunmayan kelimeler için de kullanılmıştır. 
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Metin içerisindeki tablo ve şekiller; Şekiller, Tablolar ve Tarihler başlığı altında 

verilmiştir. Bu başlık altında ayrıca, metin içerisinde verilen tarihler ve onların miladi 

takvime çevirimlerinin bir tablosu da bulunmaktadır. 

 Eserde bazı deney başlıkları altında tarih ve ders sayısı ibareleri bulunmaktadır. 

Bu bilgiler incelendiğinde, 15 Aralık 1909 ile 20 Mayıs 1910 tarihleri arasında, 30 kadar 

dersten bahsedildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, kitabın ders notlarından oluştuğu bilindiği 

için önsözünde bulunan tarih ile eserin sonunda bulunan tarihler 11 Ocak 1911 ile 2 Şubat 

1911’dir. 
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2. Amelî Fîzîyoloji Derslerî Eserinin İçeriği 

Kemal Cenap, kitabına “Bir İki Söz” başlığı ile yer verdiği önsözüyle başlamıştır. 

Bulunduğu Tıp Okulunun birleştirilmesinin ilk senesindeki uygulamalı derslerine yer 

vermiştir. Bu dersleri, eski ve yetersiz donanımla uygulamıştır. Hatta bir bilim insanının 

çalışmaları sırasında ihtiyaç duyacağı sakin bir ortamdan dahi yoksun olduğunu ifade 

etmiştir. Yaptığı bu derslerde amacı, canlılık ile ilgili konuların takip edilmesiyle, yeni 

başlayan bir öğrencinin hayat ve onun işleyişi ile ilgili deneyim edinmesidir. 

Deneylerinden bazılarını ülkede laboratuvar hayatının bulunduğunu göstermek amacıyla 

bazı ulusal ve uluslararası dergilerde38 yayınlamıştır. 

Yazar, fizyoloji derslerinin üç yarı dönemde işlendiğini belirtmiş, ilk iki dönemde 

fizyoloji konularını anlatmış, üçüncü dönemde ise konuların uygulamalarıyla dersi 

tamamlamıştır.  

Bu kitabı hazırladığı gibi aynı şekilde ülkedeki fizyoloji biliminin seviyesini 

göstermek için ilerleyen yıllarda da benzer eserler hazırlamaya devam edeceğini 

söylemiştir. Önsözün sonunda, kaleme alınacak “Fîzîyoloji Lâborâtuvâr Kitabı”39 adlı 

eserin, laboratuvar ortamıyla, kullanılan aletler ve nekropsisi yapılacak canlılar ile ilgili 

bilgiler içereceğini belirtmiştir. 

Cenap, önsözün takibinde, “Kardiografi” başlığı ile uygulanan deneyleri 

açıklamaya başlamıştır.  

2.1. Kardiyografi40 

Cenap, bu başlık altında kalbin; karıncık kasılması, kulakçık kasılması ve 

dinlenme evresini incelemiştir. Kardiyografi alınmasında kullanılan birkaç yöntem 

haricinde kendi uygulama şeklinden de bahsetmiştir. 

 
38 Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye, Fransa Ceride-i Tıbbiyesi ve Société de Biologie dergilerinde. 
39 Kemal Cenap, “Fizyoloji Laboratuvarı Rehberi. 1. Kısım Kimyay-ı Fiziyoloji,” n.d. 
40 Usûl-i Kalb Nüvîsî, Kardiyografi. s. 5. 
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Auguste Chauveau ve Étienne-Jules Marey bu kalp hareketlerini, atın boynundaki 

kalp ile doğrudan bağlantılı damarların içine sondaların yerleştirilmesiyle alınan 

ölçümleri grafik verisine çevirerek incelemiştir. Grafiğin alınmasında kullanılan canlı 

olarak at, kalp atımlarının yavaş ve düzenli olması sebebiyle seçilmiştir.  

Cenap, atta kalbin dakikada 36 – 40 sefer kasılırken, köpekte 96 – 100 sefer 

kasıldığı bilgisini vermiştir. Köpeklerde kalbin daha düzensiz ve hızlı olmasına rağmen 

aynı yöntem ile kalp verilerinin alınması mümkün olmuştur. 

Bu deneyde ölçüm, normalde Galey41 sondaları ile yapılsa da Avrupa’dan bu 

siparişin gelmediği için François–Franck42 Yöntemini kullanmıştır. Galey sondalarının 

bu ölçüm için daha uygun olmasına rağmen, François–Franck Yöntemini kullanmasının 

sebebi ise derslere kalp fizyolojisi konusundan başlamasının gerekli olmasıdır. 

Bu yöntemi uygulamaya bir köpekte göğüs boşluğunun açılmasıyla başlanmıştır. 

Akabinde öğrenciler, gözlem ve dokunma suretiyle kalbin kasılma/gevşeme evrelerini 

deneyimlemiştir. François–Franck Yöntemi, kardiyografların43 biri sol karıncık, diğeri ise 

(?)kulakçık üzerine dikkatlice temas ettirilerek uygulanmıştır. Kardiyograflara bağlı 

Marey tamburlarının kolları hareketli bir silindir üzerindeki isli kâğıda temas ettirilerek 

grafik verisi alınmıştır. Cenap’ın bu yöntem ile aldığı grafiklerin klişesi “Şekil 1” ve 

“Şekil 2” de görülmektedir.  

2.1.1. François-Franck Yöntemi44 

 

Yazar, bu başlık altında deneyin uygulanması için iki adet Marey kalp–nüvîs’inin 

birer esnek boru ile Marey tamburuna sabitlenmesi gerektiğinden bahsetmiştir. 

Sonrasında ise bu Marey tamburlarının ibrelerini isli kâğıda denk getirmiştir. 

 
41 Eugéne Émile Gley. 
42 Charles-Émile François-Franck. 
43 Cihazın, temas ile ölçüm verisi alan kısmı. 
44 Fransua Frank Usûlü. s., 6.  
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Deneyin yapılışı: Sınıfta ders alması gereken 150 – 200 öğrenci bulunduğundan, 

uygulamalı derslerin anlaşılması için bir dersin dört beş sefer tekrarı yapılmıştır. Bu 

deneylerini: 19, 21, 26 Aralık 1909 ve 2, 9 Ocak 1910 tarihleri arasında beş sefer 

uygulamıştır. 

Öncelikle hayattaki bir canlının kalbinin nasıl çalıştığını öğrencilere göstermek ve 

François–Franck Yöntemini uygulamak için senelerden beri kullanılan Şarl Ribşe(?)’nin 

tavsiye ettiği bir solüsyonun karın boşluğuna enjekte edilmesiyle köpek uyutulmuştur.45 

Sonrasında göğsün açılmadan yapay solunuma geçilmesi gerektiği için önce beyin 

sapına46 hasar verilmiştir.  

Cenap, yapay solunum ile yaşamı devam ettirilen köpekte deney sonucu alınan 

grafiği Şekil 1’de göstermiştir. Şekilde görülen kulakçığın grafiğinde dalgalanmanın 

yükseldiği kısımda karıncık grafiğinde bir alçalma şekillenmiştir. Bunlar, kulakçık 

kasılmaktayken karıncığın gevşeme evresinde olduğu hatta yine kulakçık gevşeme 

evresindeyken karıncığın kasılma evresinde olduğunu göstermektedir. Aynı yöntem ile 

alınan ikinci grafikte ise kalbin dinlenme evresinin de gözlemlenebildiğinden dolayı bu 

grafiğin önemli olduğunu söylemiştir. 

2.2. Kalp ve Atardamarlardaki Tansiyonun Karşılaştırılması47 

Cenap, 15 Aralık 1909 tarihinde gerçekleştirdiği bu deneyde, kalpte sol karıncığın 

kasılmasında basınç oluştuğunu ve gevşemesinde ise sıfıra hatta daha aşağıya düştüğünü 

belirtmiştir. Atardamarlarda ise basıncın hiçbir zaman sıfıra düşmediği bilgisini vermiştir.  

Bu deneyi gerçekleştirmek için elinde sadece iki cam boru olduğunu, 1911 yılı 

yaz sömestrine kadar laboratuvarlarının yeterli cihazlara sahip olacağını ve bu deneyin 

farklı şekilde de uygulanacağını belirtmiştir. 

 
45 Sedasyona almak, hissizleştirmek anlamında. 
46 Truncus encephali. 
47 Tazyik-i kalbi ile tazyik-i şiryânının yekdigeriyle mukayesesi. s.8 
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Deneyin Uygulanışı: Birinci ders için beyin sapına zarar verilen ve suni 

solunumun devam ettirildiği köpek üzerinde Kontejan Yöntemi ile femoral artere48 bir 

masura sabitlenmesiyle bu deney uygulanmıştır. Torokar49 ile sol karıncığın duvarı 

delinmiştir. Torokar ve masura esnek borular ile cam borulara sabitlenmiştir. Cam borular 

dik tutulduktan sonra, esnek borulara sabitlenmiş kıskaçlar açılarak bu cam tüplere kanın 

ilerlemesine müsaade edilmiştir. Sonrasında cam tüpteki kan sütunlarının hareket ettiği 

gözlemlenmiştir. Karıncığa bağlı boruda basıncın sıfıra ulaştığı halde diğerinde sıfırın 

üzerinde kalmıştır. Yazar, daha sonrasında bu tüplerde olan yükselme ve alçalma 

olaylarını yorumlamıştır. 

Bu deneyde aynı zamanda nasıl grafik verisi oluşturulabileceğinin de bilgisi 

verilmiştir. Fakat kalabalık bir ortamda, uygulandığı şekliyle deneyin yapılmasını tavsiye 

etmiştir. 

2.3. Landuva Yöntemiyle Atardamar Nabzının Grafiği50 

Bu deneyde, deneyin uygulandığı hayvanda kan kaybının fazla olmasından dolayı, 

atar ve toplardamardan sodyum sülfat ile hazırlanan solüsyon enjekte edilmiştir. Tansiyon 

yükseldikten sonra Landuva Yöntemiyle nabız grafiği alınmıştır. Deneylerin 

uygulanması sırasında femoral, köprücük kemiği ve boyun arteri kullanılmıştır. 

Cenap, deneyi tüm öğrencilerin görebilmesi için beş sefer tekrarlamıştır. Bu 

deneyleri 26 Aralık 1909 ve 2 Ocak 1910 tarihlerinde51 uyguladığını belirtmiştir. 

 
48 Uyluk atardamarı. 
49 Trokar: Metal bir kanül ve içinde kolayca oynatılabilen bir stileden ibaret, stilenin sivri olan ucu kanülü 

aşan ve sapları avuç içinde kavranarak yumuşak dokuları delmeye, vücuttan sıvı boşaltmaya yarayan 

cerrahi enstrüman. 
50 Landuva Usûlüyle Nabz-ı Şiryâni-i Grafiği. s.10. 
51 Metin içerisinde: “20 Kânûn-i Evvel 325 Salı günkü dersimde…” şeklinde belirtilmiştir ama 2 Ocak 1910, 

pazar gününe denk gelmektedir. 
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2.4. Karıncık ve Atardamarların Ortak ve Hemotografik Traseleri52 

 Kemal Cenap kendi yöntemiyle nabız dalgasının ilerlemesini göstermenin 

mümkün olduğundan bahsetmiştir.53 

Bu yöntem Kemal Cenap’ın nabız dalgalanması ve bunun ile ilgili fenomenleri 

açıklamak için geliştirdiği bir yöntemdir. Kemal Cenap Yöntemi ismi ile kitapta 

geçmektedir. 

Yazar, yönteminden bahsetmeden önce şu bilgileri verir:  

“Sol karıncığın kasılması sırasında damarlara giren kandan dolayı 

başlangıçta basınç değişimi meydana gelir. Bu basınç değişimi ile damarların 

başlangıcında bir dalga gelir ki sakin sularda dalgaların gelişi gibi bu 

damardaki dalgalanma, kanın akıcılığı ile vücudun dış hatlarına doğru ilerler. 

Bahsettiğimiz bu dalga, damarlardaki nabızdır. Damarlarda nabız dalgası belirli 

bir zaman aralığında belirli bir hızla yol alır. Bu dalgaları meydana getiren güç, 

kalbin hareketleridir. Kalbin nabız dalgası, kalbe yakın damarlarda daha önce 

meydana gelirken kalpten uzak çevreye yakın damarlarda bir süre sonra görülür. 

Bu gecikmeye “nabız gecikmesi” denir.” 

 Kalbin sol karıncığı ve damarlardan hem hematografik hem de eş zamanlı olarak 

ortak trase alma yöntemini ilk defa kendisinin uyguladığını belirtmiştir. Her ne kadar 

kendi yöntemleriyle; Kontejan hemotogram, Landuva ise atardamardan trase almış olsa 

da bunların ortak olarak eş zamanlı alınmasını ilk olarak kendisi uygulamıştır. Bu yöntem 

ile alınan verilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ile oldukça faydalı bilgilerin 

elde edilebileceğini söylemiştir. Tüplerdeki hareketler bir kâğıda işlenmiş ve bunu da 

‘Şekil 3’te göstermiştir. 

 
52 Buteyn ve Şiryânların Müşterek ve Emotografik Traseleri. s.11. 
53 Kemal Cenap, “Traces Hemautographiques Cardio-Arterielles Superposées,” Comptes Rendus Des 

Séances et Mémoires de La Société de Biologie Tome LXIX, no. 13 (1912): 548–49. 
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 Bu uygulama öğrencilere gösterilirken daha mükemmel hale getirilmeye 

çalışılmıştır. Deneyi yaklaşık 500 kişilik bir amfide, hareket ettirici kuvvet olan sol 

karıncığın kasılma anı dalgalanmasının, atardamara ulaşmasının gösterilmesinin önemli 

olduğunu belirtmiştir. 

 Deneyi şu şekilde anlatmıştır: “Deney için hazırlamış olduğum cihaz gayet 

basittir. Tahta bir sütuna 3 cam tüp sabitlenir. Bir ucu ince olan tüplerin ikisi birbirine 

paralel, biri yatay sabitlenir. Kalın olan uçlara bağlanan esnek borulardan, en üsttekine 

ait olanı femoral atardamara, ortadaki karoid atardamara, en alttaki ise kalbin sol 

karıncığının boşluğuna sabitlenir.”   

Uygulanan deney daha önceleri kâğıt üzerine alınsa da sonrakiler hareketli silindir 

ile alınmıştır. Hatta grafik alınan kâğıt üzerinde zaman trasesi de bulunmaktadır.  

Alınan şekilde Kaf (bu Arap harflerini de yaz) sol karıncığın, Şın karoid arterin, 

Fe femoral arterin hemotogramıdır. He noktasından karıncık kanı hareket etmeye 

başlamış ve lekesini yapmıştır. Bu noktada karıncık kasılmaya başlamıştır. Femoral 

nabzın karoid nabzına göre gecikmesinin ölçülebileceğini söyleyerek, bu konuyu 

irdelenmeye değer olarak nitelendirmiştir. Kalp hemotografında Yeʹ noktasında bir ilk 

alçalma (Sükût-i ibtidâʾî isimlendirmesinin kendisine ait olduğunu belirtmiştir.) 

görülmüştür. Bu ilk alçalmanın kendisine göre önemli olduğunu belirterek, aortun 

genişlemesi anlamına geldiğini söylemiştir. Literatürde bu noktaya değinildiğine denk 

gelmediği için bu açıklamanın, kendisine özgü olduğunu belirtmiştir.  

 Gerek kalp hemotogramında ve gerek Chauveau ve Marey traselerinde görülen 

dalgalar hakkında Léon Fredericq gibi bilim insanlarının çeşitli açıklamaları olmuştur. 

Bahsi geçen bu dalgalanma her ne şekilde açıklanacak olursa olsun, ilk alçalmanın 

oldukça önemli olduğunu belirterek bu dalganın ne sonucu oluştuğunu şu şekilde 

açıklamıştır: 



32 

 
“Görünüyor ki sol karıncık kasılmaya başlar başlamaz He noktasından itibaren 

karıncık grafiği çizilmeye başlanmıştır. Bu sırada Valvula semilunaris, atardamarlara 

açılıyor ve kan karıncıktan aorta geçmeye başlıyor. Karıncığın kasılmaya başlamasıyla 

ortaya çıkan enerji, semilunar kapakçıkların açılmasıyla atardamarlardaki kanı ileri 

doğru sürmeye ve atardamar duvarlarının esnekliği gereği atardamarların genişlemesi 

için harcanmış olacaktır. Kalbin enerjisi sayesinde atardamarlardaki kan ileri doğru 

sürülmekten ziyade az bir zaman içinde doğal olarak atardamarların genişlemesine 

sebep olur.” 

Buraya kadar verilen bilgilerin bilim insanlarınca kabul edilen bilgiler olduğunu 

belirterek karıncıkların kasılması ve devamında atardamarlarda meydana gelen olaylar 

hakkında, bu açıklamalara ek olarak kendi yorumunu şu şekilde belirtmiştir: 

“Semilunar kapakçıklar atardamara açıldıktan sonra bir taraftan kalbin enerjisi 

diğer taraftan atardamarlarda kanın temasından dolayı meydana gelen bölgesel direnç 

gibi iki kuvvetin ürünü olan atardamardaki kan basıncı bu sırada yükselir. Bu da herkes 

tarafından bilinir. Fakat kalbin enerjisinin atardamarlarda hissedildiği anda şekillenen 

atardamar genişlemesi, kalbin enerjisi ile bölgesel dirençten ibaret ve “bileşke kuvvet” 

için bir alçalma anı değil midir? İşte atardamar genişlemesinden bu şekilde meydana 

gelen alçalma anından dolayı, karıncığın kasılmasının grafiğini gösteren büyük 

dalganın yatayındaki ilk dalga veya ilk alçalma şekillenir. 

İlk alçalmadan sonra karıncığın grafiği tekrar yükselir. Çünkü kalbin enerjisinin 

etkisiyle atardamar, duvarları genişleme isteğini aldıktan sonra kalbin enerjisinin 

devam ettikçe şeklini koruyarak sert duvarlı bir boru gibi davranır. Bu ise bölgesel 

direncin arttığı anlamına geleceğinden, kalbin enerjisi ile bölgesel dirençten ibaret olan 

kuvvetlerin artmasıdır. Bundan dolayı grafik tekrar yükselir. İlk alçalmadan sonra 

karıncık grafiğinin tekrar yükseldiği aşamada görülen dalgalanma Marey gibi 

atardamar dalgalanmaları veya Fredericq gibi karıncık duvarındaki kalp kasının 

kasılma yüzeyinin yarım kalmış şekilde birleşmelerinden kaynaklandığını söylemeye 

sakınırım. Asıl önemli olan ilk alçalmadır ki, atardamar genişlemesini gösterir.  
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 Sin Sinʹ hattına denk gelen noktada karıncık grafiğinin alçalması ise karıncığın 

dinlenme evresinin başlangıcını göstermekle birlikte doğal olarak meydana gelir. 

Kalp ve atardamarda meydana gelen nabız dalgalarının ilerleme şekli ve nabız 

gecikmesinin niteliğini gösteren yöntemim ile karıncık grafiğinde ilk alçalma hakkındaki 

açıklama şeklim Cemiyet-i Hayatiyye’ye bildiri olarak gönderilecektir.” 

2.5. Köpek Kalbinin Beden Dışında İncelenmesi54 

 Cenap, 26 Aralık 1909 tarihinde yapılan bu deneyde, köpek kalbinin beden 

dışındaki55 faaliyetini göstermiştir. Kurbağa gibi soğukkanlı hayvanların aksine 

sıcakkanlı canlılarda kalp, göğüs kafesinde izole bir hal aldığı vakit çalışmasına devam 

etmemektedir. Fakat kalbin çalışmasının yapay solunum yardımıyla sürdürülebileceğini 

belirtmiştir. Köpekte, cerrahi olarak izole edilmiş olan kalpte karıncık 2,5 dakikada 214 

defa, sol kulakçık ise 3,5 dakika faaliyetine devam etmiştir. Aynı uygulamanın yapıldığı 

bir başka deneyde ise karıncıkta 3,5 dakikada 279 kasılma, kulakçıklarda 4 dakika 45 

saniyede 429 kasılma gözlemlenmiştir. Bu yapılan deneyle köpek kalbinin, diğer 

soğukkanlı hayvanların kalbinden farklarını göstermiş ve karıncığın kulakçığa göre daha 

kısa süreli kasılmasını sürdürebildiğinin gösterilmesini hedeflemiştir. 

2.6. Kalbin Sinir Sistemi Deneyleri56 

 Cenap, 9 Ocak 1910 ile 23 Ocak 1910 tarihleri arası, altıncıdan onuncuya kadar 

olan derslerinin kalbin sinir sistemi üzerine olduğunu belirtmiştir. Atardamarlarda kan 

basıncındaki değişimleri kalp hareketleri ile meydana gelmektedir. Bunun için cıvalı bir 

ölçüm aleti ile kan basıncı ölçülebileceğini söylemiştir. Bu sırada uygulanacak 

deneylerde kalbin, sempatik ve parasempatik sinir sisteminde oluşan değişimleri, alınan 

kan basıncı ölçümlerindeki değişimlerin izlenmesiyle net bir şekilde ortaya 

 
54 Kelb Kalbi Hâric-i Bedende. s. 17. 
55 Göğüs kafesi içerisinde, cerrahi olarak izole edilmiş haliyle. 
56 Aʿsâb-ı Kalbiye Tecrübeleri. s. 17. 
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konulabilmiştir. Ayrıca, bir atardamara sabitlenebilecek Sfigmograf57 yardımı ile 

hareketli bir silindir üzerine grafik alınabileceğini belirtmiştir. 

 Deneyde kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılacak uygun donanımın 

bulunmadığından, kalp duvarından bir ibre sabitleyerek kalbin durumu konusunda bilgi 

almıştır. Cenap, konu ile ilgili şu şekilde yazmıştır: 

“Derslerime başladığımda laboratuvarımızda senelerden beri kullanılan yıpranmış 

bir tansiyon ölçer dışında kullanmaya değer başka bir cihazım olmadığı gibi bunun da 

en önemli noktası olan sâbihi yoktu. Her ne kadar uğraşsak da bu parçayı üretmemiz 

mümkün olmadığından kalbin durumunu görünür kılmak için göğüs duvarından kalbe 

bir ibre yerleştirmekten başka bir çaremiz kalmamış ve kalbin sinir sistemi ile ilgili 

deneyler bu yöntem ile uygulanmıştır.” 

Kalbin sinir sistemi sekiz temel başlık altında incelenmiştir. 

2.6.1. N. vagus kalp için düzenleyici ve durdurucudur58 

 

 Boyunda Nervus vagus görülecek şekilde çıkarılınca, du Bois-Reymond59 

cihazıyla elektrik akımı ile etkilendiği zaman kalbin önce durmuş, sonrasında akım 

devam etmesine rağmen tekrar hareket etmeye başlamıştır. Bu sırada karşı taraftaki N. 

vagusu aynı akım ile uyarıldığında kalp durmamıştır. Bunun beklendik bir sonuç olduğu 

bilgisini vermiştir. Araştırmacılar, N. vagusun uyarılmasıyla kalbin durmasından sonra 

akımın geçişine rağmen kalbin tekrar hareketine başlamasını vagus sinirinin değil kalbin 

iç sisteminin60 yorulmasına bağladığını belirtmiştir. Bundan dolayı karşı taraftaki N. 

vagusun uyarılmasıyla kalbin durmaması, kalbin iç sisteminin yorulmuş olmasını 

 
57 Tansiyonun ölçülmesi için kullanılan alet. 
58 Asab-ı riʾevî-i miʿdevî muaddel ve mevkıf-ı kalbdir. s. 19. 
59 Emil du Bois-Reymond. 
60 Intrinsic Cardiac Nervous System. 
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göstermiştir. Sonrasında sinirlerin kalp üzerine etkisinin merkezden dışa doğru olduğu 

bilgisini vermiştir.  

Bir tarafın uyarılmasında beyin kökünden karşı taraftaki N. vagusa yansıyarak 

kalpte yavaşlamaya61 sebep olacağını, buna da yansıma yavaşlaması dendiğini 

belirtmiştir. Karşı taraf N. vagusun kesilmesi halinde diğer taraftaki vagal sinir merkez 

ucu uyarılması durumunda kalbin hızlanmasını62 gözlemlemiştir. Bu gözlem, beyin kökü 

uyarımının omuriliğe geçerek kalbin sempatik sinirlerine ulaşmasından kaynaklanmıştır. 

Buna da yansıma hızlanması dendiğini söylemiştir. N. vagus her iki tarafta da kesilince 

kalp hızlanmıştır. 

2.6.2. Köpekte N. vagus ve sempatik sinirden oluşan ortak gövdesi63 kalp için 

sempatik lifler de vardır64 

 

Bu konuyu anlamlandırmak için uygulanılan altıncı, yedinci, sekizinci ve 

dokuzuncu deneylerde, ortak gövde yüksek bir akım ile uyarılmıştır. Sonrasında daima 

yavaşlama ya da durma gözlemlemiştir. Buna karşın düşük akım uygulandığında, 

uygulama sonrasında hızlanma tespit etmiştir. Bu sonucun normal olduğunu belirtmiştir 

ve bu konuda altıncı deneyde uygulanan sempatik liflerin hafif akıma cevap verdiği 

sonucunun çıkartılabileceğini söylemiştir. 

 

 

 
61 Bradikardi. 
62 Taşikardi. 
63 Cezʿ-i müşterek 
64 Kelbde asab-ı riʾevî-i miʿdevî ve simpatiden ibâret olân cida-i müşterekde kalb için elyâf-ı müsriʿe dahî 

vardır. s. 20. 
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2.6.3. Köpekte N. vagusun ortak gövdesi ve sempatik sinirde bulunan 

sempatik liflerin aslında N. vagusun servikal sempatik sinir ile 

birleşmesinden geliyor65 

 

 Cenap, bunu kanıtlamak için ortak gövde üste doğru izlenecek olursa ikiye 

ayrıldığının görüleceği ve Vagal sinirin ortak gövdesi özellikle Servikal kordun sempatik 

dalından oluştuğunun bilgisini vermiştir.66 Servikal kort dalından biraz daha ötede ukde-

i rakabiye-i ulyâya(?) kavuşacağını belirtmiştir. Bu bölgelerin cerrahi olarak izole 

edilmesinden sonra yalnız sempatik sinirden oluşan Servikal kortun dalı şiddetli bir akım 

ile uyarılmıştır.67 Uygulanan yedinci deneyde kalbin hemen hızlandığını gözlemlemiştir. 

Vagal sinir köküne benzer akım ile uyarıldığında kalp durmuştur. Yazar bu noktaya 

dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Çünkü Vagal ve sempatik sinirin ortak kökü 

üzerine uygulanan aynı akım sonucu kalp hızlanmıştır. Yani ortak kökün hafif bir akımla 

uyarıldığında kalbin hızlandığının görülmesi N. vagusa değil, bu sinirin üstte sempatik 

sinir ile birleşmesinden kaynaklanmıştır. 

2.6.4. Köpekte ortak gövdenin pupilla68 üzerine etkisi69 

 

 Uygulanan sekizinci deneyinde, köpek üzerinde ortak gövdenin direkt olarak veya 

kesilerek merkez ucu uyarıldığında göz bebeğinde genişleme gözlemlemiştir. Cenap, 

diğer deneylerde olduğu gibi deneyin devamında sinirin üst dallanmalarını tespit edip 

kesilmesi veya elektrik akımıyla uyarılmasıyla birlikte bu durumu kanıtlamaya 

çalışmıştır. Böylece erişilen klasik sonuçlar köpekte sempatik sinirin ortak gövdesi ve 

vagal sinirin pupilla üzerine etkilerini ortaya çıkarmıştır. 

 
65 Kelbde cezʿ-i müşterek riʾevî-i miʿdevî ve sinpâtîde bulunân elyâf-ı müsriʿa filhakika asab-ı riʾevî-i 

miʿdevîyenin asab-ı sinpâtî-i rakabî ile müfağamesinden geliyor. s. 21. 
66 Kemal Cenap’ın notu: “Bu dalların ve bölgelerin cerrahi olarak izole edilmesi için yakında yayınlanacak 

olan Fîzîyoloji Lâborâtuvâr Kitabı’ma başvurulmalıdır.” 
67 Kemal Cenap’ın dipnotu; “Elektrotlar akım iletimini bakır tel üzerine izolasyonu için birer cam tüp 

geçirilerek yapılmıştır. Bunların mükemmel elektrotlar zannedilmemesini okuyucudan rica ederim.” 
68 Göz bebeği 
69 Kelbde cezʿ-i müşterekin hadaka-i ayniye üzerine teʾsîrî. s. 22. 
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2.6.5. Kalbin Sempatik Sinirleri Nerededir?70 

 

 Cenap bu deneyi, femoral sinirin uyarılmasıyla birlikte kalbe doğru şekillenen 

iletim yolunu açıklayarak, kalp üzerinde yapılan gözlem üzerinden kalbin sempatik sinir 

sistemi konumunu tespit etmek üzere gerçekleştirmiştir. Bu uygulamayı açıklamak için 

‘Şekil 4’ isimli şekle yer vermiştir. 

2.6.6. Vieussens halkasından çıkan sempatik sinirlerin konumları ve 

etkileri71 

 

 Vieussens halkasından kalbe giden sinir lifini elektrik akımıyla uyarıldığında 

kalbin hızlandığı gözlemlerini bildirmiştir.  

2.6.7.1. Sensorik Sinirlerin uyarımı ile kalbin yansıtan sinirlerinin 

uygulamaları 

 

 Bu bölümde köpekte N. femoralis, omurilik, hancerûi-i ûlvî72 ve posterior dalları 

ile N. vagusun üst sınırının uyarılmasıyla kalbin yansıyan sinir lifi bulunmuştur. 

N. femoralisin uyarılması Kitabın yazıldığı zamanlarda sensorik sinirlerin şiddetli 

bir akım ile uyarılmasıyla daima bradikardi meydana geleceğini kabul eden 

araştırmacılara karşılık, bazı bilim insanları sinir uyarımından bazen bradikardi bazen 

taşikardi meydana geldiğini, bundan dolayı bu olayın henüz anlaşılmamış olduğu 

fikrindedirler. Cenap, kalbin yansıma hareketi deneyinde bu ikinci tarafa katılmıştır.  

Bir deneyde femoral sinir yüksek akım ile uyarılmış ve hayvan inlemekte iken 

kalbin durduğunu gözlemlemiştir. Bunu takiben hafif bir akımla uyarıldığında bradikardi 

olsa da bundan sonraki tekrar verilen hafif akım sonrası taşikardi şekillenmiştir. Du Bois-

 
70 Merkez-i müsriʿ-i kalb nerededir? s. 22.  
71 Halka-i viyüssandan çıkân elyâf-ı müsriʿanın mevcudiyet ve teʾsîrleri. s. 24. 
72 Aynı zamanda: Asab-ı hancervi-i ulvîye. Gırtlağın üstü siniri, anlamında. Nervus laryngeus recurrens?  
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Reymond cihazıyla şiddetli bir akım geçirerek siniri uyardığı vakit ise kalpte oldukça az 

hızlanma olmuştur. Akımı azalttığımızda ise tekrar taşikardi ölçülmüştür. Sonraki 

deneylerde ise femoral sinirin uyarılmasında daima taşikardi gözlemlenmiş ve bahsedilen 

sinirin uyarılmasında taşikardiye meyilli görüldüğü gibi zaten çoğu deneyde varılan 

sonuç bu yöndedir. 

Yazar, bu sonuca dair ortak bir açıklama için bu deneylerin tekrar edileceğini 

belirtmiştir. 

2.6.7.2. Asab-ı hancerûi-i ulvîyenin uyarımı sonrası yansıma hareketi ile 

kalbin durması 

Bu deneyi Cenap yedinci sırada kloroform ile anesteziye alınan bir köpek üzerinde 

uygulamıştır. Asab-ı hancervi-i ulvîyyi cerrahi olarak izole ettikten sonra elektrik akımı 

ile uyarınca kalp durmuştur. Bu sinir kesildikten sonra merkez ucu ve periferinin 

uyarılması durumunda ise merkez ucunun uyarıldığında da kalp durmuştur. Merkez 

ucunun uyarılmasında kalbin durması ise bir yansıma durmasıdır. Uyarım, beyin köküne 

gitmiş; N. vagusdan geçerek kalbin durmasına sebep olmuştur.  

Bunu kanıtlamak için; hayvanda her iki taraftaki N. vagus kesildikten sonra asab-

ı hancerûi-i ulvîyyenin merkez ucunun uyarıldığı halde kalbin durmamasıyla birlikte 

yapılabileceğini belirtmiştir. 

2.6.7.3. Nervus vagus ile orta ve hızlı yansıma hareketi 

 Bu deney Cenap’ın dokuzuncu sıradaki uyguladığı deneyidir. Kloroform ile 

anesteziye alınan bir köpekte N. vagus bir taraftan kesilerek merkez ucunun uyarılmasıyla 

kalpte bradikardi gözlemlemiştir. Bu olayı, uyarıcının N. vagusun merkez ucundan beyin 

köküne ve beyin kökünden karşı taraf N. vagusa geçmesiyle açıklamıştır. Bunun 

kanıtlanması; karşı taraftaki N. vagusu kestikten sonra diğer taraftaki sinirin merkez 
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ucunu uyarıldığında kalpte bradikardi görülmeyerek taşikardi görülmesiyle mümkün 

olmuştur.  

Beyin köküne gelen uyarıcının N. vagus kesilmiş olunca kalbe ulaşması için 

omuriliğe geçerek, omuriliğin dallarından iştirâkiye-i sinpâtîyeler73 ile Vieussens halkası 

yoluyla kalbin sempatik sinir liflerine geçmiştir. Cenap, bu şekilde taşikardiye sebep 

olduğunu düşünmüş, meydana gelen taşikardinin, yansıma taşikardisi olduğunu 

belirtmiştir. Bu deneyle N. vagusun merkezi ucunun uyarılmasında meydana gelecek 

bradikardi ve taşikardi kalbin durumunu ve hareketini göstermiştir. 

2.6.7.4. Omurilik ve posterior dallarının uyarılmasında kalp yansıması74 

 Cenap, deneyi 25 Ocak 1910 tarihinde gerçekleştirmiştir. Uygulanan bu deneyde 

kloroform ile anesteziye alınan köpekte omurilik ve posterior dalların uyarılmasıyla 

kalbin yansıma hareketi incelenmiştir. Posterior dalların ve merkez ucunun kesildiğinde 

kalbin taşikardisinin görüldüğü belirtilir. Omurilik kesilerek üst ucu hafif bir akım ile 

uyarıldığında ise taşikardi görülmüştür. Bundan dolayı Cenap, bu deneyde sensorik 

sinirlerin uyarılmasında kalbin taşikardisinin daha sık karşılaşıldığını kabul etmiştir. 

 

2.6.7.5. Midenin ve huveyzenin75 uyarılmaları 

Yukarıdaki deneyin uygulandığı köpekte karın açılarak mide ağzı kesildikten 

sonra buraya takılan bir körüklü boru ile mideye hava doldurulacak olursak kalpte 

bradikardi gözlemlediğini belirtmiştir. Yani, midenin genişlemesi kalpte bradikardiye 

sebep olmuştur. Sonrasında bunun yerine mideye sıcak su verildiğinde, kalpte bradikardi 

gözlemlenmiştir.  

 
73 Ortak sempatik sinirler(?), anlamında. 
74 İniʿkâsât-ı kalbiye 
75 Böbrek havuzcuğu anlamında 
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Böbrek havuzcuğu76 izole edilmiş ve iç duvarı elektrotlarla uyarılınca kalp 

yavaşlamıştır. Bütün bu deneylerde organların uyarılması, organların sensorik sinirler ile 

merkezi sinir sistemine ulaşması ve dallarından vagal sinire geçmesinden bradikardiye 

neden olduğu düşünülmüştür. Midenin genişlemesi, sıcak maddenin mideye verilmesi 

veya böbrek ağrısı esnasında bazen şekillenen kalp hareketinin yansıma durması ile 

şekillenen ölüm olaylarını açıklayan bu deneylere, patolojinin gözlemlerinden daha 

dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde durulmuştur. 

 

2.6.8. Köpekte Vagal sinirin ortak gövdesi ve sinpâtî-i kebirin(?) buccal 

damarlar77 üzerine etkisi 

Kemal Cenap, Servikal sempatik sinirin kulak kepçesi damarları üzerine olan 

etkisi Claude Bernard’dan beri bilindiğini belirtir. Morat78 ve Dastre79, Vagal sinirin 

ortak gövdesi ve sempatik sinirin ana damarı80 üzerine olan daraltıcı etkisinden başka, bir 

de genişleten etkisi olduğunu söylemiştir.  

Kloroform ile anesteziye alınan bir köpekte ortak gövdenin üst ucu uyararak lissî-

i ulviyye(?), kubbe-i hanekiya(?), vech-i insi-i hadde(?) ve uyarılan tarafta damar 

genişlemesini işaret eden kızartıyı açıkça gözlemlemiştir. 

2.7. Kalbin Sivri Bir İğne Sokularak Durdurulması81 

 Cenap, bazı araştırmacıların kalp üzerinde belirli bir konuma şiddetli şekilde 

iğnenin sokulması durumunda, kalbin durduğunu kabul ettiklerinin bilgisini vermiştir. 

Konu kapsamında bu dokuzuncu deneyi 23 Ocak 1910 tarihinde uygulamıştır. Göğüs 

duvarından, daha önce kullandıklarından daha kalın bir iğne ile deneyin 

 
76 Huveyze-i kilye 
77 Evʿiye-i femmîye 
78 Jean-Pierre Morat 
79 Albert Dastre 
80 Sinpâtînin reʾs-i evʿiyesi 
81 Tevkîf-i Vahzî-yi Kalb. s. 28. 
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gerçekleştirilmesi sonucu önce kalp sonrasında solunum durmuştur. Araştırmacıların bu 

durumda canlının hayata dönmesinin mümkün olmadığını söylediklerini fakat yine de 

uzun süre denedikleri suni solunum sonrası hayata dönmediğini gözlemlemişlerdir. 

Kalpteki bu noktanın tam konumunu araştırmacıların tespit edemediğini ve tıbb-ı 

kanûnîye ile ilgili konularda önemli bir yeri olabileceğinden bahsetmiştir. 

 

2.8. Kalbin Kasılma Evresindeki Hacmi, Gevşeme Evresindeki Hacminden 

Küçüktür82 

 

 Yazar, kalbin kasılma sırasında hacminin küçülüp, gevşeme sırasında arttığını 

belirtmiştir. Kalp zarı fistülü83 yöntemi ile bu deneyi 23 Ocak 1910 tarihinde 

gerçekleştirmiştir. Kloroform ile uyutulan köpeğin beyin sapına hasar verilmesinden 

sonra suni solunum uygulandığı sırada göğüs duvarı açılmıştır. Kalp zarı üzerine iyice 

sabitlenen esnek bir boru yardımıyla alınan grafik ölçümü üzerinden değerlendirmiştir. 

Bu şekilde alınan grafikler Şekil 5’te görünmektedir. Bu grafikte kasılma evresine denk 

gelen soldan He Heʹ hattında karşılık kalp trasesinde Mim’e karşılık gelen, perikart 

boşluğunun trasesine Ayın alçalması denk gelmektedir. Aksine kalp trasesinde Te 

alçalmasına, perikart boşluğunu ise Ayınʹ alçalması oluşturmuştur. Bundan dolayı kalbin 

kasılması sırasındaki hacmi, genişleme evresindeki hacminden küçüktür. 

 Galey sondaları kullanarak daha açık şekilde ikinci eğitim döneminde incelenerek 

kalp hacminin azalması konusunda karıncık ile kulakçığın etkisinin irdeleneceğini ayrıca 

belirtmiştir. 

 

 
82 Kalbin inkıbâz-ı devrindeki hacimî devre-i rehâvetindeki hacminden küçüktür. s. 29. 
83 Nâsur-ı şeğâf-ı kalb. 
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2.9. Femoral Sinirin Uyarılmasının Karoid Tansiyon Üzerine Etkisi84 

 Bu deneyde Kemal Cenap, femoral sinirin uyarılmasıyla boyunda karoid 

atardamarından alınan ölçümü izlenmiştir. Yazar, 30 Ocak 1910 tarihinde 10, 11 ve 12 

sayılı deneyleri bu şekilde uygulamıştır. 

 

2.10. Omurilik Soğanının; Kan Dolaşımı, Kalp ve Solunum Üzerine Etkisi85 

 Cenap, 25 ve 30 Ocak 1910 tarihlerinde 10. ve 11. deneylerinde bu konuyu 

işlemiştir. Öncelikle omuriliği besleyen damarların tespit edilmesinin, fizyolojisi 

hakkında da bilgi vereceğini söylemiştir. Deneyde, bir köpeğin ilgili damarlarının 

bağlanması sonrasında kafatasının açılarak, beyni beyin köküne kadar parça parça 

uzaklaştırılmıştır. Köpek bu şekilde bir saat kadar hayatta kalmıştır. Aynı şekilde 6 Şubat 

1910 tarihinde yapılan 12. deneyde aynı şekilde damarların bağlanmasıyla dokuz saat bu 

köpeğin yaşadığını gözlemlemiştir. Fakat laboratuvar şartlarının soğuk olmasından dolayı 

ölüm sebebinin net olmadığından söz etmiştir.  

Yazar, 11. deneyinde omuriliğin beslenmesini etkileyen damarların işleyişine 

odaklanmıştır. Yaptığı deneyde; karoid ve omurga atardamarlarının bağlanmasından 

itibaren bir saat hayatta kalan köpeğin, bu durumunu omurilik soğanının hâlâ kan ile 

beslenmesine dayandırmıştır. Karoid ve omurga atardamarlarının bağlanmasından sonra 

köpek, canlılığını sürdürmüştür. Sonrasında daha aşağıdan farklı bir yolla beslendiğini 

düşünmüştür. Nekropsi yapılmasıyla bu bölgeleri besleyen diğer damarların ortaya 

çıkabileceğini belirtmiştir. Bu şekilde bir saatten beri hayatta olan köpeğin boyun iliğinin 

kesilmesiyle yedi dakika sonra solunumu ve ondan üç dakika sonra kalbi durmuştur. Bu 

gözlemi, beyin kökünün daha alttaki atardamarlar ile yani omurilik yoluyla beslenmesinin 

 
84 Asab-ı verekî tenbîhinin tazyik-i sübâtî üzerine teʾsîri. s. 31. 
85 Basale-i sîsâiyyenin deverân-ı dem ve kalb ile teneffüs üzerine teʾsîrî. s. 31. 
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engellenmesi ile beyin kökünün işlevini kaybetmesine bağlamıştır. Sonucu, beyin 

köküyle omuriliğin arasında bir ilişkinin olduğuna yönelik yorumlamıştır. 

 

2.11. Soluk Alıp Verme Sırasında Akciğerden Geçen Kanın Hacimce 

Farkları86 

 Kemal Cenap, gerçekleştireceği deney ile ilgili konuya şu soruyu sorarak başlar: 

“Akciğerde soluk alıp verme sırasında geçen kan hacimlerinin farkı var mıdır?”  

 Deneyi, henüz yaşamını yitirmiş bir köpek üzerinde ve 11. sıradaki uygulama 

kapsamında 30 Ocak 1910 tarihinde gerçekleştirmiştir. Köpeğin fibrininden ayrılmış 

kanını bir bardağa almıştır. Öldükten sonra akciğerdeki kan dolaşımını ölçebilmek için 

kalpten akciğere giden ve akciğerden çıkan damarlara cam tüpleri sabitlemiştir. Yer 

çekiminin etkisiyle ayrılan kanın bu tüplerden geçtiği ve akciğerden çıktığı sırada, 

akciğeri yapay olarak soluk alıp verme haline getirerek geçen kan hacmini tespit etmiştir. 

Soluk alma sırasında bir buçuk dakikada geçen kanı, 455 cm³ ve soluk verirken 350 cm³ 

olarak ölçmüştür. Bu orantının canlı yaşarken de korunmasının doğal olduğunu 

belirtmiştir ve bu ölçümün literatürde de benzer olduğunu iletmiştir. 

2.12. Kirli Kanın Toplanması87 

 Soluk alırken göğüs içindeki basıncın yükselmesiyle kan, Venae cavaedan kalbe 

hücum etmektedir. Kirli kanın kalbe yakın toplar damardan soluk alma sırasında kalbe 

doğru çekilmesini bu deneyle göstermiştir. 

 Deneyde, geniş açılı halde bükülmüş bir cam tüpün ucunu toplar damar ve (?)88 

içine sokmuştur. Diğer ucu da hayvandan aşağıda bulunan bir bardağa daldırıldığında, 

 
86 Şehîk ve Zefîrde Rieteynden Geçen Kanın Hacmen Farkları. s. 34. 
87 İncilâb-ı Dem-i Verîdî. s. 36. 
88 Vâcid? 
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soluk alma sırasında tüpe doğru sıvının çıktığını, soluk verme sırasında ise aşağı indiğini 

gözlemlemiştir. Deneyin en son tekrarında da aynı sonuç ortaya çıkmıştır.  

 Cenap, soluk alıp verme sırasında suyun hareketiyle, iki zaman arasında geçen 

dalgalanmayı gözlemlemiştir. Bunların kalbin faaliyeti, bir diğer tabirle sağ kulakçığın 

faaliyeti olduğunu belirtmiştir. Gelecek dönem, solunum aşamalarıyla birbirine denk 

gelen olayların grafik tarzında görülebilecek bir yöntemin uygulanacağı bilgisini 

vermiştir. 

 

2.13. Soluk Alırken Kalbin Kasılma Sayısı Soluk Verirken ki Sayısından 

Fazladır89  

 Cenap, canlının soluk alıp verme sırasında akciğerlerden geçen kan dolumunu bu 

başlık altında incelemiştir. 

Yazar, soluk alma sırasında göğüs çapı genişlediğinden göğüs içi basıncın 

azalmakta olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte aort ve akciğer damarlarının bu basınca 

daha az maruz kaldığını düşünmüştür. Basıncın azaldığı süreçte kalbin birkaç sefer daha 

hızlı atmaya başladığı ve soluk verirken de bunların tam tersi gerçekleştiğini 

gözlemlemiştir.  

Bu olayın gösterilebilmesi için kalp atım ve solunum grafikleri birlikte alınmıştır. 

Akciğer için akciğer-grafi ve nabız grafiği için ise sfigmoskop cihazı olması gerektiğini 

belirtmiştir. Cenap, akciğer grafisi için cihaz varken, nabız ölçümü için gerekli cihazın 

olmamasından dolayı laboratuvarda kalınca bir cam boru ve bir elastik kese ile 

sfigmoskop yapmıştır. 

 
89 Şehîkde Aded-i İnkıbaz-ı Kalb Zefîrde Aded-i İnkıbâzından Ziyadedir. s. 37. 
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Ayrıca, deney sırasında kalpteki kanın pıhtılaşmasını önlemek için atardamar ve 

toplardamardan bir kimyasal madde enjekte edildiğini belirtmiştir. Sfigmoskop ve 

akciğer-grafi cihazını birer Marey tamburuna sabitleyerek grafik verisini almıştır. 

Hareketli silindir döndürüldükçe de üst üste iki grafik oluşmuştur. 

Kemal Cenap, deneyin yapılışı sonrası elde ettiği grafiğin Morat’ın aldığı 

grafikten, kalbin hızını değerlendirme gibi konularda daha iyi olduğunu belirtmiştir. 

 

2.14 Akciğerin Damarları Büzüştürücü90 Sinirleri91 

 Cenap, bu deneyin klinik açıdan öneminden bahsetmiştir. Göğüs kafesinde, 

akciğer zarına dokunmadan bir pencere açılmış, bu bölgeden akciğerin rengi ve 

hareketleri incelenmiştir. Sonrasında Vieussens Halkasını cerrahi olarak ortaya çıkartıp 

bronşlara yönelen sinir lifinin du Bois-Reymond cihazıyla uyarılmasıyla akciğer 

dokusunun solgun bir renk aldığı görülmüştür.  

 2.15. Kanın Vücuttaki Bir Turu92 

 Yazar, kanın vücutta tüm dolaşım sisteminden geçişinin incelendiği bu deneyde 

daha önceleri uyguladığından daha farklı bir yöntem kullanmıştır. 

Deneyin uygulama mantığı aslında damar içine bir noktadan verilen maddenin 

tekrar gözlemlenmesi ile ne kadar sürede vücutta bir tur attığını ölçmektir. Boyun toplar 

damarına sabitlenen kalbin aksi yönündeki bir iğne ile belirli bir hızda dönen silindir 

üzerindeki emici kâğıda, kan dolaşımı devam ettikçe içerisinden geçen kanın lekesini 

bırakmaktadır. Böylece bu iğnenin sabitlendiği yerden kalp yönüne potasyum 

ferrosiyanür93 enjekte edildiği andan itibaren bırakılan kan lekesinin incelenmesi için 

 
90 Pulmoner Vazomotor Sinir Aktivitesi? 
91 Aʿsâb-ı Muzikkatüʾl-Veʾâîye-i Rieteyn. s. 38. 
92 Müddet-i Tâm Deverân. s. 40. 
93 Hadid-i kiyanus-ı potasyum. 
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silindir bir tam tur yaptıktan sonra kâğıt alınmıştır. Kâğıt üzerindeki lekeler kuruduktan 

sonra ferrik perklorat94 uygulanması ile potasyum ferrosiyanürün Prusya mavisi renk 

verdiği yerin başlangıcı saptanmıştır. Yapılan ölçümlerde bu dolaşım süresini bir deneyde 

26,5 sn. ve bir diğerinde ise 25 sn. olarak ölçmüştür. Dönemin literatürünün de bu yönde 

olduğunu belirtmiştir. 

 

2.16. Atardamarlarda Kanın Hızı95 

 Cenap, 7 Şubat 1910 tarihinde, her sene kullandığı Julliet Yöntemini bu sene 

birtakım düzenlemeler ile uygulamıştır. 

 Bu deneyde normalde vücut dışındaki damar bağlantı elemanları camdır. Fakat 

Cenap bu deneyde, daha doğru ölçüm için damarlara esneklik ve kalınlık olarak yakın 

olan bir kauçuk boru kullanmıştır. 

 Uygulanan deneylerden birinin tüpte hava kaldığı için ölçümün doğru 

yapılamadığı ama sonrakilerde, köpekteki femoral arterin bölgesel hızı 28 cm olarak 

ölçülmüştür. Literatürün de 28-30 cm arasında olduğu belirtilmiştir. 

 

2.17. Tavşanda Servikal Spinal Kordun Sempatik Sinirleri Deneyi96 

 Claude Bernard ve (?)97’den beri boyundaki sempatik sinirlerin damar 

büzüştürücü sinirler içerdiği bilinmektedir. Morat ve Dastre köpek omuriliğinde, baş için 

aynı zamanda damar genişleten sinirlerin bulunduğunu kanıtlamıştır. Kalbin sinir sistemi 

üzerine gerçekleştirilen deneyler sırasında bu deney de uygulanabilmiştir.  

 
94 Fevk-i klor hadîd. 
95 Sürʿat-ı Mevziye-i Şiryâniye. s. 41. 
96 Tâvşânda Habl-ı Sinpâtî-i Rakabî Tecrübesî. s. 42. 
97 Özel isim, okunamamıştır. 
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 Cenap, deney sırasında tavşanı sabitlemeyip yardımcısına kafasını ve gövdesini 

tutturmuştur. Sonrasında kulaklarının içerisine, pamukla sabitlenecek şekilde birer 

sıcaklık ölçer konmuştur. Sıcaklığı bir kulakta 37, diğerinde 36,9 derece ölçülmüştür. 

Cenap bu ölçüm farkıyla alakalı: “Görülen bu fark sıcaklık ölçerlerin eksikliği olabileceği 

gibi uygulama esnasında her iki kulak kepçesinin damar genişletici sinirinin yoluyla da 

ilgili olabilir.” demiştir. 

Ölçüm sonrası habl-i sinpâtînin98 sağ tarafı kesilmiş ve beş dakika sonra sağ 

kulakta sıcaklık 37,6 diğerinde 36,8 derece bulunmuştur. Siniri kesilen sağ tarafta sıcaklık 

artışı şekillenmiştir. Kesilen sinirde damar büzüştürücü lifler olduğu için bu kulakta kan 

miktarında artış doğrudan sıcaklık artışına sebep olmuştur. Hatta bu damar genişlemesini 

göstermek için iki kulaktan karşılıklı parçalar kesildikten sonra, sinirinin kesildiği 

taraftan kan damlarken diğer taraftan hemen hemen hiç kan damlamamıştır.  

Kulakların pencereye döndürülüp incelenmesi sonrası sempatik sinirin üst sınırı 

du Bois-Reymond cihazıyla uyarılmıştır. Bu sırada uyarılan taraftaki kulak damarlarının 

daraldığı hatta kulağın renginin solduğu gözlenmiştir. Bu canlıda uyarım sonrası göz 

bebeğinde dahi genişleme99 görülmüştür.  

 

2.18. Canlıda Bulunan Kan Miktarı100 

 Ağırlığı 13,374 kg bir köpekten 1545 gr kan alınmıştır. Bundan dolayı ağırlığına 

oranla 1/12 olduğu tespit edilmiştir. Genel kanı literatürde de böyledir. Deneyin yapılış 

şekli için; Durus-ı Hayât101, Mebâdi-i Fenn-i Menâfiü’l-Azâ102 kitaplarına başvurulabilir. 

 

 
98 Truncus sympathicus (?) 
99 Midriyazis 
100 Uzviyyetde Mevcûd Mikdâr-ı Dem. s. 44. 
101 Şakir Paşa 
102 Kemâl Cenap  
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2.19. Yutkunma Deneyi103 

Yutma esnasında dil, gırtlak ve yemek borusu ile bu bölümde hareket ettiren 

uyarımlardan sorumlu bazı sinirlerin görevleri vardır. Bunlar, karın boşluğuna 

hissizleştiren maddenin enjekte edilmesiyle uyuşturulan köpekler üzerinde gösterilmiştir. 

Bu deneyler 20, 22, 27 Şubat 1910 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Çenenin altındaki istenilen alanlara erişim sağlanması amacıyla çene, cerrahi 

olarak çıkarılmıştır. Bundan sonra yanak iç mukozası104 kesilmiş ve uygulama sırasında 

meydana gelen kanamanın durdurulmasına çalışılmıştır. Gırtlak, dil kemiği üstü kası ve 

yutkunma kasları hazırlanmıştır. Nervus hypoglossus, Nervus glossopharyngeus ve vagal 

sinir gibi yutkunma eyleminde etkili bir sinir olarak birer tel üzerine alındıktan sonra 

yutkunma konusunda deneylere başlanmıştır.  

Elde edilen sonuçlar: 

2.19.1. Nervus hypoglossus gerek doğrudan doğruya ve gerek kesildikten sonra 

periferik sınırının elektrikle uyarılmasında dilin ileri geri hareket ettiği gözlemlenmiştir 

ve dil palatum duruma105 uyum sağlamıştır. Bu sırada aşağı kadar ayrılan alanında altına 

indiği görülmüştür. Hypoglossal siniri kestikten sonra uyardığımızda dil eskisi gibi 

hareket etmiştir. 

2.19.2. Yutağın Yükselmesi ve Yutkunma Bozukluğu  

Vagal sinirin faringeal pleksusu ve Nervus glossopharyngeus kesildikten sonra en 

ucunun uyarılmasıyla yutkunma sırasındaki kasılma ve gevşeme gözlemlenmiştir. Nervus 

glossopharyngeusun en ucunun uyarılmasında adale-i ebrûye-i lamîyeden(?) dolayı 

yutağın yükselmesiyle gırtlak açıkça görülmüştür.  

 
103 Belʿ Tecrübesî. s. 44. 
104 Gışâ-i muhatî-i haddî. 
105 Sert damak. 
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2.19.3. Reflü Olayı 

Ramus pharyngeus nervi vagi kesildikten sonra en ucunun uyarılmasıyla 

muassırât-ı belʿumiyede görülen kasılma hafif olduğu halde merkez ucunun 

uyarılmasında yutkunma sırasındaki kasılma şiddetli olmuştur. Ana dalı hem sensorik 

hem de sempatik fonksiyonludur. En ucunun uyarılması, sensorik liflerden dolayı 

omurilik soğanındaki yutma merkezi, karşı taraftaki vagal ve glossopharyngeus sinirini 

etkilediği vakit tersine yansıyarak yutma hareketinin şiddetli olmasına sebep olmuştur. 

 

2.20. Midenin Sempatik ve Parasempatik Sinirleri106 

 Kemal Cenap, mide üzerine, 30 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde bir dizi deney 

gerçekleştirmiştir. Bu deneylerinde, batın açılıp, mide görünür şekilde çıkarılmıştır. Sol 

vagal sinir akım ile uyarıldıktan sonra midenin korpus ile kardia bölgelerine doğru bir 

dalgalanma izlenmiştir. Sağ vagal sinirin uyarılmasıyla da aynı durum şekillenmiştir. 

Uyarım kesildikten sonra da midede kasılmanın devam etmesi, düz kasların özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

 Uygulanan deney ile midenin hareketli bir organdan çok bulunduğu bölgedeki bir 

kapı işlevinde olduğu düşünülmüştür. Roux(?) ve Baltazar(?) da insanda radyoskopi 

yöntemiyle mideyi gözlemleyerek aynı sonuca varmıştır.  

 Cenap, deneyin devamda, mideye sokacak uygun bir kesesi olmadığından dolayı 

Morat’ın yöntemini değiştirerek uygulamıştır. Midenin kasılma ve gevşemesinin mideye 

sokulan bir kese ile dışarıya aktarılacağına, bizzat mide boşluğunu, dışarıdaki Marey 

tamburuna sabitleyerek midenin kasılmasını ve gevşemesini doğrudan doğruya 

aktarmıştır. Mide kasılınca, (Morat’ın yönteminde olduğu gibi midedeki kese sıkılınca) 

 
106Aʿsâb-ı Muharrike ve Mevkife-i Miʿde. s. 46.  
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midede meydana gelecek basınç değişimi, dışarıda Marey tamburuna geçeceği için uygun 

cihazın olmamasına bu şekilde çare bulunmuştur. 

 Bu deneyi 30 Nisan 1909 tarihinde kloroform ile uyuşturulmuş bir köpekte 

uygulamıştır. Vagal sinir güçlü bir akımla uyarıldığı sırada hareketli silindire temas 

ettirilmiş olan Marey tamburunun ibresiyle, mide grafiğini almıştır. Bu sinirin mide için 

sempatik etkisinin olduğu da bu yolla anlaşılmıştır.  

Vagal sinir içinde midenin sempatik sinirlerinin haricinde parasempatik sinir 

lifleri de vardır. Sinir lifinin yansıma hareketini ve plorakarpinle zehirlenmiş hayvanlarda 

uyarılma sırasında dahi hareketli oldukları bu deney ile gösterilmiştir. 

2.21. Dolaşım Hızı ve Canlıda Kan Alımının Emilime Etkisi107 

 Cenap, dolaşım sistemi ve kan alımının ilaç emilimi konusunda etkilerini iki 

köpek üzerinde göstermiştir. Bu, 20. ve 21. sayılı deneyleri, 26, 29 Mayıs 1910 tarihinde 

gerçekleştirmiştir. 

 Deri altından kürar uyguladığı iki köpekten biri dolaşımın hızlanması için 

enjeksiyonun yapılmasından sonra laboratuvar içinde gezdirilmiştir. Genel felç belirtileri 

10 dakika içerisinde gözlemlenmiş, solunum felci şekillenmeden önce yapay solunum 

desteği ile hayatta tutulmuş ve üç saat sonra felç kaybolmuştur. Solunumun felç ile 

durması engellendikçe kürarın idrar yoluyla atılmasıyla, nihayetinde ölüm engellenmiştir. 

İlk köpek ile benzer ağırlıktaki ikinci köpekten 35 gram kan alındıktan sonra aynı 

miktar kürar deri altına enjekte edilmiş, bu sefer felç belirtileri, enjeksiyonu takip eden 5 

dakika sonra şekillenmiştir. Fakat hareket ettirilmediği için tam kas felcinin 

gözlemlenmesi 38 dakika sürmüştür. 

 
107 Sürʿat-ı Deverân ve Fasdın İmtisâsa Teʾsîrî. s. 49. 
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2.21.1. Maddenin Vücut Sıvılarına Geçiş Aşaması ve Canlı Vücudunda 

Yayılış Aşaması 

 Kemal Cenap, 21. deneyinde; bir maddenin bedene enjekte edilmesi ile bölgesel 

emilimini ve vücuda yayılmasını iki köpek üzerinde göstermiştir. Birinci köpekte, arka 

tarafında deri altına dört cm3 kürar solüsyonu enjekte edilmesinden sonra felç belirtileri 

18 dakika sonra görülmüştür. Solüsyonun içerisindeki kürar miktarını, Allan ismindeki 

kişinin not etmediğini belirtmiştir. Bu sırada enjekte edilen deri bölgesi, emilimin devam 

etmemesi için halka şeklinde bağlanmasıyla tam kas felci şekillenmemiştir. Sonrasında 

bağı açmasıyla beraber felç gözlemlenmemiştir. Bunun sebebi olarak, kas felcine yetecek 

miktarda kürarın bölgede kalmamış olduğu düşünülmüştür.  

 

2.23. Mide ve Bağırsakta Emilim108 

 Bağırsakta ve midede emilim bu başlık altında incelenmiştir. Cenap, ince 

bağırsakta tuzların emilim deneyini 4 Haziran 1910 tarihinde uygulamıştır. Bu deneyde 

lenf ve kan damarlarının etkileri gösterilmiştir.  

 Kloroform ile uyutulan köpekte, batın açılarak urve-i meaʿiye109 iki taraftan 

bağlanmıştır. Urveden106 çıkan toplardamarlar ayrı ayrı bağlanıp lenf damarları serbest 

bırakılmıştır. İçerisine 0,03 gram striknin sülfat tuzu110 enjekte edilmiştir. Sonrasında 

zehirlenme belirtilerinin görülmemesinden dolayı tuzların emiliminin bu yolla olmadığı 

sonucunu elde etmiştir.  

 İkinci bir köpekte ise aynı süreç uygulanıp, toplardamarlar bağlanmamıştır. 

Enjeksiyon sonrası yedinci dakikada zehirlenme, on birinci dakikada ölüm şekillenmiştir. 

Bu sonuç, emilimin toplar damarlar ile şekillendiğini göstermiştir.  

 
108 Miʿde ve Emʿâda İmtisâs. s.51 
109 Ansae intestinales 
110 Kibritiyet striknin. 
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 Araştırmacılar, köpek midesinde emilimin olduğunu kabul etmektedir. Bağırsakta 

yapıldığı gibi midenin başı ve sonu bağlandıktan sonra beş santigram sodyum sülfat111 

enjekte edilmiştir. Sonrasında 20 dakika beklenmiş olsa da çırpınmaların görülmemesi 

sebebiyle emilimin şekillenmediği sonucuna ulaşmıştır. Mideye uygulanmış 

sedefotundan bağın çözülmesi ile zehirlenme belirtisi gözlemlenmiştir.  

Bu gözlem iki şekilde açıklanabilir: 

1. Midede sodyum sülfatın emiliminin olması için beklenilen süre yeterli 

olmayabilir. 

2. Midede emilim yoktur.  

Cenap, uygulanan bu deneyin, ihtimallerden ikincinin kabulüne mecbur 

bıraktığını ifade etmiştir.  

Bir köpekte aynı şekilde mide bağlandıktan sonra, içerisine beş santigram striknin 

sülfat tuzu enjekte edilmiştir. İlk 16 dakika hafif, 20 dakika şiddetli kasılma ve tam spazm 

görülmüştür. Fakat ilk köpeğin midesi tamamen doludur. Gözlemlenen bu gecikmenin 

bundan dolayı olma ihtimali vardır. Bu konunun ikinci dönem tekrar edileceğinden 

bahsetmiştir. 

 

2.24. Çene Altı Tükürük Bezi Salgısı112 

Kloroform ile uyutulan köpekte, çene altı salgıbezinin boşalma kanalı olan 

Wharton Kanalına özel bir yöntemle bir boru yerleştirildikten sonra, bezin akıtıcı sinirini 

uyarım ile yerleştirilen borudan akan salgı incelenmiştir.  

 

 
111 Azotît striknin. 
112 İfrâz-ı Tahteü’l-fekkî. s. 53. 
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2.25. Solunumun Sinirleri ve Solunum Merkezi Deneyleri113 

 Solunumu idare eden merkezi solunum sinirleri, omurilik soğanı ve omuriliğin 

kalp bölümünden oluşmaktadır. Cenap ayrıca bu bölümler ile bahsi geçen organların 

sinirsel bağlantılarından da bahsetmiştir. Derslerinde konuyla alakalı olarak bu sinirlerin 

solunum üzerine etkisini incelemiştir. İlgili sinirlerin kesilmesiyle ve elektrik akımına 

maruz bırakarak etkilerini solunum sayısı ve şekli gibi verilerle gözlemlemiştir. Yapılan 

deneylerin, 25. (tarihi belirtilmemiştir) ve 26. sıralı 24 Nisan 1910 tarihli olduğu 

belirtilmiştir. Deney için kullanılan köpekler, kloralhidrat ile morfin ya da kloroform 

kullanılarak sedasyon altına alınmışlardır. 

 

2.26. Solunum Merkezi Deneyi, Omurilik Soğanının İkiye Ayrılması ile 

Solunum114 

 Cenap, bir hayvanın atlas kemiği115 ve kafatası arasına, sanki canlının burnundan 

çıkacakmış gibi bir doğrultuda iğne sokulacak olursa; önce solunumun durduğunu sonra 

bundan dolayı oksijensiz kalan canlıda, kalbinde durduğunu belirtmiştir. Bu yöntemi, 

laboratuvarda deneyin uygulanması sonrasında canlının hayatını sürdürme imkanının 

olmayacağı durumlarda, ötenazi için sıklıkla kullanıldığından bahsetmiştir. 

 Solunum kasları ve burnun dış kanatları birbiriyle paralel çalışmaktadır. Soluk 

alındığı sırada genişleyen burnun dış kanatları, soluk verme sırasında daralır. Bunun 

gözlemlenmesi için sedasyon altındaki bir köpekte beyin omurilik zarı açılması sonrası 

omurilik soğanı ortaya çıkartılmıştır. Burada solunum merkezinin üstünden enine 

tamamen kesilmiştir. Bu kesi burundaki solunum hareketlerini durdururken, solunumun 

da durduğu gözlemlenmiştir. Cenap, senelerden beri uyguladıkları bu deneyde daha önce 

 
113 Aʿsâb ve Merâkiz-i Teneffüsiye Tecrübelerî. s. 51. 
114 Merkez-i Tenâkus Terübesi, Basale-i Sîsâiyyenin iki Halinde Teneffüsün. s. 54. 
115 Omuriliğin kafatasından sonra başlayan ilk omuru, C1- Servikal Vertebra. 
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böyle bir sonuç görmediklerini belirtmiştir. Suni solunuma 75 dakika devam edildikten 

sonra solunum kendiliğinden devam etmiştir. Sonrasında solunumun devam etmesiyle 

beraber burundaki solunum hareketleri de gözlemlenmemiştir. Bu deneyin 

değerlendirilmesi iki açıdan önemlidir. İlki, bahsedilen konu gösterilmiştir. İkincisi ise 

omurilik soğanının kesilmesiyle solunumun durması sonrasında suni solunuma uzun süre 

devam edilmesiyle birlikte tekrar solunumun dönebileceğidir.  

 

2.27. Diyaframın ve Göğüsün Felci116 

 Canlıda nefes alma sırasında göğüs iskeleti ve karın eş zamanlı hareket 

etmektedir. Köpek ve tavşanda, göğüs iskeletinin yükselme hareketini mümkün kılan 

sinirler, omuriliğin boyun bölgesinden; diyaframın ise üçüncü dördüncü boyun omuru 

hizasından çıkmaktadır.  

 Cenap, bu sinirlerin işlevini anlamak ve göstermek için bir dizi uygulama 

yapmıştır. İlki, sedasyon altındaki bir köpekte, iki taraftaki diyafram sinirini izole edip 

elektrik akımıyla uyarıldıktan sonra diyaframın soluk alma şeklinde kaldığını ve karnın 

şiştiğini gözlemlemiştir. İkincisi, diyafram sinirlerinin kesilmesiyle birlikte, solunum 

devam ederken karın içe çökmüştür. Bunun sebebini de felç olmuş diyafram kasının 

göğüste oluşan basınca doğru hareketiyle birlikte karın iç organlarının göğüs boşluğuna 

doğru ilerlemesinden kaynaklanmaktadır. Üçüncüsü, dördüncü ve beşinci omur arası 

omurilik kesildikten sonra göğüs kaslarının felci şekillendirilmiştir. Diyafram kasının 

uyarımının, ilgili sinir etkilenmediği için hâlâ devam etmiştir. Bu durumda nefes alma 

sırasında karnın şiştiği ama aksine göğüsün içine doğru çöktüğü görülmüştür.  

Bu gözlemler neticesinde Cenap, soluk alma sırasında göğüs ile karın arasındaki 

ilişkiyi emme basma tulumbaya benzetmiştir. Bu deneylerde, diyaframı felç olan köpek, 

 
116 Felc-i Hicâb-ı Hâczî ve Felc-i Sadrî. s. 56. 
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yaşamını sürdürmüştür ama solunum kaslarının felç olduğu köpekte yeterli miktarda 

oksijenin kana geçememesinden dolayı ölüm şekillenmiştir. 

 

2.28. Soluk Vermedeki Havanın İncelenmesi ve Bunların Solunumdaki 

Oranları117 

 Kemal Cenap, solunum havasındaki gazlardan; oksijen ve karbonik asit 

miktarlarını ölçmek için bu deneyi uygulamıştır. Cıva üzerinde kalan bir cam kaptaki 

havanın içerisindeki karbonik asidi, potasyum ile oksijeni ise nâri gümüş asit(?) ile 

emdirmiş, sonra soluk verilen havayı cıva üzerindeki dereceli cam kaba almıştır. İçerdiği 

oksijen ve karbonik asidin hacimleri laboratuvar ısısı ve barometre basıncına göre 

düzenlendiğinde beklenilen sonuçlar elde edilmiştir. 

2.29. Vahz-i Sükkeri118 Deneyi119 

 Köpek ve tavşanda, dördüncü ventrikül120 tabanının tahrip edilmesiyle kanda 

glikoz artışı izlenmektedir. Bu deney özellikle köpek üzerinde gösterilmiştir. Literatürde, 

bu deneyin köpeklerde uygulanması alışılagelmiş değildir. Bu deneyler ile önceki 

kaynaklarda şimdiye kadar söz edilmemiş birçok konuya yer verilmiştir. Bunlar: Vahz-i 

sükkeri sonrasında kanda glikozun bulunma şekli, vücut sıcaklığı ile kan glikoz miktarı 

arasındaki oran, idrarda şekerin görülme anı gibi konulardır.  

Cenap, bahsedilen konuların her ne kadar dört beş sefer doğrulanmış olsa da kabul 

etmek ve müfredata eklemek için daha fazla doğrulayıcı sonuçlar elde edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Bu denemeler sırasında bazı incelemelerin güvenilir olduğu 

düşünülmüş ve araştırmacılara bildirilmiştir. Bunlardan biri, Societe de Biologie 

 
117 Tahlîl-i Havâ-i Zefîri ve Nisbet-i Teneffüsî. s. 58. 
118 Bkz. La Piqûre Diabétique: Beyinde dördüncü ventrikülün tabanındaki bir noktaya uygulanan ponksiyon 

sonrası kan glikoz seviyesinin bir süre artış göstermesi olayıdır. 
119 Vahz-ı Sükkeri Tecrübesi. s. 59. 
120 Ventriculus quartus. 
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bünyesinde yayımlanmış olan; “Contribution A L'étude De L'action De La Moelle 

Cervicale Dans La Piqure Diabetique Chez Le Chien. Compte Rendus de la Societe de 

Biologie, Tome LXIX, No:13, 1912.” makalesidir. Cenap, bu makalenin tercümesini bu 

başlığın devamına eklemiştir. 

 

2.29.1. Köpekte Vahz-i Sükkeri Sırasında Servikal Sipinal Kordun Etkisi 

Hakkında 

 Claude Bernard, Vahz-i sükkeri ile ilgili deneyinde, dördüncü ventrikülün 

tabanındaki sekizinci ve onuncu kranial sinirlerin köken aldığı yerin ortasındaki bir 

noktada yer alan bölgenin, canlıda hiperglisemi ve glikozüriye sebep olduğunu 

göstermiştir. Bu notanın ponksiyonu ile karaciğerden kana glikojen geçişinin uyarıldığını 

kabul etmiştir.  

Bu Vahz-i sükkeri uygulanmasından sonra karaciğere ileti, büyük splenik 

sinirler121 tarafından şekillenmektedir. Deneyde; Vahz-i sükkerinin sebep olduğu 

hipergliseminin, omurilik soğanı ile büyük splenik sinir köklerinin bağlantılı olup 

olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır.  

 Uygulamada alınan kan örneklerinde, %10 Fehling ferrosiyonür çözeltisi ile 

glikoz ölçümü yapılmıştır.  

 Vahz-i sükkeri uygulanasından 15 dakika sonrasında yapılan iki farklı uygulama 

sonrası kan glikoz seviyesi izlenmiştir. İlk olarak omurilik soğanının tabanı kesilmiştir. 

İkinci olarak da sekizinci kranial sinir122 hizasından kesilmiştir. Kanda glikozun seyri, bu 

iki farklı uygulama sonrası incelenmiştir.  

 

 
121 Nervus splanchnicus thoracicus majör. 
122 Nervus vestibulocochlearis. 
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İlk durum: Vahz-i sükkeri sonrası omurilik soğanı tabanının kesilmesi.123 

Saat  Glikoz Miktarı (Binde) 

 Vahz-i sükkeri öncesi 1,5 gr 

3:13 Vahz-i sükkeri  

3:23  1,9 gr 

3:25 Omurilik soğanı tabanının kesilmesi  

3:35  2,123 gr 

3:45  3,4 gr 

3:55  1,045 gr 

İkinci durum: Vahz-i sükkeri sonrası sekizinci kranial sinir hizasından kesilmesi. 

Saat  Glikoz Miktarı (Binde) 

 Vahz-i sükkeri öncesi 2,736 gr 

3:30 Vahz-i sükkeri  

3:45  4,11 gr 

3:47 Sekizinci kranial sinir hizasından kesilmesi  

4:00  3,38 gr 

4:10  3,12 gr 

4:20  2,195 gr 

4:30  2,1 gr 

 
123 Eserin çevirisindeki tablo hataları, Fransızca aslına bakarak giderilmiştir. 
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 Kan glikoz seviyesinin değişim gösterdiği her iki durumda da tespit edilmiştir. İlk 

durumunda, omurilik soğanının altından kesit atılmasından 20 dakika sonra glikoz düzeyi 

yükselirken, sekizinci kranial sinir hizasından kesilmesi ile düşüş görülmüştür. Bu 

gözlemler, omuriliğin büyük splenik sinirler ile ilişkisini koruması ya da kaybetmesinden 

dolayı şekillenmiştir. Bundan dolayı omurilik soğanı ile büyük splenik sinir köklerinin 

bağlantısı gösterilmiştir. 

 Kemal Cenap, Vahz-i sükkeri deneyi sonrası kan şekerinin normale dönmesinin 

30 ila 40 dakika zaman aldığını gözlemlemiştir. Bu sonucun ilk defa kendisi tarafından 

belirtildiğini söylemiştir. Ülkede kütüphaneler dışında ilgili bir kaynak bulunmadığını, 

bundan dolayı da belirtilmediğini söyleme konusunda çekimser olduğunu da ifade 

etmiştir. Ayrıca idrar ile ilgili tetkiklerde yapılmış fakat bu ölçümlerin verilmesini gerek 

görmemiştir. 

 Cenap, eserinin burada sonlandığını ve kitapta geçen bu deneylerin öğrenci 

sayısına göre 4 ila 5 sefer tekrarladığını belirtmiştir. Bundan dolayı kitabın hacmi ve sayfa 

sayısının, sarf edilen emeği yansıtmadığını ifade etmiştir. Eserin sonunda, Kemal Cenap 

ismi ile 2 Şubat 1911 tarihli ibare bulunmaktadır. 
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3. Amelî Fîzîyoloji Derslerî Adlı Eserin Transliterasyonu 

 Kemal Cenap Amelî Fîzîyoloji Derslerî adlı kitabını, “Dârülfünûn-i Osmânî Tıb 

Fâkültesinde 1325-1326 Senesî Kış ve Yaz Nısf-ı Sene-i Tedrîsîyelerînde” alt başlığı ile 

1911 tarihinde yazmıştır. Eser Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaasında basılmıştır. 

Kitap 63 sayfa, bir kapak, sekiz şekil ve iki tablodan oluşmaktadır. Bu kitap içerisindeki 

şekil ve tablolar çalışmanın sonunda ayrıca verilmiştir. 

Çalışmanın bu bölümünde eserin trasliterasyonu bulunmaktadır. 

Trasliterasyonunda; آ-â, او-û,  و-o/û,  ع-ʿ, ء-ʾ gibi harf ve sembol karşılıkları olan 

dönüşümler uygun kelimelerde kullanılmıştır. Uygulanan trasliterasyon sonrası sayfa ve 

satır karşılıkları aynı tutularak verilmeye çalışılmıştır. 

Metinde okunamayan ya da tam karşılığından emin olunmayan kelimeler için 

“(?)” işareti kullanılmıştır. 

 Eser içerisinde deney başlıkları altında tarih ve ders sayısı ibareleri 

bulunabilmektedir. Bu bilgiler incelendiğinde, 15 Aralık 1909 ile 20 Mayıs 1910 tarihleri 

arasında, 30 kadar dersten bahsedildiği gözlemlenebilir. Ayrıca kitabın ders notlarından 

oluştuğu bilindiği için önsözünde bulunan tarih ile eserin sonunda bulunan tarihlerin yani 

11 Ocak 1911 ile 2 Şubat 1911 arasında yazıldığı düşünülmüştür. 
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3.1. Bir İki Söz 

Muhît-i iʿrfan-ı tıbbımıza takdîm ettigim şu kitâb, mekteb-i tıbbiyemizin  

tevhîdiyle teşkîl edîlen fakültenin ilk senesindeki amelî derslerimi 

ihtivâ eder. Bu dersler, lâborâtuvârımızı tecdîden ihya etmek üzere 

fakültede bize tahsis edîlen salonlar henüz çıplak ve dört duvardan  

ibâret iken, eski ameliyâthânemizde mâlik olduğumız âlât-ı fenniyeden 

başka her şeyden, hatta hayât tecrübelerini icrâ edecek bir mücerrebin lâzıme-i 

faʿaliyeti olân sükûn ve istirahatden, mahrum bir hâlde yapılmışdır. 

Bu derslerde amelî bir sûretde gösterilen mesail-i hayâtiyye sıra ile 

takib edîlirse görülür ki zikr edîlen şerâitde icrâsı şâyân-ı 

dikkat olmak lazım gelen tecrübeler yapıldıkdan başka mübtedi şâkirdâna hayât  

ve faʿaliyeti hakkında fikr-i tecrübe verilmek gibi gaye takib edîlmişdir.  

Tecrübelerden baʿzıları memleketimizde lâborâtuvâr hayâtı bulundığına delil olmak 

üzere taharriyât ve tedkikat-ı husûsiyyemizden olub birtakımı Paris Cemiʿyet-i  

Hayâtiyesine ve İstanbul’da Cemiʿyet-i Tıbbiye-i Osmaniyeye tebliğ ve baʿzı Fransa Ceride-i 

Tıbbiyesiyle de neşr edîlmiş bulunması nazar-ı dikkate alınır ve bundan mücerreb-i hakire  

bir küçük şemʾi takdir ifraz edîlirse müstakbel içün muhtac olduğum 

yegâne sâik-i mesâi ibzal edîlmiş olur. Şunu da arz edeyim ki 

fakültemizde fîzîyoloji, birçok fakültelerde olduğu gibi, üç 

nısf-ı senede tedris edîldiğinden şu dersler iki nıfs-ı senʾe-i tedrîsîyeye 
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âʾiddir; yaʿnî bir seri tedrisat-ı amelîyemizin hemân nısfını ihtiva etmekdedir. 

Bu dersleri gören şâkirdân son nısf-ı sene-i tedrîsîyelerinde cümle-i 

asabîye, merkeziye ve muhıtiye ve husûsat-ı saireye daiʾr mütebaki tecrübeleri 

görmekde bulunmuşlardır ki bu sûretle ancak üçüncü ve son nısf-ı seneleri 

zarfında fîzîyolojiyi ikmal etmiş olacaklardır. Bundan sonra her sene 

amelî derslerim muntazaman neşr edîlecek ve fîzîyoloji-i tecrübiyenin memleketimizdeki  

seviyesi, bu defaʿki gibi, amel-i tabiiyemizin pişgâh-ı marifetine takdim edîlecektir. 

Fîzîyoloji-î tecrübiye aʾîd bütün istihzaratı ve lâborâtuvâr 

hayvânlarının teşrih-i tatbîkilerini, lâborâtuvârda kullandığımız eski ve yeni âlât-ı 

fenniyenin taʿrifat-ı istimaʿletini, tecrübelerin sûret-i icrâsını ve fîzîyolojiye 

aʿîd kimyâ-i miʿyaratı teâmülât-ı husûsiye ve umûmiyesini ihtiva edecek 

olân ve derdest-i tanzim bulunân [Fîzîyoloji Lâborâtuvâr Kitabı] nam-ı  

eser-i âcizanem dahî yakında neşr edîlecek ve bu sûretle en naciz hizmetlerim 

vatanıma muttariden takdim edîlecekdir. 

 

 Kaḍı Köy – 29 Kânûn-i Evvel 1326 

Kemal Cenab 
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3.2. Usûl-i Kalb Nüvîsî, Kardiyografi  

Faʿaliyetde bulunân kalbde bir takım inkılâbât kabûl edîlir. Bir inkılâb-ı 

kalbi, inkıbâz-ı üzeyniyât, inkıbâz-ı buteynât ve ıstırâhat-ı umûmiye gibi üç 

safhadan iʿbâretdir. Hayvânât-ı âliye kalbinin bu tarzdaki mihânikiyetini 

Şuvo ve Marey meşhur-ı âlem olân kardiyografi tecrübeleriyle gösterdiler.  

Bunlar, bârgîrde evʿiye-i kebîre-i unk kalbe husûsî sondalar idhâl 

ederek, sondaları kâuçu enbûblarla “tabl-ı marey”lere rabt ederek 

üstüvane-i müteharrike üzerinde faʿâliyyet-i kalbiyenin grafiklerini aldılar. Bârgîr 

intihâb edîlmesine sebeb aded-i inkıbâzat-ı kalbiyesinin bati ve muntazam olmasındandır.  

Bârgîrde kalb dakîkada 36: 40 defʿa inkıbâz eder. Kelbde ise kalb sürʿatle 

işler dakîkada, 96 : 100 defʿa inkıbâz ider. Bundan bâşka inkılâbâtında  

bârgîrdeki intizâm yokdur. Mamâfih kelbde dahî ihrâʿi tecrübe mümkündür.  

Muʿallim Galey- kelb için Şuvo ve Marey sisteminde husûsî kalb 

sondaları iʿmâl etdirmişdir. Kalb için Galey sondaları 

derslerimin bidâyetinde Avrupa’ya henüz ısmârlanmış, binâenaleyh gelmemiş idi. 

Derslerimde bir sıra ve intizâm takîb ile tecrübelerimi dürûs-i nazariyeye 

tevfîk etmek içün bidâyeten duran dem tecrübelerine şürû etmek ve bunun içünde 

fîzîyoloji-i kalbi mesʾelesinden bâşlâmak lüzûmu derkâr olduğundan eldeki 

vesâit ile bu hâdiseyi mübtedi talebenin pişkâhına vazʿ etmek 

istedim; binâenaleyh Fransua Frank Usûlini tatbîk etdim. 
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3.2.1. Fransua Frank Usûlü.- İki adet kalb-nüvîs-i Marey alınır, 

kalb nüvîslerin enbûb hâriçleri ince birer kaûçu boru ile tabl-ı 

mareylere rabt edîlir. Tabl-ı mareylerin ibre-i muharrirleri ustûvane-i 

müteharrike üzerindeki islî kâğıda temâs etdirilir. 

 Tecrübe. - Derslerime mukayyed şâkirdânın adedîne ve lâborâtuvâra 

bir dersde yüzelliden iki yüze kadar efendi alabilmek lüzûmuna mebnî 

bir amelî dersin bütün şâkirdâna irâʾesî içün dört-beş tekrârı 

icâb etdîğinden 6, 8, 13, 20, 27 Kânûnievvel 325 târîhli 

beş dersîmde bu mesele mutâlaʿa edîlmiştir. Tecrübelerimde evvelâ ber-hayât 

bir hayvânda kalbin nasıl çalışdığını hâzırûna göstermek ve müteʿakiben 

Fransua Frank Usûliyle kardiografi icrâsına başlâmak üzere kelb, 

senelerden berî lâborâtuvârda tenvîm-i hayvânât zımnında istiʿmâl etdîğimiz 

muʿallim Şarl Ribşe’nin tavsiye-gerdesi bir mahlûl mebzul elhâs cevf-i per-bütûn 

zerk edîlmek sûretiyle tenvîm edîldikten sonra küşâd-ı sadra şürûʿ 

edîlmek üzere ukde-i hayât tahrîb edîldi. Teneffüs-i sınâî icrâsıyla 

hayvânın devâm-ı hayâtı temîn edîldiği sırada hutût-ı halmiyeler hizâlarında 

cild, ensice-i rihve ve adlâʿ kesilmek sûretiyle ayrılân kısm kademe-i  

sadrın altından hicâb-ı hâcze ve batn-ı aliyeden unk ve aksâm-ı ulviyye-i sadra  

olân irtibatatı katʿ edîlmiş ve kıtʿa-i mezkûre-i unka doğru devrilerek  

sadr küşâd edîlmişdir. Şeğâf-ı hâricî-i kalb şakk ile hâzırûna  

gösterilmişdir. Şâkirdân gerek nazar ve gerek lems ile kalbin inkıbâzı  

ve irtihâsındaki ahvâlinî tedkik etdikden sonra (kalb inkıbâzında sertleşir, 

rehâvetinde yumuşar) Fransua Frank usûl-i amelîyesine şurû edîlmişdir. 
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 Kardiyograflar elde tutuldığı sırada birinin devinmesi üzeyn, diğeri  

buteyn-i eyser üzerine tatbîk ile hafif sûretde temas ettirildi.  

Bu tecrübelerde şart-i muvaffakiyet devinmelerin sath-ı kalbe heman heman temas etmesiyle  

mümkün oldığundan esnâyı tecrübede mücerribin elleri dikkatle hareket etmelidir. 

Kardiograflara merbût marey tamburlarının mânivelaları üstuvane-i 

müteharrike üzerindeki sisli kâğıda temas ettirilmiş olduğundan bu sırada  

üstüvane dahî tahrîk edîldi. Mânivelaların ucları bir hatt-ı müşterek-i 

şâkûlîyye tesâdüf etdirilmiş olduğından bu şerâitde alınân grafikler 

"hem-zamân" dizilir. Bu grafiklerin klişesi (Şekil 1)de görülür. 

Bu grafiklerin (traselerin) birer 

hatt-ı müstakim olmayıb fakat birer 

hatt-ı mütemevvic oldukları görülüyor. 

Temevvücât kardiyografların devinmeleri 

üzerine edîlen tazyik ile tahassül  

eder. Çünkü bu hâlde kardiografın  

havâsı kısmen müşterek olduğu marey  

tamburına geçerek gışâsını ve binâenaleyh mânivelasını kaldırır. Esnâyı 

tecrübede düğmeler sath-ı kalbe hemen hemen temas etdirilmiş bulundığı hâlde 

temevvücâtın husulü, ecvaf-ı kalbiyenin inkıbâzda kürevileşerek 

düğmeleri zagt etmesidir. Aldığımız grafiklerin üstündeki üzeyne,  

altındaki buteyne âʾiddir. [Şekil 1] de görülüyorki üzeyn grafigindeki  

temevvücün kısm-ı sadrına buteyn grafiğinde, fakat aynı hat üzerinde, 

bir inhifaz tevâfuk edîyor. Demek olur ki üzeyn-i inkıbâzda iken 
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buteyn hal-i rehâvettedir. Bilakis buteyn grafiğinde bir temevvüce  

üzeyn grafiginde bir inhifaz tevâfuk etmesinden buteyn inkıbâzda 

iken üzeynin hal-i rehâvetde olduğu anlaşılıyor. Bizim bu usûl ile 

aldığımız ikincî grafikde ve üzeyn hattında (Şekil 2) hal-i inkıbâz 

üzeyne âʿid olduğını tefsir 

etdigimiz (Mim) temevvücünden  

başka buteyn grafigindeki 

temevvücât ile hem zamân ve heman  

aynî evsâfda büyük temevvücât 

(Kef ʹ) görülmekte ise de 

bunlar buteynin hal-i inkıbâzı 

işʿar eden temevvücün üzeyne intikâl etmesinden ileri gelir. Binâenaleyh ahvâl-i  

üzeynî gösteren hat üzerinde bunların nazar-ı itibara alınmamaları lazım gelir.  

Birinciden ziyade şâyân-ı dikkat olân ikincî trasede [Şekil 2] Kaf Kaf ʹ ile He Heʹ 

hatları arasındaki buteyn ve üzeyn grafiklerinin aksâmı istirahat-ı 

umûmiye-i kalb devresidir. Bu devreye âʿidiyetini tefsir etdigimiz grafikler 

aksâmından üzeyn teresindeki temevvücün kısm-ı sadrı dahî devre-i istirahat  

kalbe âʿiddir. Kelb kalbinde Fransua Frank Usûlüyle alınmak şartıyla  

bu ikincî grafik [Şekil 2] mühimdir. 

3.3. Tazyik-i kalbi ile tazyik-i şiryâninin yekdîgeriyle mukayesesi 

Ecvaf-ı kalbiyenin ve bu meyanda buteyn-i eyserin takallüsündedir ki derûnundaki  

tazyik haiz-i kıymet oluyor, an-ı rehâvetde ise sıfıra ve dahâ aşağı  

 

 

 

 

 

  



75 

 

 

 



76 

 

9 

düşüyor. Şiryânlarda kanı sevk ve tahrîk eden kuvvet, buteyn-i eyserin  

kudret-i tekallüsünden ibaretdir. Buteyn içindeki tazyik, buteyn rehâvetinde 

sıfıra indiği hâlde tazyik-i şiryânı, buteyn-i eyserin devre-i inkıbâziye  

ve irtihaʿiyesine tevâfuk etmek şartıyla az çok nevesân etmekle beraber daʿima 

haiz-i kıymet bulunuyor, hiçbir zamân sıfıra inmiyor. 2 Kânûn-i Evvel 325 

târîhindeki birinci dersîmde bu meselede gösterilmişdir. Esbâb ve şerâit-i  

nazariyât bahsinde mutâlaʿa edîlen bu meseleyi göstermek içün mâlik olduğum  

vasıta iki câm borudan başka bir şey değildi. 327 senesi yaz 

sömestresine kadar lâborâtuvârımız lazım gelen tertibat-ı cihâzziye itibariyle 

tekemmül edeceğinden bu mesele sûret-i ahirle de mutâlaʿa edîlecektir. 

Tecrübe. - Şiryân-ı fahzinin nihâyet-i halfiyyesine bir masura takub 

hazırlandıktan sonra, kalbin zaten birinci ders içün ukde-i hayâtî  

tahrîb, teneffüs-i sınâʿi icrâ olunduğu sırada sadrı küşâd edîlmiş 

olduğundan, torokar vasıtasıyla buteyn-i eyserin cidârı teskib edîldi. 

(Kontejan usûlü). Torokarın kıtʿa-i nıkbesini çıkararak kıtʿa-i enbûbyasına  

bir kâuçu boru tâkılarak uzunca bir câm boruya rabt edîlmişdir. Şiryân  

masurası dahî kâuçu enbûb vasıtasıyla bir câm boruya rabt edîlmişdir.  

Her iki câm borular vaziyet-i kaimde tutulduktan sonra kâuçu enbûblara  

tâkılı olân milkatlar kaldırılarak kanın enbûblara duhûlü müsaade 

edîlmişdir. Bu şerâitde buteyn ve şiryân enbûblarında bulunân kan sütunlarının  

nevesân etdîği, şu farkla ki buteyn enbûbunda sütun dem enbûbunda alt  

ucunda yaʿnî sıfıra tenzil etdigi hâlde şiryân enbûbunda hudud-ı tenzil 

hiçbir zamân sıfıra düşmeyerek daʾima hâiz-i kıymet olduğu görülmekde 
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idi. Şiryân enbûbunda gözle dahî bir takımı vasiʿ, digerleri küçük 

temevvücât görülmekde idi. Temevvücât-ı vasiʿ teneffüse, temevvücât-ı hafîfe  

buteyn eyser ahvalinde tabî idi. 

 Mîhânîk-i deverâna âʿid olân buteyn-i eyser ve şiryânların fark-ı tazyikleri 

böyle bir tarz-ı basît amelîyede gösterildiği gibi tecrübe-i besadatını muhâfaza etmek 

şartıyla fakat grafik bir hale de getirilebilir. Şiryân ve buteyn-i eyseri 

uzun birer câm boruyu rabt edeceğimize Fransızca U harfi şeklinde 

civalı mikyâsı tazyiklere rabt etmek ve mikyâsları birer tabl-ı Mareye  

birleştirerek bunların manivaları grafiklerini almak mümkün olabilir.  

Fakat lâborâtuvârda bir cemm-i gafir müvacehesinde ilk tarz-ı icrâ şâyân-ı 

tavsiyedir. 

3.4. Landuva Usûlüyle Nabz-ı Şiryânî Grafiği 

 Bu hayvân tecrübe esnâsında kan zâyiʿ etdîğinden temdîd-i hayât 

zımnında verîd ve dacıdın kibrîtiyyet-i sud ile yapılan masl-ı sınâʿî zerk 

edîlmiş ve tazyik-i şiryâni tereffüʿ etdikden sonra Landuva Usulüyle nabz-ı şiryâni 

grafiğî alınmışdır. Bunun içün şiryân-ı fahzînin nihâyet-i merkezisîne 

tâkılmış olân mâsûreye bir kâuçu enbûb vasıtasıyla bir diğer 

şiryân mâsûrası tâkıldıktan sonra kâimi bir resim tahtesine geçirilen  

resim kâğıdı üzerine dem-i şiryâni seyelân etdirilmiş ve Kanın bizzat 

çizdiği emotogram alınmışdır. 

            3.4.1. Müşterek Emotogramlar. – Landuva usûlüyle nabız-ı şiryâni 
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terasesi alınmak meselesi de bütün talebeye gösterilmek içün beş defʿa 

tekrâr edîlmiştir. Bunlar 13 Kânûn-i Evvel 1325 târîhli tecrübemizde 

buteyn ile şiryân-ı fahziden, 20 Kânûn-i Evvel 325 salı günki dersîmde 

ise şiryân-ı terguy ile şiryân-ı subâtîden alınmışdır. 

 

3.5. Buteyn ve Şiryânların Müşterek ve Emotografik Traseleri 

İntikâl-i mevc-i nabziyi göstermek içün husûsi usûlüm. 

Maʿlumdur ki buteyn-i eyserin inkıbâzı esnâsında şiryânlara giren kandan 

dolayı şiryânların mebdeʿinde bir tahavvül-i tazyik husule gelir. Bu tahavvül-i 

tazyikden mebdeʿ-i şerâyînında bir mevc tevellüd eder ki, râkid sularda dalgaların 

intikâlî gibi, bu mevc-i şerâyînda bulunân seyyâle-i demeviyye de muhîte doğru  

intikâl eder. Mevc-i mezkûr, nabz-ı şiryâniden ibaretdir. Mevc-i nabzı-ı 

şiryânilerde ber-zamân-ı muayyenede, bir mesafe katʿ etmekle bir sürʿat-i haizdir. 

Bu mevcin husulüne sebeb olân kuvve-i muharrike kalbdir. Mevc-i nabzı-ı kalbe 

yakın şiryânlarda kalbden uzak şiryânlardan dahâ evvel tahassul eder; kalbden 

uzak yaʿnî muhite yakın şiryânlarda bir zamân sonra görülür. Bu teʾehhure 

te'ehhur-ı nabız derler. 

Buteyn-i eyser ve şiryânlardan emotofrafik ve hem-zamân, müşterek traseler 

almak usûlini ben ilk defʿa tatbîk etdim. Filhakika buteynden emotogram 

almak Kontejanın, şiryândan almak ise Landuvanın Usûlleri ise de bu 

iki usûli hem-zamân ve müşterek emotogramlar almak sûretiyle mutâlaʿa 

etmek, ve bu sûretle nabz-ı şiryâni temevvüclerini, sûret-i intikâlî, teʾehhur 

nabz-ı şiryâniyi göstermek içün birlikte şimdiye kadar kimse tatbîk  
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Bu usûl talebeye gösterildikden sonra dahâ mükemmel bir hale  

vazʿ edîlmek içün çalışılmışdır. Usûlumüz, dört-beşyüz kişilik 

bir amfi teatırda hazıruna uzakdan  

kuvve-i muharrike olân buteyn-i eyserin an-ı  

tekallüsünde başlâyan temevvücün şiryânlarda  

sureti-i intikâlinî göstermek itibarıyla  

şâyân-ı dikkatdir. 

3.5.1. Tecribe ve Sûret-i İcrası. _ 

Tertib ettiğim cihâz gâyet basittir.  

Tahtadan bir sütûn-ı amûdîye yek-diğerine 

muvâzî ve ufkî üç adet câm enbûb 

tâkılır, enbûbların uçları  incedir.  

Bunların ince olmayan diğer uçlarına  

birer kâuçu enbûb tâkıldıktan  

sonra en üstteki  câm enbûba  

âʿid kâuçu boru şiryâni-ı fahzî  

ile ve setdeki şiryâni-ı sübâtîye, en  

altdaki ise trokar vasıtasıyla buteyn-i  

eyserin cevfiyle iştirâk etdirilir. 

 Bir resim tahtası üzerindeki  

resim kâğıdı şiryâni-ı fahzî, sübâtî  

ve buteyn-i eyserin kanlarının seyelân 

edeceği câm ebobların önünde kaimen bir muavin tarafından tutuluyor. Câm  
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enbûblardan vukûʿa gelecek seyelânların resim kâğıdı üzerinde bir hatt-ı 

müşterek-i amûdîye tesâdüf edib etmeyecekleri tecrübeye başlâmazdan evvel  

tedkik edîlmelidir. Bunun içün kâuçu enbûblara tâkılan bir huni  

vasıtasıyla renkli bir mâyi' akıtdırılarak bu husûs temîn edîlir.  

Bu şerâitde câm enbûblardan vukûʿa gelecek seyelânat-ı demeviye eğer ayni 

zamânda vukûʿa geliyorsa resim kâğıdı üzerinde bir hatta tesâdüf etmek  

üzere kan lekeleri görülecektir. Resim kâğıdı sabit bir vaziyetde  

kalırsa yaʿnî tahrîk edîlmezse lekeler herhâlde bir hat-ı müştereğe tesâdüf 

eder. Fakat mücerreb buteyn-i eyser, şiryâni-ı sübâtî ve fahziden seyelân-ı dem  

vukûʿna vasıta olân kâuçu enbûbları sedayeden mülakatları kaldırdığı  

sırada muavinde resim tahtasını bir hareket-ı muntazame-i mutarride ile câm  

enbûbların önünden geçirirse elde edîlecek grafik [Şekil 3] de  

görülüyor. Tecrübelerim evvelemirde bu sûretle tahrîk edîlen resim kâğıdı  

üzerine alınmış ise de muahharan üstüvane-i müteharrik üzerine geçirilen resim  

kâğıdı üzerine alınmıştır. Hattâ zamân-ı mesâhası içünde resim kâğıdının  

üst tabakasına yakın bir kısmı islenerek bir zamân nüvîs diyapozon ile  

işlemekde olân müşare-i elektrik vasıtasıyla bir de zamân trasesi  

alınmışdır. Şübhesizdir ki zamân trasesi, câm enbûblardan vukûʿa gelecek  

seyelânat-ı demeviyye hattına tesâdüf etdirilmiş olduğundan bu sûretle câm 

enbûbların hatt-ı müştereklerine zamân-ı hattın tesâdüfiyle alınacak grafikler 

“hem-zamân” olmuşlardır. Bu klişede [Şekil 3] Kaf buteyn-i eyserin, Şın  

şiryâni-ı sübâtînin,  Fe şiryâni-ı fahzinin emotogramlarıdır. He noktasından  

buteyn kanı seyelân etmiş ve lekesini yapmağa başlâmışdır. Binâenaleyh o noktada 
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buteyn tekallüse başlâmış demektir. Nabz-ı sübâtî Sin Sinʹ hattına müsâdif  

He noktasından, nabz-ı fahzî Ye Yeʹ hattına müsâdif ye noktasından başlıyor.  

Sin Sinʹ ve Ye Yeʹ hatları arasındaki kısım nabz-ı fahzinin nabz-ı sübâtîye  

nazaran teʾehhürinî mesâha eder. Bu emotogramlarda bu husûs Kaf kalb  

grafikinde şâyân-ı mutâlaʿa husûsat-ı müsâdif nazar oluyor. Kalb  

emotografında ye noktasında bir sükût-u ibtidâʾî görülmektedir. Bu sükût-u  

ibtidâʾî bence pek mühimdir ve inbisat-ı şiryân-ı ebhere delalet eder. Müellefatın 

hiçbirinde bu nokta hakkındaki tefsîr ve izâhatıma tesâdüf etmediğimden  

husûsidir zannederim. Görülüyor ki He noktasından itibaren buteyn  

grafiği teressüm etmeğe başlâdığından bu noktada buteyn-i eyserin tekallüse 

beda etdîği anlaşılıyor. Bidâyet-i inkıbâzdan hal-i rehâvetine kadar buteynatın  

kudret-i inkıbâzları imtidad etdîği hâlde buteyn grafiğinde He den Mim  

noktasına kadar suʿûd fekat Mim  noktasında buteynin devâm-ı takallusuna rağmen bir  

sükût görülüyor. Bu neye delalet eder? Şuvo ve Mareyin kardiyografi  

teraselerinde, buteyn grafiklerinde görülen temevvücât-ı aynıyla kalb  

emotogramında da görülüyor. Fekat dikkat edîlirse Şuvo ve Marey  

grafiklerinde dahî birinci mevc yaʿnî grafiğin sükût-i ibtidâʾîyesi  

[Bu vech-i tevsîm de benimdir] buteyn grafiğinde takallüs-ü buteyn eşʾar eden  

kısm-ı saidin kıtʿa-i ufkiyesindeki diğer mevclerden büyükdür. 

Gerek kalb emotogramında ve gerek Şuvo ve Marey traselerinde  

görülen temevvücler hakkında fîzîyolojistler tefsirat-ı muhtelifede bulunmuşlardır.  

Muʿallim Marey bu temevvüclerin şiryân-ı ebher ve riʾevîde tevellüt ve buteynata doğru  

ricat eden temevvücât-ı tazyikiyeden husule geldiğini kabûl etmişdir,  
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Leon Frederik ise ricʿât-ı basîte ve adîdenin natam sûretde  

birleşmelerinden yaʿnî bir güzâr-ı gayr-ı tam-ı ʾadelîden husule geldiklerini kabûl etmişdir.  

Temevvücât-ı mezkûre her ne sûretle izâh ve tevîl edîlirse edîlsinler,  

birinci sükût bence gâyet mühimdir. Buteyn grafiğinin kısm-i ufkisindeki  

mevc-i ibtidâʾî, yahud sükût-u ibtidâʾî gerek buteynden aldığım emotogramda  

ve gerek Şuvo ve Marey usûliyle alınân grafiklerde aşikardır.  

Aşikardır ki mevc-i ibtidâʾî, emvâc-ı taliyeden dahâ vüsʿatli, dahâ ehemmiyetlidir.  

Mevc-i ibtidâʾî, yahud sükût-ı ibtidâʾî neye delalet eder? 

Görülüyor ki buteyn-i eyser inkıbâza başlâr başlâmaz he noktasından  

itibaren buteyn grafiği çizilmeğe başlâmışdır. Bu sırada desâmât-ı seniye 

şiryâniye açılıyor, ve kan buteynden şiryân-ı ebhere geçmeğe başlıyor; buteynin 

inkıbâza başlâması ve desâmât-ı siniyenin açılmasıyla şiryânda âsârını  

göstermeğe başlâyan kudret-i kalbiye önünde tesâdüf etdigi sütun dem-i 

şiryâniyî ileri doğru sevk etmeğe ve cüdrân-ı şiryâniyenin hâsse-i 

elastikiyeti icabı şiryânların inbisatına masrûf olacakdır. 

            Kudret-i kalbiye teʾsîriyle sütun dem-i şiryâni ileri doğru sevk edîlmekden  

ziyade pek küçük bir zamân zarfında evvel-emirde inbisât-ı şiryâniye sebeb  

olacağı tabiʿîdir. İnkibâz-ı buteynâtı mütaakib şiryânlarda vukûʿa gelen hâdisat-ı  

mîhânîkiye hakkında buraya kadar verdiğim izâhât zaten bütün mücerrebîn  

tarafından esasen maʿlûm bir şeydir. Şimdi gelelim tefsirât-ı husûsiyemize: 

Desâmât-ı siniye şiryâniye açıldıkdan sonra bir tarafdan kudret-i kalbiye,  

diğer tarafdan şiryânlarda kanın delk ve temasından ibâret mukâvemet-i muhitiye gibi iki 

kuvvetin mahsulesi olarak tazyik-i şiryâni bu sırada tereffüʿ eder, bu da maʿlumdur; 
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fakat kudret-i kalbiyenin şiryânlarda his olduğu anda vukûʿa gelen inbisat-ı  

şiryâni kudret-i kalbiye ile mukâvemet-i muhitiyeden ibâret ve muhassala-i kuvvâ içün 

bir sükût anı değil midir? İşte inbisat-ı şiryâniyeden bu sûretle vukûʿa 

gelen sükût anıdan dolayı buteyn grafiğinin devre-i takallüsünü işʿar eden  

temevvüc-i kebîrin şuʿbe-i ufkîyesindeki mevc-i ibtidâʾî, yâhud sükût-u ibtidâʾî  

teşkîl eder. Sükût-u ibtidâʾîden sonra buteyn grafiği bitekrâr terfi  

edîyor. Zirâ kudret-i kalbiye teʾsîriyle cüdrân-ı şiryâniye gâye-i inbisâtını  

aldıktan sonra kudret-i kalbiyenin devâm etdîği müddetçe inbisâtını muhâfaza  

ederek  âdeta sulb el-cidâr bir enbûb hâlini alır. Bu ise mukâvemet-i  

muhitiyenin tezâyüdü demek olacağından kudret-i kalbiye ile mukâvemet-i muhitiyenden  

ibâret olân hâsıla-i kuvâ tezayüdüdür. Binâenaleyh grafik tekrâr  

yükselir. Sükût-ı ibtidâʾîden sonra buteyn grafiğinin tekrâr terfi 

 etdîği safhada görülen temevvücât Muʿallim Marey gibi emvâc-ı şiryâniyeye  

yahud Muʿallim Frederik gibi cidâr-ı buteyniyatdaki tekallüssât-ı basîte-i adaliyyenin  

natamam sûretde birleşmelerine atf etmekte muhteriz. 

Nice asl-ı şâyân-ı ehemmiyet olân sükût-ı ibtidâʾîdir ki, inbisât-ı  

şiryânını gösterir. 

Sin Sinʹ hattına müsâdif noktada buteyn grafiğinin sükûtı ise  

bidâyet-i rehâvet-i buteyne delâlet etmekle tabiʿü’l-husûldur. 

Kalb ve şerayinde teşekkül eden emvâc-ı nabziyyenin sûret-i intikâlinî  

ve teʾhhür-i nabız keyfiyetini gösteren usûlüm ile buteyn grafiğinde sükût-ı  

ibtidâʾî hakkındaki sûret-i tefsirim cemiyet-i hayâtiyeye tebliğ edîlecektir.  
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3.6. Kelb Kalbi Hâric-i Bedende 

13 Kânûn-i Evvel 325 târîhli tecrübemizde kelb kalbinin hâric-i bedende  

faʿâliyyeti gösterilmiştir. Maʿlumdur ki züʾl-dem-i bârid hayvânâtın [kurbağa,  

kaplumbağa] kalpleri evʿiye-i kebîre kesilerek hâric-i bedene alındıkda hâricde  

dahî işlerse de züʾl-dem-i hâr hayvânâtın kalbleri ve bu miyânda kelbin kalbi  

bu şerâitde hemen tevkîf eder. Fakat uzûn müddet teneffüs-i sınâʿi icrâ  

olunan züʾl-dem-i hâr hayvânâtın kalbleri hâric-i bedende kurbağa ve kaplumbağa kalbi gibi  

faʿâliyyetine devâm ettiğinden bunu görmek içun dersde uzûn müddet teneffüs-i 

sınâʿiye maʿrûz kalan kelbde evʿiye-i kebîre kesilerek kalb hârice alınmışdır.  

Elimizde tutduğumuz kalbin buteynleri iki buçuk dakîka yaşadı  

ve bu müddet zarfında 214 defʿa tekallüs etdi. Üzeyn-i eyser ise üç buçuk  

dakîka hayâtını muhâfaza etdi. Bir diğer günki tecrübemizde ayn şerâitde  

bulunân köpekden çıkarılan kalbin buteynâtı  üç buçuk dakîka zarfında  

279, ve üzeynât ise dört dakîka ve 45 sâniye zarfında ber-hayâtta kalarak  

429 defʿa tekallüs etmişdir. Binâenaleyh bu tecrübemiz züʾl-dem-i hâr hayvânın  

kalbini, züʾl-dem-i bârid hayvân kalbine ifrâğ içün icâb eden şerâit-i 

tecrübiyeyi gösterdikden başka üzeynâtın buteynâtdan ziyâde muhâfaza-i hayât              

ettiğini göstermiştir. 

3.7. Aʿsâb-ı Kalbiye Tecrübeleri 

Altıncıdan onuncuya kadar derslerim aʿsâb-ı kalbiyeye âʾiddir.  

Aʿsâb-ı kalbiye tecrübeleri icrâ olunduğu esnâda kalbin ahvâlini mücerreb 

ne ile tedkik etmelidir? Tazyik-i şiryâninin tahavvülât-ı kalbiyesi, efʿâl-i 
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kalbiye ile husûla geldiğinden civalı bir mikyâs tazyik-i dem ile tazyik-i  

şiryâni alınır.  Ustuvâne-i müteharrike üzerine tatbîk grafiği resm ettirilir.  

Ve o sırada aʿsâb-ı muharrike ve muvakkıfa kalb üzerine mücerreb icrâyı tecrübe ederek  

kalbde vukûʿa gelecek teserruʿ ve tevkîfler tazyik-i şiryânının tahavvülât-ı kalbiyesinin  

teserruʿ ve tevkîfleri ile kaydu aşikar kılınır. Yâhûd bir şiryâna bir sfiğmoskop sokup 

tatbîk ve bir kâuçu enbûb vasıtasıyla bir tabl-ı mareye rabt edîlerek  

yine ustuvâne üzerinde grafiği alınır.  Amfiteatrada bulunân hâzırûna  

kalbin ahvâlini hep birden ve uzakdan göstermek içün basit bir usûl 

olmak üzere nâhiye-i kalbiyede cidâr-ı sadrdan ve bir mesafe-i beynü’l-selaʿiyeden 

uzunca bir ibre geçirerek cidâr-ı kalbin semkine daldırmak lâzım gelir.  

Bu hâlde ibrenin hâricdeki ucu, dâhilde kalbe mağtûs ucunun  

harekât-ı kalbiye ile her katını hâricde işʿar eder. Derslerime başlâdığımda 

lâborâtuvârımda senelerden beri müstaʿmel köhne bir mikyâs-ı tazyikden başka  

bu meselede şâyân-ı istîmal bir cihâzım olmadığı gibi bunun da en lüzûmlı 

bir noktası olân sâbihi mefkûd idi.  Her ne kadar uğraşarak bir  

sâbih iʿmâline gayret etdikse de mümkün olamadığından kalbin ahvâlini ayân  

kılmak içün cidâr-ı sadrdan kalbe ibre idhâl etmekden başka çaremiz  

kalmamış ve aʿsâb-ı kalbiye tecrübelerim bu usûl ile icrâ edîlmişdir. 

Aʿsâb-ı kalbiye derslerimde (1) Asab-ı riʾevî-i miʿdevî kalb içün 

muaddel ve muvakkıfdır; (2) Elyâf-ı muvakkıfadan başka asab-ı mezkûr elyâf-ı 

müsriʿyide hâvîdir. (3) Elyâf-ı müsriʿ-i riʾevî-i miʿdevî, kelbde ukde-i     

rakabiye-i ulyâ tarîkiyle gelir; (4) Kalbde asab-ı riʾevî-i miʿdevî  ile asab-ı  

sinpâtî-i rakabîden mahlût olân cezʿ-i müşterekin hadake-i ayniyeye teʾsîrî; 
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(5) Kalbin merkez-i müsriʿi. (6)  Halka-i asabiye viyüssansdan çıkân  

aʿsâb-ı müsriʿe-i kalbiyenin vazifeleri; (7) Aʿsâb-ı hissiyenin ve baʿz  

ahşânın tenbîhleriyle husûle gelen efʿâl-i münʿakis-i kalbiye; (8) Cezʿ-i  

riʾevî-i miʿdevîye ve sinpâti-i rakabînin (kelbde) femdeki evʿiye üzerine teʾsîri; 

gibi meseleler gösterilmişdir. 

27 Kânûn-i Evvel 325 den 10 Kânûn-i Sânî 325 târîhine kadar devâm  

eden beş günlük derslerimde şu meseleler biltecrübe gösterilmiş ve hemân  

cümlesi klasik olmak üzere netâyic-i sâbite ve muâyeneleri elde edîlmişdir.  

Netâyic-i mezkûreyi lâborâtuvârın defter imʿâlinden cemʿ ve ihrâc ile  

ber-vech-i zîr kayd eyledim: 

3.7.1. Asab-ı riʾevî-i miʿdevî muaddel ve mevkıf-ı kalbdir. 

Unkda asab-ı riʾevî-i miʿdevîye istihzâr ve Duvobo Arimon cihâzıyla  

bir cereyân-ı müteʾessirle tebeyyün edilince kalb tevkîf etdi. Cereyâna devâm  

etdîğimiz hâlde birkâç sâniye sonra kalb tekrâr harekete başlâdı.  

Bu sırada mukabil tarafdaki asab-ı riʾevî-i miʿdevîyi aynı cereyân ile  

tenbîh etdîğimizde tevkîf-i kalbi istihsâl edilmedi. Bu netîce klasikdir. 

Çünkü muʾllifler bir tarafda asab-ı riʾevî-i miʿdevîyenin tenbîhiyle tevkîf-i kalb 

istihsâlinden sonra cereyânın mürûruna rağmen kalbin tekrâr işlemeğe  

başlâmasını asabın değil fakat dâhil-i kalbde bulunân cihâz-ı muʿaddel-i kalbînin 

yorulmasına atıf ederler. Binâenaleyh mukâbil tarafdaki asab-ı riʾevî-i miʿdevîyenin  

tenbîhiyle kalbin tevkîf etmemesi cihâz-ı muʿaddel dâhil-i kalbînin yorulmuş 

bulunmasını gösterir. (Tecrübe 7 ve 8). Asabın kalb üzerinine teʾsîrî 

ani’l-merkezîdir. Zîrâ asabı unkda kesdik; nihâyet-i muhitîsini tenbîh ettik. 
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Tevkîfi istihsâl etdik, fakat nihâyet-i merkezîsini tenbîh edince kalbde yine  

iʿtidâl-i harekât gördük. (Tecrübe 9, 10). Nihâyet-i muhitîsinin tenbîhiyle  

tevkîf-i kalb görülmesi asabın bu husûsda bir teʾsîr-i ani’l-merkezî icrâ  

etdiğini gösterir. Asabın nihâyet-i merkezîyesinin tenbîhinde ise ya hiç 

bir şey görülmez, ya iʿtidâl veya teserruʿ-i harekât-ı kalbiye görülür. Nihâyet-i  

merkezîsinin tenbîhinde âsârın tahallüfü, merâkiz-i asabiyenin tecrübe esnâsındaki  

hâlâtine tabiʿdir. Eğer bir tarafdaki asabın nihâyet-i merkezîsine tenbîh  

etdîğimiz sırada mukâbil tarafdaki asab-ı riʾevî-i miʿdevî katʿ edîlirse  

beri tarafdaki asabın nihâyet-i merkezîsînin tenbîhinde âsâr-ı tevkîf 

 görülmez (Tecrübe 9). Demek olur ki bir taraf asabın nihâyet-i  

merkezîsînin tenbîhinde münebbih-i basaleden mukâbil tarafdaki âsab-ı riʾevî-i 

miʿdevîye inikâs ederek iʿtidâl-i kalbe sebep olur, buna da iʿtidâl-i 

inʿikâsi derler. Mukabil taraf asab-ı riʾevî-i miʿdevîyesinin kesilmiş  

bulunması hâlinde beri tarafdaki asab-ı riʾevî-i miʿdevîyenin nihâyet-i  

merkezinin tenbîhinde teserruʿ-i harekât-ı kalb görülmesi. Münebbihin basaleye, 

oradan nuhaʿ-i rakbiye geçerek aʿsâb-ı müsriʿe-i kalbiyeye intikâl etmesindendir.  

Buna da teserruʿ-i inʿikâsî derler. 

Aʿsâb-ı riʾevî-i miʿdevîye her iki tarafda kesilince teserruʿ-i harekât-ı 

kalb vukûʿa gelir. Bu hâlde kalb inân-ı muaddilden mahrumdur. (Tecrübe 9)  

3.7.2. Kelbde asab-ı riʾevî-i miʿdevî ve simpatiden ibâret olân cida-i müşterekde 

kalb için elyâf-ı müsriʿe dahî vardır. 

Cezʿ-i müşterekî kuvvetli bir cereyân-ı müteessirle tenbîh etdîğimizde daʿima 

iʿtidâl ve tevkîf müşâhede etdik. (Tecrübe 6,7,8,9). Hâlbuki 
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cezʿ-i mezkûr gâyet hafif bir cereyân ile tenbîh edîldiğinde derʿakab 

teserruʿ-i kalbi müşâhede etdik. Bu netîce klasikdir. Demek olur ki elyâf-ı  

müsriʿa cereyân-ı hafîfe cevâb veriyor. (Tecrübe 6)  

3.7.3. Kelbde cezʿ-i müşterek riʾevî-i miʿdevî ve sinpâtîde bulunân elyâf-ı müsriʿa 

filhakika asab-ı riʾevî-i miʿdevîyenin asab-ı sinpâtî-i rakabî ile müfağamesinden 

geliyor.  

Bunu isbât etmek içün köpekde cezʿ-i müşterek-i âlîye doğru 

takib edîlirse ikiye inkisâm etdîği, birisinin cezʿ-i riʾevî-i 

miʿdevîye-i bilhassadan ve diğerinin (ki bu şuʿbe-i rakîkadır) asab-ı sinpâtîden  

ibâret olduğu görülür. (Bu şuʿbelerin ve nevâhiyenin istihzârı  

içün yakında intişâr edecek olân fîzîyoloji lâborâtuvâr kitabıma  

müracaat olunmalıdır.) Şuʿbe-i rakîka birâz dahâ ötede ukde-i rakbiye-i ulyâya 

mülâki olur. Bu nevâhinın istihzârından sonra yalnız asab-ı sinpâtîden  

ibâret olân şuʿbe-i rakîka elektrodlar üzerine alınarak bir cereyân-ı şedîd  

ile tenbîh edîldi. [*] Kalbde hemân bir teserruʿ-i müşahade etdik. (Tecrübe 7)  

Fakat bu rakîk-i hayt-ı asabînın yanî başındaki kalın teli - ki bilhassa  

cezʿ-i riʾevî-i miʿdevîdir - ayni cereyân ile tenbîh edince kalbde bidayeten 

bir tevkîf müşâhede etdik. Mezkûr teli evvelce cezʿ-i müştereki tenbîh 

ederek teserruʿ-i istihsâl etdîğimiz kıymetde hafif bir cereyân-ı müteessirle 

tenbîh etdik. Kalbde tevkîf gördük. Bu noktaya dikkat edîlmelidir. Çünkü  

maʿlumdur ki böyle bir kıymetde ayni hafif bir cereyân, cezʿ-i müşterek-i riʾevî-i 

[*] Elektrodlar nakl-i cereyân bakır tel üzerine tecrid içün birer câm                                              

enbûb geçirilerek yapılmışdır. Bunların mükemmel elektrodlar zannedîlmemesini kâriden  

recâ ederim. 
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miʿdevî ve sinpâtî üzerine ilsâk ile tenbîh edîlince teserruʿ elde edîlmişdi.  

Şimdi yukarıda yalnız asab-ı riʾevî-i miʿdevîyi böyle bir cereyân ile  

tenbîh edince teserruʿa bedel tevkîf görülüyor. Demek olur ki cezʿ-i 

müşterekin hafif bir cereyânıyla tenbîhinde teserruʿ-i kalb görülmesi asab-ı riʾevî-i 

miʿdevîye değil, fakat bu asabın yukarıda asab-ı sinpâtî ile müfağamesinden  

kazandığı elyâf-ı sinpâtîye âʾiddir. 

3.7.4. Kelbde cezʿ-i müşterekin hadaka-i ayniye üzerine teʾsîrî 

Kelbde cezʿ-i müşterek ya doğrudan doğruya yahud kesilerek nihâyet-i 

merkezisî tatbîk edîldikde hadekada tevessuʿ müşâhede etdik. Klasik 

ve muʿtâd olân bu tecrübe görüldükden sonra ( Tecrübe 8) hadeka üzerine  

olân bu teʾsîrin bilhassa asab-ı riʾevî-i miʿdevîden mi, yoksa asab-ı 

sinpâtîden mi ileri geldiğini isbât etmek içün bu cezʿ-i müşterekin  

yukaruda mevzubahis olân teşaʿub-ı fevkânîsi bulunarak bilhassa asab-ı  

riʾevî-i miʿdevîye âʾid olân şuʿbe ile şuʿbe-i rakîkayı sinpâtîye ayrı ayrı 

elektrikle tenbîh edîldikde tevessuʿ-i hadeka keyfiyetini ancak şuʿbe-i rakîkanın  

tenbîhinde gördük. Bundan sonra şuʿbe-i rakîkayı keserek şuʿbe-i 

riʾevî-i miʿdevîyi bırakdık ve aşağıda cezʿ-i müşterek riʾevî-i  

miʿdevî ve sinpâtînin nihâyet-i ulyâsını tenbîh etdîğimizde hadekada tevessuʿ 

evvelki gibi görüldü. (Tecrübe 8) Bilakis ince teli kesildikten sonra  

cezʿ-i muhtelitin nihâyet-i merkeziyesîni tenbîh edince tevessuʿ-i hadeka müşahâde  

etmedik. Böylece destres olduğumuz klasik netîceler kelbde cezʿ-i müşterek 

sinpâtî ve riʾevî-i miʿdevîlerin hadeka üzerine teʾsîrlerini tavzîh etmişdir. 

3.7.5. Merkez-i müsriʿ-i kalb nerededir? 

Birâz aşâğıda görülecekdir ki biz aʿsâb-ı hissiyenin bâhusûs 
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asab-ı verekînin tenbîhiyle kalb üzerine efʿâl-i münʿakise-i müsriʿa tecrübeleri de 

icrâ etdik. Bu şerâitde kalbin teserruʿ etmesi münebbihin aʿsâb-ı hissiyeden 

nuhâʿ-i şevkiye geçerek nuhâʿ-i rakabî-i ulyâya vâsıl olmasından ve buradaki merkez-i müsriʿ-i 

kalbde tahavvüll etdîğinden sonra bitekrâr aşâğı inerek nâhiye-i rakîye-i süfla 

ve zahriye-i ûlyadan halka-i viyüssans 

tarîkiyle kalbe geçmesindendir. Teʾsîrât-ı 

hıssiyenin tahavvül etdîği merkez-i 

müsriʿin kısm-ı ûlyayı nuhâʿ-i rakibîyede  

bulunduğunı isbât içün asab-ı 

verekî kesildikden sonra nihâyet-i 

merkeziyenin tenbîhiyle teserruʿ-i kalb 

gördükten sonra nuhâʿ-i rakibiyi  

müstaradân kesdik. Müteʿâkiben asab-ı  

 

 

                                                    

verekîyenin yine nihâyet-i merkeziyesîni tenbîh etdîğimizde teserruʿ-i kalb  

görüldü. Binâenaleyh teʾsîrât-ı hissiyenin tehavvül ederek aʿsâb-ı müsriʿe-i 

kalbiyeye inikâs etmesi içün kısm-ı ûlyâyı nuhâʿ-i rakibînin müdahelesi 
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lazımdır.  Şu hâlde merkez-i müsriʿ-i kalb oradadır. Bu tecrübeyi tavzîh 

etmek üzere bir de şemâ tertîb etdim. [Şekil 4] 

3.7.6. Halka-i viyüssandan çıkân elyâf-ı müsriʿanın mevcudiyet ve teʾsîrleri 

Şiryân-ı tahtü’l-terkuveyi muʿânaka eden ve ukde-i rakibîye-i süfla ve sadriyye-i 

evveliyyeyi yekdiğerine rabt eden elyâfdan müşekkel halka-i viyüssans denilen  

halka-i asabiyeyi istihzâr ve buradan çıkub kalbe giden elyâf elektrodlar 

üzerine alınarak cereyân-ı müteʿessirle tenbîh edîldi. Bu hâlde doğrudan  

doğruya teserruʿ-i kalb görüldü. Ukde-i rakbiye-i süflanın yanından geçen 

kalın teli – ki asab-ı riʾevî-i miʿdevîden ibâretdir – kesdik, buna müteʿâkıb 

ûnkda cezʿ-i müşterek-i riʾevî-i miʿdevî ve sinpâtîyi tenbîh etdîğimizde 

kalbde tevkîf yerine teserruʿ elde etdik. Buraya kadar tecrübeleri takib  

eden kâri içün bu noktayı izâha lüzûm görmüyorum. 

3.7.7.1. Aʿsâb-ı hissîyenin tenbîhleriyle efʿâl-i münʿakise-i kalbiye tecrübelerî 

Kelbde asab-ı verekî, hancerûi-i ûlvî, nuhâʿ-i şevki ve cüzûr-i 

halfiyenin ve asab-ı riʾevî-i miʿdevînin nihâyet-i ulyâsının tenbîhleriyle efʿâl-i 

münʿakise-i kalbiye elde edîlmişdir. 

Asab-ı verekînin tenbîhi.  – Aʿsâb-ı hissiyenin şiddetli bir cereyân  

ile tenbîhînde dâʾima âsâr-ı iʿtidâl-i kalb husûle geleceğini kabûl eden  

mücerriblere mukâbil baʿzı müellifler tenbîhât-ı hissîyeden bazen iʿtidâl bazen  

teserruʿ husûle geldiğini binâenaleyh meselenin kavânîn ve şerâit-i muayyenesinin 

elyevm anlaşıldığı fikrindedirler. Efʿâl-i münʿakise-i kalbiye tecrübelerimizde  

biz de bu ikincî gürûha iltihâk etmek lüzûmunu hissetdik. Filhakika: 

29 Kânûn-i Evvel 325 Salı günü altıncı dersimde asab-ı verekî 
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şiddetli bir cereyân ile tenbîh edilmiş, hayvân inlemekde iken iʿtidâl-i 

kalb görülmüşdür. Müteakiben hafîf bir cereyân ile tenbîh etdîğimizde  

iʿtidâl-i harekât gördük ise de bundan sonra bitekrâr ve ikincî  

bir cereyân-ı hafîfe ile maʿmülede bilakis teserruʿ-i kalb müşâhede etdik. 

Duvobo Arimon cihâzının ikincî bobinini birinciye tatbîk ile bir cereyân-ı  

şedîd imrâr ederek asabı tenbîh etdîğimiz hâlde kalbde pek az iʿtidâl-i 

harekât gördük. İkinci bobinini birinciden tebʿîd ederek cereyânı yaniden 

tahfîf etdîğimizde ise tekrâr teserruʿ müşâhede etdik. (Tecrübe 7 ve 8) 

de ise asab-ı verekînin tenbîhlerinde dâʾima teserruʿ-i kalb müşâhede edîlmiş 

ve asab-ı mezkûrun tenbîhâtinda teserruʿa meyl dahâ ziyâde görüldüğü gibi zâten  

ekseriyet-i mücerribînde bu fikirdedir. Meʿa hâzâ bu mesele dahî bir zemîn-i mutâlaʿa 

teşkîl etmek üzere lâborâtuvârımızda bitekrâr tedkîk edîlecekdir. 

3.7.7.2. Asab-ı hancervi-i ulvîyenin tenbîhiyle fiʿil-i münʿakis-i tevfîkî-yi kalb  

Tecrübe 7 de kloroform ile tenvîm edîlen bir kelbde asab-ı hancervi-i 

ulvîyye istihsâl ile tenbîh edîldikde kalb tevkîf etmiş ve asab kesildikten  

sonra nihâyet-i merkezî ve muhîtîsinin tenbîhlerinde ise ancak nihâyet-i merkezîsinin 

tenbîhinde tevkîf-i kalb müşâhede edîlmişdir. Nihâyet-i merkezisînin tenîbihinde  

kalbin tevkîf etmesî bir tevkîf-i inʿikâsîdır. Bu hâlde münebbih basaleye gider; 

aʿsâb-ı riʾevî-i miʿdevîyelere geçerek tevkîf-i kalbi intâc eder. İsbât içün 

hayvanda her iki tarafda asab-ı riʾevî-i miʿdevîyelerini kesdikden sonra 

asab-ı hancervi-i ulvîyyenin nihâyet-i merkeziyesîni tenbîh etdîğimiz hâlde 

kalbde tevkîf görüldüğünden mesele isbât edîlmiş oldu. 

4 
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3.7.7.3. Asab-ı riʾevî-i miʿdevî vasıtasıyla fiʿil-i münʿakis-i îʿtidâli ve teserruʿî 

Tecrübe 9 da kloroform ile tenvîm edîlmiş bir kelbin asab-ı riʾevî-i  

miʿdevîyesi bir tarafda istihsâl ile kesilerek nihâyet-i merkezîsînin tenbîhinde 

kalbde iʿtidâl-i harekât müşâhede edîlmişdir. Bu hâdiseyi, münebbihin asab-ı 

riʾevî-i miʿdevîyenin nihâyet-i merkezîsînden basaleye ve basaleden mukâbil taraf 

asab-ı riʾevî-i miʿdevîsine geçmesiyle izâh ve teʾvîl etdik. İsbât etmek  

içün mukâbil tarafdaki asab-ı riʾevî-i miʿdevîyi kesdikten sonra beri 

tarafdaki asabın nihâyet-i merkezisîni tenbîh etdîğimizde kalbde îʿtidâl-i 

harekât görülmeyerek bilakis teserruʿ görülmüşdür. Çünkü basaleye gelen  

münebbih kalbe muvâsalat içün aʿsâb-ı riʾevî-i miʿdevîyeleri kesilmiş bulunca 

nuhâʿ-i rakbiye geçerek ağzân iştirâkiye-i sinpâtîyeler ve halka-i viyüssans 

tarikiyle kalbin elyâf-ı asabiye-i müsriʿasına geçiyor ve bu süretle teserruʿ-i kalbe 

bâdî oluyor. Bu sûretle husûle gelen teserruʿ, bir teserruʿ-ı inaʿkâsîdir. 

Bu tecrübemizle asab-ı riʾevî-i miʿdevînin nihâyet-i merkezisînin tenbîhinde 

husûle gelecek iʿtidâl ve teserruʿ kalbin şerâit ve mihânikiyeti gösterilmişdir.  

[Şekil 4 de nazır oluna] 

3.7.7.4. Nuhâʿ-i şevkî ve cüzûr-ı halfiyenin tenbîhlerinde iniʿkâsât-ı kalbiye 

12 Kânûn-i Sânî 325 târîhli onuncu tecrübemizde kloroform ile 

tenvîm edîlen bir kelbde nuhâʿ-i şevkî ve cüzûr-ı halfiyenin tenbîhleriyle efʿâl-i 

münakise-i kalbiye tedkik edîlmişdir. Cüzûr-ı halfiyenin ve kesilerek nihâyet-i 

merkeziyelerinin tenbîhinde dâʾima teserruʿ-i harekât-ı kalbi gördük. Nuhâʿ-i şevkî 

kesilerek nihâyet-i ulvîsi hafif bir cereyân-ı müteesirle tenbîh edîldikde ise 
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teserruʿ-i harekât görülmüşdür. Binâenaleyh bu tecrübelerimize nazaran aʿsâb-ı 

hissîyenin tenbîhinde âsâr-ı teserruʿ-i kalb dahâ kesîrü’l-vukûʿ olduğunu kabûl etdik. 

3.7.7.5. Miʿdenin ve Huveyzenin Tenbîhleri  

Yukarıki tecrübenin icrâ olunduğu kelbde batn açılarak bevvâb-ı 

miʿde kesildikden sonra bevvâba tâkılan bir körük enbûbı vasıtasıyla 

miʿdeye şiddetle havâ nefh edilince kalbde iʿtidâl-i harekât görülmüşdür. 

Demek olur ki miʿdenin inbisât-ı ânîsi, iʿtidâl-i kalbi tevlîd edîyor. 

Müteʿakiben körüğü çıkârarak enbûba tâkılan bir câm hûnî vasıtasıyla 

miʿdeye gâyet sıcak su idhâl edîldikde kalbde yine iʿtidâl-i harekât  

görülmüşdür. Huveyze-i kilye istihzâr ve sath-ı dâhilisi elektrodlarla 

tenbîh edîldikde kalbde iʿtidâl-i harekât görülmüşdür. Bütün bu tecrübelerde 

ahşânın tenbîhleri ahşânın aʿsâb-ı hissîyeleriyle merâkiz-i asabiyeye muvâsâlât 

ve basaleden asab-ı riʾevî-i miʿdevîye geçmesinden iʿtidal-i harekât-ı kalb 

tevlîd edîyor. İnbisât-ı miʿde, gâyet muhrik mevâdan miʿdeye idhâli ve kulunç-ı 

kilevî esnâsında baʿzan vukûʿa gelen tevkîf-i inʿikâsı-i kalb ile mevetânı 

vekayiʿnî izâh eden bu tecrübeler fîzîyoloji-i marazî nokta-i nazarından 

dahî şâyân-ı dikkattir. 

3.7.8. Kelbde cezʿ-i müşterek-i riʾevî-i miʿdevî ve sinpâtî-i kebîrin evʿiye-i femîye 

üzerine teʾsîri 

[Daster ve Muranın Tecrübeleri] 

Asab-ı sinpâtî-i rakabînin sayvanü’l-üzn-i evʿiyesi üzerine olân teʾsîri 

Claude Bernarddan beri maʿlumdur. Claude Bernard’ın tavşânda bu tecrübesini icrâ 

eylediğimden birâz aşağıya nazır oluna. Mura ve Daster kelbde cezʿ-i müşterek 
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riʾevî-i miʿdevî ve sinpâtînin reʾs-i evʿiyesi üzerine olân biri maʿlum 

olân teʾsîrât-ı muzikke ve âʾiyesinden bâşka bir de teʾsîrât-ı müvessiası bulunduğunu 

tabîr-i diğerle bu cezʿ-i müşterekde elyâf-ı muzikkiden mâʿadâ evʿiyeyi tevsiʿa 

hizmet eden aʿsâb (aʿsâb-ı müvessiʿa) dahî bulunduğunu isbât etdiler. 

Kloroform ile tenvîm edîlen bir kelbde 10 Kânûn-i Sânî 325 (Tecrübe 9) da 

cezʿ-i müşterekin nihâyet-i ulyâsınıbir cereyân-ı müteʾessirle tenbîh ederek lissî-i ulviyye, 

kubbe-i hanekiya ve vech-i insi-i hadde ve tenbîh cihetinde tevessuʿ-i evʿiyeye delâlet eden   

kızartıyı vâzıhan müşâhede etdik. 

3.8. Tevkîf-i Vahzî-yi Kalb 

Baʿzı mücerribler kalb üzerinde bâhusus buteyn-i eyserin vech-i kademesinin 

kısm-ı vasatîsına doğru bir nokta kabûl ederler ki birâz şiddetlice vahzî 

hâlinde tevkîf-i kalb hasûla gelir. 10 Kânûn-i Sânî 325 târîhinde  

(Tecrübe 9 da) aʿsâb-ı kalbiye tecrübelerine şurûʿ etmek üzere cidâr-ı sadrdan 

kalbe bir iğne idhâl etmek istedik. İğne evvelki tecrübelerimde kullandığımız 

iğne gibi ince değildi; Birâz kâlın olduğundan kalbe idhâl etdîğimiz 

sırada zikr ettiğimiz noktaya tesâdüfî-i-i ihtimâl-i verîd hâtırım olarak 

muʿâvinlerime de söylemiş olduğum hâlde iğne idhâl edîlir edîlmez kalb 

ve müteʿakiben teneffüs tevkîf etdî. Yine mücerribîn bu sûretle fevt olân 

bir hayvânın ne teneffüs-i sınâʿi ve ne de sâir sûretle iâde-i hayâtı  

kâbil olmadığı fikrindedirler. Mâmafih her ne olursa olsun 

teneffüs-i sınâʿiye uzun müddet devâm ettikse de iâde-i hayât filhakîka  

kâbul olamamışdır. İbre, hâdise-i mevt vukûʿa gelince yerinden  

ihrâc edîlmekle feth-i meyyitde nokta-i vahz kalb üzerinde görülememiş,  
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binâenaleyh topoğrâfîsi tayîn edîlememişdir. Zâten mezkûr noktanın 

mevkiʿni bir mücerrib de tarîf etmemişdir. Tevkîf-i vahzî-yi kalbin tıbb-ı 

kanûnîye taʿalluk eden ahvâlde tatbîkâtı vârid-i hâtırdır. 

3.9. Kalbin İnkıbâz-ı Devrindeki Hacimî Devre-i Rehâvetindeki Hacminden 

Küçüktür. 

Kalbin inkıbâz devrinde hacmî küçülür, irtihâsında büyür. 

Fîzîyoloji ve gerek tabâbet nokta-i nazarlarından mühim olân bu hâdiseyi biltecrübe 

isbât içün nâsur-ı şeğâf-ı kalb usûlünü tatbîk etdim. 

Kloroform ile tenvîm edîlen bir kelbde [10 Kânûn-i Sânî 325] ukde-i 

hayâtı tahrîb ve teneffüs-i sınâʿi icrâ olundığı sırada sadr-ı küşâd 

edîlmişdir. Bir mahmul üzerine iki aded Marey tamburu tâkıldıktan  

sonra tambura bir kâuçu enbûb rabt edîlmiş ve enbûblardan birisi 

Marey kalb nüvîyesine diğeri bir trokâr enbûbuna ilsâk edîlmişdir. 

Şegâf-ı hâricî-i kalbe bir küçük sukbe açılarak trokâr enbûbı idhâl 

edîlmiş ve şeğâf enbûba güzelce rabt edîlmişdir. Bu hâlde ise cevf-i  

şeğâf-ı hâricî ve bununla müşterek kalb-i nüvîs yek-diğeriyle müşterek cevfler 

hâlinde olduklarından birinde vukûʿa gelecek teneffüs-i tazyik diğer cevfden  

intikâl edecek havâ imlâ edecektir. Binâenaleyh devre-i inkıbâzında eğer  

kalbden hacmi tenâkus etmekde ise bu devrede Marey tamburundaki havâ 

cevf-i şeğâf-ı hâriciye mürûr edecek ve bu hâlde Marey tamburunun  

mânivelası düşecektir. Hacm-i kalb tezâyüd edince keyfiyyet ber-akis olacak  

yaʿnî mânivela tereffuʿ edecektir. Cevf-i şeğâfi ile müşterek tamburun 
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mânivelasında şu mihânikiyetle hareketler görülmekde iken kalbin inkıbâz 

ya irtihâ devresini anlâmak içün kalb nüvîs Mareyin dönmesini şeğâf-ı 

hâricî-i kalb üzerinden cidâr-ı kalbe temâs ettirmek kifâyet eder. 

Maʿlumdur ki kalb hîn-i inkıbâzında kerb-i küreviyyet ederek kalb-i nüvîsin 

dönmesini tatbîk etmekle anâ merbût marey tamburunda mânivela tereffuʿ 

eder; kalbin irtihâsında ise aksi olur. Görülüyor ki inkıbâz-ı kalbde  

şeğâf-ı kalb tamburunun mânivelası düşecek fakat kalb nüvîs 

mânivelası yükselecek, devre-i irtihâi kalbde ise aksi hâl  

vukûʿ olacaktır. 

Tabl-ı mâreyinin mânivelalarının hemzamân hâdiseleri kayd etmek içün 

bir hatt-ı müşterek-i şâkuliye tesâdüfleri temîn  

edîlmiş ve tecrübeye taʿrîfimiz vechile şuruʿ edilmiştir. 

Bu şerâitde alınân grafîkler [Şekil 5] de 

görünmektedir. Görülüyor ki devre-i inkıbâz-ı kalbe 

tevâfuk eden soldan He Heʹ hattında musâdif kalb  

trâsesindeki Mim  terafukuna cevf-i şeğâfî trasesinde Ayın  

inhifâzı tevâfuk edîyor. Bilakis kalb trâsesinde Te 

inhifâzına cevf-i şeğâfi esasında Ayınʹ tereffukî 

tevâffuk edîyor. Binâenaleyh inkıbâz-ı kalb esnâsında  

hacm-i kalb, rehâvet esnâsındaki hacm-i kalbden  

küçükdür.                                                                                                          

Bu mesele Galey kalb sondaları kullanmak şartıyla dahâ vâzıh 

sûretde ikincî devre-i tedrîsîyemde mutâlaʿa edîlerek tenâkus-ı hacm-i kalb 

husûsunda buteynât ile üzeynâtın teʾsîrleri tedkîk edîlecekdir. 
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3.10. Asab-ı Verekî Tenbîhinin Tazyik-i Sübâtî Üzerine Teʾsîri 

Aʿsâb-ı hissiyenin tenbîhlerinde nuhâʿ-i şevkînin merâkiz muzikkatü’l-vuâʿiyye 

sinden muhite bir inʿikâs vukûʿyla tazyik-i evʿiye husula gelerek tazyik-i dem 

yükselir. Bu hâdiseyi mutâlaʿa etmek içün mâlik olduğumuz eski bir mikyâs-ı 

tazyik ile lâborâtuvârda iʿmâl etdîğimiz bir sâbih vasıtasıyla üstüvane-i 

müteharrike üzerine islî kâğıd geçirterek şiryân-ı sübâtiyede tazyik-i dem trasesî 

çizildiğî esnâda asab-ı verekî istihzâr ve nihâyet-i merkezisî bir cereyân-ı 

müteʾessirle tenbîh edîlmiş ve tazyik-i sübâtînin tereffuʿ ettiği görülmüşdür. [Tecrübe  

10, 11, 12; 17 Kânûn-i Sânî 325] 

3.11. Basale-i Sîsâiyyenin Deverân-ı Dem ve Kalb ile Teneffüs Üzerine 

Teʾsîrî 

Faʿâliyyet-i kalbiye nokta-i nazarından basale-i sîsâiyyenin deverân-ı demi ve kalb ile  

teneffüsü üzerine teʾsîrî. 10 ve 11 inci tecrübelerimde mutâlaʿa edîlmişdir. 

Maʿlûmdur ki basale-i sîsâiyyenin kanını veren şerâyîn-i fıkariyelerdir. Şerâyîn-i  

mezkûrenin birleşmelerinden mîzâbe-i kâʿideviyye üzerine müstenid cezʿ-i şiryân-i 

kâʿidevî neşʾet eder. Gerek şerâyîn-i fıkariyedan gerek cezʿ-i kâʿidevîden bir 

takım şuʿabât-ı cenbiyeye sudûr eder. Şerâyîn-i fıkariyedan (1) Şerâyîn-i şevkiye-i 

halfiye (2) Muhîhiye-i süfliye ve halfiye; (3) Şevk-i kuddâmi çıkarlar. 

Cezʿ-i kâʿidviden şiryân-ı muhîhîye-i kuddâmi ve süfli. (2) Semʿî-yi 

batn; (3) Muhîhi-i ulvî ; (4) Şuʿabât-ı hadbiye sudûr ederler. 

Basale-i sîsâiyyenin evʿiye-i şiryâniyesi şerayin-i şevkiye, muhîhiye-i süfliye 

ve cezʿ-i kâʿidvîden gelir. Cezʿ-i kâʿidvîyi teşkîl etmek üzere şerâyîn-i 

fakarriyyenin takarrub ve birleşdikleri mahâlin birâz tahtından sudûr eden şuʿabât-ı 
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rakîkenin ittihâdından şiryân-ı şevkî-yi kuddami husûle gelîr. Şerâyîn-i muhîhîye-i süfliye 

ve halfiyelerden şerâyîn-ı şevkiye-i halfiye sudûr eder. 

Nuhâʿ-i şevkî dolunca alîden esfele inen bu şiryânlar hakkında kâdıʾi 

bir çok tedkîkât icrâ ederek bunların gerek şiryân-ı rakabî-i amîk ve gerek  

şerâyîn-i beyne’l-adlâʿiye, kutniyye ve acziye ile müfâğame etdiklerni dermeyân etmişdir. 

Basale ve nuhâʿ-i şevkînin evʿiye-i muğdiyeleri hakkındaki şu mütâlaât-ı 

teşrihiye filhakîka tecârib-i fîzîyolojiye ile de teʾyid etmekdedir. Laborâ- 

tûvarda 12 ve 17 Kânûn-i Sânî 325 târîhlerinde icrâ etdîğimiz 10 

ve 11 inci tecrübelerimiz dahî bu husûsu tasdîk edîyor. 

Coran nâm zât kelbde şerâyîn-i sübâtîye ve fıkariyelerin rabtından sonra  

kelbin fevt olmadığını, Kosmül ve Tehner ise tavşânda bu dört şiryânın 

rabtından sonra alelekser asfeksiye vukûʿa geldiğini söylüyorlar. 

Tecrübe. – Mübte’lil-his mahlûlün cevf-i peritona zerkiyle tenvîm 

edîlen bir kelbde şerâyîn-i sübâtîye ve fıkariyeler rabt edilmişdir. Aded-i teneffüs 

dakîkada [15] iken rabtı müteâkıb 10 olmuşdur. Ve asfeksiyâ hasıl  

olmadı. Müteʿakiben kıhf-ı küşad ile kâʿide-i basaleye kadar ne kadar kıtaat-i dimâğiye 

varsa hepsi parça parça katʿ ve ihrâc edîldi. Şerâyîn-i sübâtîyeleriyle 

şerâyîn-i fıkariyelerî rabt edîlmiş ve dimağı da basaleye kadar çıkârılmış olân  

bu kelbde teneffüs ve kalb tâm bir saʿat işlemişdir. Şerâyîn-i erbaʿsı bağlanmış 

olân bu kelbden cevf-i kıhfdan yine nezfin devâm etmesi şâyân-ı işʿârdır. 

24 Kânûn-i Sânî 325 târîhinde 12 nci dersimde şerâyîn-i sübâtîye  

ve fıkariyeleri rabt edîlerek terk edîlen bir kelb tâm dokuz saʿat ber-hayât  

kâlmış ve sonra fevt olmuşdur. Ameliyât-ı aspetin icrâ edîldiğinden  

ve lâborâtuvâr soğuk olduğundan burada sebeb-i mevt muğlakdır. 
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Şerâyîn-i fıkariyelerle sübâtîyelerin rabtından ve madde-i dimâgiyyenin basale-i sîsâiyyeye 

kadar ihrâcından sonra kelbde gâyet şâyân-ı dikkat bir hâdise müsâdif-i nazarımız 

olmuşdur. Bu da madde-i dimâgiyyenin ihrâcından evvel gayr muntazam olân harekât-ı 

teneffüsiyenin (kelbde harekât-ı teneffüsiye hâl-i fîzîyolojîde dahî gayri muntazamdır) 

edvâr-ı muntazame-i muttaride de husûle gelmeğe başlâmasıdır. Bunu basaleye kadar 

madde-i dimâgiyyenin ihrâcı hâlinde merâkiz-i teneffüsiyenin, mıh ile müteallikâtının 

ve bu tarîklerle baʿzı aʿsâb ve aʿzâi-i muhitiyyenin teʾsîrât ve intibaʿât-ı  

mütenakalesinden kurtulmuş bulunmasına haml ederiz. 

Basale-i sîsâiyye nihâ-i şevki tarikiyle de kan alıyor. – Onbirinci tecrübe- 

mizde şerâyîn-i sübâtîye ve fakarriyyelerin rabtından sonra bir saʿatten beri ber-hayât 

kalân kelbde teneffüs ve deverânın henüz faʿâliyyetde olması basale-i sîsâiyyenin henüz 

kan ile tagaddîye edîlmekde bulunmasına atf etmekden başka sûretle izâh 

edilemez. Hâlbûki biz hayvânın basalesine giden kanın menbaʿnı şerâyîn-i fakarriye 

ve sebâiyeleri rabt ederek sedd etmiş idik. Binâenaleyh kâdıʾinin vesaʾir-i müşerrihînin 

taharriyât-ı teşrîhiyyesiyle maʿlûm olân müfâğamât-ı süfliye-i şiryâniyeleri düşündük; 

ve fîlhakîka bu tarîkle gelecek kânın vürûdinî menʿ içün nâhiye-i rakîye-i süfliyeden  

nuhâʿ-i şevkîyi müstaʿrifen kesmek ve tâmponlarla nezf vukûʿna haylület etmeği 

tasavvur ettik. Çünkü ber-hayât bir hayvânda müfâamât-ı şiryâniye-i safaiyeyi yegân 

yegân bulub da bâğlâmak ihtimâl hâricindedir. Nuhâʿ-i rakabî kısm-ı suflîsinden 

katʿ edîlince teneffüs-i sadrî tevkîf ederse de ( çünkü aʿsâb-ı teneffüsiye-i 

sadr bu katʿın altından ahz-ı menşeʾ eder) fakat menşeʾini bu katʿın fevkinden 

olan asab-ı hâciz sâlim olmakla teneffüs-i hicâb hâczî devâm ve teceddid-i havâyı 

riʾevîyi idâme edeceğinden bu şerâitde asfeksiye ile mevt husûla gelemez.   

5 
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Böylece icrâî-i tecrübe etdîğimizde şerâyîn-i fıkariye ve sübâtîyeleri merbût 

ve bir saʿatden berî ber-hayât bulunân kelbde nuhâʿ-i rakabînin katʿ ve mahal-i curhaya 

tâmponlar vazʿiyle nezf-i hâricî ve dâhilîye menʿ ettikden yedî dakîka sonra  

teneffüs ve ondan üç dakîka sonra kalb tevkîf etmişdir. Bu şerâitde katʿ-ı 

nuhâʿ ve tevkîf-i nazif hâdisesinî müteâkib basalenin mefağamât-ı şiryâniye-i süfliye 

tarîkiyle yaʿnî tarîk-i nuhâʿi ile ahz-i dem etmesi müstahîl kalmakla basale terk-i 

vazîfe etmiştir. Binâenaleyh tecrübemiz basale-i siyâniye ile nuhâʿi-i şevkî arasındaki  

mufeʿmat-ı veʾâîyenin mevcûdiyetini göstermişdir. 

3.12. Şehîk ve Zefîrde Rieteynden Geçen Kanın Hacmen Farkları 

Sarf-ı şehîkî ve zefîrî 

Rieteynden şehîk ve zefîrde geçen kanın hacmen farkları var mıdır? 

Tabîr-i diğerle sarf-ı dem-i şehîkî mî yoksa sarf-ı dem-i zefîri mî çokdur? Bu  

meseleyi mütâlâʿa içün (?) henüz fevt olân bir hayvânda tatbîk 

etdîği usûlüne müracaat etdik. Hayvânın fevt olmuş bulunmasıyla mutâlaʿa 

edîlen mesele-i mihânîkiye ve hacmiyyenin mâhiyetî değişmez. 

17 Kânûn-i Sânî 325 târîhinde on birinci tecrübemizde perîtona 

mübte’l-hiss mahlûl zerkîyle tenvîm edîlen bir kelbde şiryân-i sübâtî istihzâr 

ve nihâyet-i kalbiyesine tâkılan mâsûre vâsıtasıyla şiryânın verebileceği kan 

bir bârdâğa alındı ve fîbrînden taʿriye edîldi. Hayvân nezf ile fevt  

olduktan sonra unk dairen-madâr bir ip ile sıkılarak batn-ı küşâd ve ebher-i 

batnî ile verîd-i ecvef-i süfliye uzûn birer câm enbûb idhâl edîldi. 

Verîd-i ecvefe idhâl olunân enbûb kalbe, şiryân-ı ebhere tâkılan ise kavs-ı 
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ebhere kadar sevk edîldî. Verîd-i ecvef enbûbuna bir kâuçu boru  

tâkılarak yüksekde bulunân bir şîşenin dibinden çıkân enbûba rabt 

edîlmişdir. Şîşeye fibrinsiz kan ve su ile yayılan kırmızı renkli bir  

mâyiʿ vazʿ edîldi. Şîşe yüksekde bulunduğundan içinde kanlı su 

tazyik ile verîd-i ecvefden kalb-i eymene, rieteyn ve kalb-i eysere ve buradan  

şiryân-ı ebhere gelerek ona takılı olân enbûbdan hârice seyelân edecektir.  

Bu sûretle bir seyelân-ı daimî tesis etdikten sonra ellerimizle adlâʿ-i süfliyeyi 

tutarî sadra bir şehîk ve müteʿakiben bir de zefîr vaziyetî verilmiş ve müsâvî 

zamânlarda bu iki hâlde rieteynden tazyik-i sâbit teʾsîriyle seyelân ve mürûr eden 

kanlı sû hacmen ölçülmüşdür. Bu şerâitde bir buçuk dakîkada sadr vaziyet-i 

şehîkiyede olduğu hâlde 455 sântîmetre mikʿab mâyiʿ akmış iken vaziyet-i 

zefîrîde yine bir buçuk dakîkada ancak 350 sântîmetre mikʿab mâyiʿ seyelân  

etmişdir. Binâenaleyh hacm ve sarf-i mâyiʿ-i şehîki, hacm ve sarf-i mâyiʿ-i zefîrîden 

çokdur. 

Tecrübe ölmüş bir hayvânda ve şerâit-i sâlifede icrâ edilmekle ehemmiyetini 

gâib etmez. Zirâ mutâlaʿa edîlen mesele deverân-ı deme âʾid bir hâdise-i 

mîhânîkiye ve hacmiyenin tedkîkinden ibaretdir. Yalnız şu fark var ki hayvân 

hayâtda iken rieteynden gerek zefîr ve gerek şehîkde geçen kanın mikdârı 3 : 4 

yüz sântîmetre mikʿabından ibâret değildir. Fakat ölen bir hayvânda zefîr 

ve şehîk sarf mâyiʿleri arâsında görülen bu farkın şerâit-i tabîiye  

ve fîzîyolojiyede dahî devâm edeceği tabîidir. Binâenaleyh profesör  

(?) bu tecrübesi makbûl ve netîce itibâriyle muvezzahdır. 
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3.13. İncilâb-ı Dem-i Verîdî  

Bidâyet-i şehîkde tazyik-i dâhilî-i sadr tenaküs ettiğinden terk-i 

havâiyeden seyyale-i havâ-i rieteyn, evʿiye-i kebîreden seyyale-i dem kalbe hücum eder. 

Dem-i verîdînin kalbe yakın evʿiye-i verîdiyyeden şehîk esnâsında kalbe doğru 

incilâbı (?) tecrübesiyle gösterilir. Zaviye-i münferice hâlde bükülmüş bir 

câm enbûbun bir ucu verîd ve vacîdden idhâl edîlir. Diğer ucu hayvândan  

aşağıda bulunân bir bardakdaki suya daldırılırsa şehîkde bardakdan  

enbûba doğru sûyun çıkdığı, zefîrde bilakis aşağı indiği görülür. 

Bu sûretle hareket ederek icrâ-i tecrübe ettiğimiz hâlde senelerden beri 

bazan muvaffak olunur, bazan da layıkıyla muvaffak olunmazdı. Bu seneki 

derslerimde tasvir ve mevkî-i tatbîke vazʿ etdîğim bir usûl sayesinde tecrübe-i 

incilâb pek vâzıh ve şaşmaz sûretde gösteriliyor. Bu usûl kalbe  

doğru idhâl edîlen enbûb ile bardağa daldırılan enbûb arasına 

kâuçu borular vasıtasıyla Fransızca T harfi şeklinde bir enbûbun  

kıtʿa-i ufukiyyesini ilave etmekden ibâretdir. Kıtʿa kaimesine dahî bir kâuçu  

enbûb tâkılır. Evvela, T şeklindeki enbûb ile verîd ve vacîye idhâl  

edîlen enbûb üstündeki kâuçu enbûb üzerine bir pens tâkılır. Sonra T  

kıtʿa-i kaimesi ağza alınarak bardağa mağtus enbûbdan havâ cezb 

edîlir. Bu esnâda bardakdan su enbûb-ı zücâce bir mikdâr mürur eder. 

Bu hâlde ağzımıza aldığımız kâuçu bir milkatla sedd edîlir ve T enbûbu 

ile verîde idhâl edîlen enbûb arasındaki kâuçu bu riʾevîye takılan 

milkat refʿ edîlirse bardağa mağtûs enbûbda bulunân sütun-ı maʾinin beher 
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şehîkde kalbe doğru vâzıh sûretle incilâbı, zefirde aksi tarafa 

hareketi görülür. 

Bu tecrübe beyân edilen tarzda 13 ve 14 ncü tecrübelerimizde icrâ 

edilmişdir. Şehîk ve zefirde suyun harekât-ı vasiʿasından başka iki 

zamân arasında geçen temevvücât görülmüşdür ki bunlar faʿâliyyet-i kalbiyeye tabîr-i 

âharla faʿâliyyet-i üzeyn-i eymene âʾid recefât yaʿnî hal-i tabiîde verîd ve dacîde 

görülen nabz-ı verîdîlerden başka bir şey değildir. Binâenaleyh nabz-ı vidâcî 

bu sûretle şâkirdâna uzakdan da gösterilecekdir. Bu meselenin edvâr-ı 

teneffüsiye ile tevâfuk eden hadisâtî grafik bir tarzda göstermek içün 

tasvir ettiğim bir usûl gelecek devre-i tedrîsîyemde tatbîk edîlecekdir. 

3.14. Şehîkde Aded-i İnkıbaz-ı Kalb Zefîrde Aded-i İnkıbâzından 

Ziyadedir. 

Şehîkde sadrın kuturları tezâyüd etdîğinden tazyik-i dâhilî-i sadr 

tenâkus edîyor. Gerek evʿiye-i rieviyye gerek ebher-i sadrî bu tenâkus-i 

tazyike maruz olduklarından demek olur ki şehîk esnâsında henüz 

havâyı hâric-i rieteyne dâhil olmazdan evvel gerek buteyn-i eyserin ve gerek 

buteyn-i eymenin önündeki mukâvemetler - ki evʿiyenin arz ettiği mukâvemetlerdir– 

tenâkus edîyor. Binâenaleyh önündeki mukâvemetlerin birden bire tenâkusu üzerine  

kalb birkâç defʿa sürʿatle takallüs edîyor. Zefîrde ise bunun aksî  

vâkiʿ oluyor yaʿnî aded-i takallusât-ı kalb tenâkus edîyor. Bu meseleyi 

göstermek içün aʿdâd-i kalbiyenin aʿdâd-i teneffüsiye ile birlikde grâfiklerini 

almak lazım gelir. Bir rie-nüvîs ile aʿdâd-i nabzıyenin kaydı içün bir sfiğmo 

skob ister. Rie-nüvîse mâlik idi isek de sfiğmoskopa mâlik  
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olmadığımızdan lâborâtuvârda kalınca bir câm boru ve bir kâuçu kîse 

vasıtasıyla bir sfiğmoskop imâl etdim. Esnâ-i tecrübede cihâzda  

kalbin vukûʿa gelebilecek 

tehassürünü menʿ içün verîd 

vidacıdan pepton zerk 

etdik. Şiryân-ı sebâtîye 

tâkılan sfiğmoskop 

ve sadr üzerîne tatbîk 

edilen rie-nüvîs bir  

marey tâmburuna iştirâk 

etdirildikten sonra    

tamburların mânivelaları hem-zamân hâdiseleri kayd etmek üzere bir hat-ı 

şâkûlîye tesâdüf etdirilmişdir. Üstüvane-i müteharrike tahrîk edîlince 

üst üste iki grafik alınmışdır. (Şekil 6) Uydûrma bir cihâz  

ile ve kemâl-i muvaffakiyetle alınân bu grafikler muallim Mura’nın trasesinde deverân-ı 

dem bahsinin 174 nci sahifesindeki Wertheimer tarafından alındığı işâret 

olunan grafik kadar, belki şehîkde teserruʿ-i kalbi dahâ vâzıh göstermek  

itibârıyla andan dahî müfîd gibidir. (Eser-i mezkûre mürâcaat oluna) 

Bu tecrübe lâborâtuvârda 24, 26 ve 31 Kânûn-i Sânî ve 2 Şubât 325 

târîhlerinde tekrâr edîlmişdir. 

3.15. Aʿsâb-ı Muzikkatüʾl-Veʾâîye-i Rieteyn 

Brown Sukar zamanından beri maʿlûmdur ki nuhâʿ-i şevkînin nâhiye-i zahiriyesindeki  
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merâkiz-i aʿsâb-ı muzikkadan çıkân baʿzı elyâf, asab-ı sinpâtînin ağsân-ı 

iştirâkiyeleriyle halka-i viyussansa gelib bu tarîkle kasabat-ı riʾeye teveccüh  

eder ve orada rieteynin evʿiye-i şiryâniye-i sağirasına muhtas olur. Aʿsâb-ı  

hissiyenin tenbîhlerinde münebbihin teʾsîri nuhâʿ-i şevkînin merâkız-ı muzikka-i 

riʾevîyesine gelir, ve oradan aʿsâb-ı muzikka-i riʾevîyeye geçerek rieteynin evʿiyesinde  

bir tazyik-i katr tevlîd eder. Bu hâlde ise kalb-i eymenin önündeki mukâvemet 

artâr. Bu sûretledir ki serîriyâtda kûlinc-i kebdî ve kilyevî gibî gâyet vecaʿnın 

emrâzın esnâi-i seyrinde inbisât-ı kalb-i eymen ve binnetîce bir natamâmiyet fevhe-i üzeyn 

buteynî-i 

yümnâ görülebilir. Binâenaleyh aʿsâb-ı muzikka-i riʾeviyeye dair böyle bir tecrübenin 

tatbîkât-ı serîriyası itibârıyla da ehemmiyetine mebnî icrâsına teşebbüs edilmişdir. Bu 

mesele içün muğlak ve basit usûller vardır. Biz usûl-i basîtî intihâb etdik. 

Tecrübe – 14 nci tecrübemizde [24 Kânûn-i Sânî 325] cidâr-ı 

sadrda cünban-ı celd ve nesc-i hacrîyi şahmî 

ve adalât-ı sadriye ve beyn-el-adlaʿiye 

kemâl-i ihtimâm ile teslîh-i ploraî-yi 

cidâriye dokunulmamıştır. Bu 

sûretle sadra bir pencere açılmış  

oldu ki bunu ancak ploraî-i cidârı 

setr etmekte idi. Ploranın altından                                         

nesc-i riʾevî görünüyor, ve rienin şehîk                            

ve zefîrde hareketleri müşahid olurdu, 

nesc-i rie penbe görülür.                                                                         

Nesc-i rieviyi müşâhede etdikten                                              

sonra unkda halka-i viyussansı istihsâl ederek ândan sudûr eden    
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ve kasabâta doğru teveccüh iden elyâf-ı asabîye du Bois-Reymond cihâzıyla tenbîh 

edîldiği sırada nesc ve levn-i riʾevîyi tetkîk etdîğimizde tenbîh esnâsında rienin 

solgun bir renk aldığı görülmüş ve bunun da bir tazyik ve aliye delâlet 

edeceği tabîʿî bulunmuşdur. [Şekil 7] 

3.16. Müddet-i Tâm Deverân 

[(?) - Herman Usûlü ] 

Bir dâmla kanın deverân-ı kebîr ve sağîr-i dairelerinde yaʿnî bütün dâire -i 

deverâniyede bir devr-i tâm müddetini tayîn içün her sene (?) usûlünü tatbîk 

etdîğimiz hâlde bu seneki derslerimde usûl-i mezkûrun dahâ ıslâh  

edîlmiş bir tarzı olân (?) - Herman usûlünü tatbîk etdim. 

Tecrübe – Üstüvane-i müteharreke üzerine beyâz bir sünger kâğıdı 

geçirdikten sonra verîd-i vidâcî-i zâhirîyi istihzâr etdik. Keserek 

nihâyet-i mahitiyesine bir veʿâ masurası vasıtasıyla kâuçu bir enbûb tâkıldı.  

Üstüvaneye geçirilen sünger kâğıdı üzerine evvelce mihveri-i üstüvâne  

istikâmetine gelmek üzere yekdiğerinden müsâvî baʿdelerde hutût-ı mütevaziye 

resmedîldi. Üstüvanenin bulunduğu mihverde bir devr-i tâm müddeti maʿlûm 

olduğundan üzerine geçirilen sünger kâğıdı üzerindeki hutût-ı mütevâziyeden  

beherinin devr-i tâm müddetinin kaçıncı sâniyesine tesâdüf edeceği bulunabilir. 

Böylece hazırlandıktan sonra verîd-i vidâcîyenin nihâyet-i kalbiyesinden hadid-i  

kiyanus-ı potasyum mahlûli zerk edîlir edîlmez üstüvâne-i tahrîk ve verîd-i 

mezkûrun nihâyet-i mahiyetîsiden seyelân eden kan üstüvâne üzerindeki sünger 

kâğıdına aktarılmışdır. Üstüvâne bir devr-i tâm icrâ edîlince tecrübe bitmişdir. 
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Sünger kâğıdı üstüvâneden çıkarılmış ve kan lekeleri kuruduktan 

sonra başdan başlânarak gerek hutût-ı mütevâziye üzerinde ve gerek 

aralarındaki aksâmında fevk-i klor hadîd ile muamele ve Prusya mavisi rengi  

tahrî edîlmişdir. Bu sûretle hareket olunarak müddet-i tâm deverân, yaʿnî 

mahlûlün verîd-i vidâcînın nihâyet-i kalbiyesinden dâhil olarak kalb, deverân-ı  

sağîr ve kebîr-i reʾside dolaşdıkdan sonra zerk olunân noktaya yaʿnî verîd-i 

vidâcînın nihâyet-i muhitiyesine gelmesi müddeti bir tecrübede 26,5; bir değerinde 

[Tecrübe 13] 25 sâniye bulunmuşdur. Zaten umûmiyetle mücerrebinde böyle kabûl ederler. 

3.17. Sürʿat-ı Mevziye-i Şiryâniye 

Şiryânlarda kanın sürʿat-i meziyesi yaʿnî bir sâniyede kaç sântîmetre  

mesafe katʿ etdiğini tayîn içün her sene Juliyet usûlünü tatbîk etmekde 

iken bu sene yine usûl-i mezkûru fakat taʿdîlen tatbîk etdim. Dem-i 

şiryâniyi dâire şeklinde bükülmüş bir câm boruda seyr etdirerek enbûbda 

kanın ân-ı duhûl ve müntehâsına ân-ı müvasaletinden ve şiryân ile câm enbûbun 

kutrlarından sürʿat-ı dem-i şiryâniyi tayîn etmekden ibâret olân Juliyet 

usûlünde kullânılan enbûbun câm olması ve sulbe’l-cidâr-i enbûblarda kanın  

sürʿat-i hareketi elastikiye’l-cidâr enbûblardaki sürʿat hareketi gibi olmayacağı  

mülâhazasıyla câm enbûb yerine hemân hemân kutru şiryânın kutruna yakîn 

bir kâuçu borû kullandım. Fakat bu tecrübede kanın enbûba ân-ı duhûliyle 

mütehasına ân-ı müvasaleti maʿlûm olmak meşrût olduğundan kâuçu enbûbun  

uclarına birer küçük câm enbûb ilâvesinden sonra kâuçu enbûbeyi 

bunlarla şiryânın merkezi ve muhiti nihâyetlerine rabt etdim. Bu sûretle 
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elastikiyet-i şiryânî taklîd edîlmiş oldu. 21 Kânûn-i Sânî 325 târîhinde  

dersîmizde enbûbda bir habbe-i havâ mahbus kâlmış olduğundan netîce hatalı 

oldu ise de 16, 17 ve 18 nci tecrübelerimizde şiryân-ı fahzîde kelbde  

sürʿat-i mevziʿye 28 sântîmetre bulunmuşdur. Umûmiyetle mücerribînde 28 : 30 

sântîmetre kabûl edîlir. 

3.18. Tâvşânda Habl-ı Sinpâtî-i Rakabî Tecrübesî 

Porfor Dupotı ve Claude Bernard zamânından beri maʿlûmdur ki habl-ı sinpâtî-i  

rakabî reʾs içün aʿsâb-ı muzikkatü’l-eviʾye ihtiva eder. Muallim Mura ve Daster 

kelbde habl-ı sinpâtîde reʾs içün aʿsâb-ı muzikkadan bâşka aʿsâb-ı 

müvessiatü’l-viʿâiyye dahî bulunduğunu biltecrübe isbât etdiler. Bu tecrübe aʿsâb-ı 

kalbiye tecrübeleri süresinde bu sene dahî bizde icrâ edîlmişdir. 

Tâvşânda habl-ı sinpâtî-i rakabî tecrübesinî icrâ içün tâvşânı 

tesbît altına germedik. Muʿâvinim sol eliyle hayvânın etrâfını, sağ eliyle de 

reʾsini tutarak unkunu bize tevcîh etmiş olduğu hâlde unkda usûl-i 

mahsus-i amelîsi vechle habl-ı sinpâtî-i rakabî, asab-ı riʾevî-i miʿdevî 

ve asab-ı hâfız-ı (?) tefrîk ve istihzâr edîldikden sonra hayvânın  

beher sayvânü’l-üzni içine birer mikyâs-ı harâret hazînesi idhâl ve pamukla 

muhâfaza edîldi. Beş dakîka zarfında bir kulakda harâret 37, diğerinde 

36,9 bulunmuşdur [Görülen bir öşr derece fark mikyâs-ı harâretlerin 

nakîsesı olmak muhtemel olduğu gibi müşâhede esnâsında her iki sayvanü’l-  

üznün tahavvülât-ı viʿâiyye-i âniyyesine müteʿallık olması da vârid-i hâtırdır.] Bunu  
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müşâhede etdikden sonra habl-i sinpâtî cihet-i yümnâda kesilmiş ve beş dakîka  

mürûrunda sağ kulakda derece-i harâret 37,6 , diğerinde 36,8 bulunmuşdur. 

Her iki mekâdîr-i harâret arasındaki fark – ki dört öşr harâretden 

ibâretdir,- asabi kesîlen sağ taraf içün harâretin tezâyüdüni işʿâr 

eder.  Tecrübemizden evvelki müşâhedemizde derece-i harâreti 36,9 olân 

sol kulağın asabın katʿından sonraki müşâhedemizde 36,8 derece 

harâret göstermesi asabi kesilen tarafda vukûʿa gelen tevessuʿ-i eviʾyeden 

mütevellid teşaʿşuʿ-i harâret ile zıyâʿ-i harâret vukûʿndandır.  

Bu tecrübede asabın maktûʿ olduğu tarafda harâretin tezâyüdü, 

asabda bulunân aʿsâb-ı muzikkatü’l-viʿâiyyenin katʿ-ı asab netîcesinde meflûc 

olmalarıyla vukûʿa gelen tevessuʿ-i evʿiyeden mütevellid bir ihtikân-ı demdendir. 

Bu ihtikânı, kulağı pencereye tutarak gerek şiryân-ı merkezîsinin ve gerek  

şuabât-ı rakîka ve evride-i muhitiyesinin tevsîʿ-i aktâr etmeleriyle gördüğümüz gibi 

uzakdan dahâ vâzıh bir sûretde göstermek içün her iki kulak birbirine 

takrîb ile müsâvî parçalar kesilerek çıkarıldı, bu hâlde asabın 

maktûʿ olduğu taraf kulağından birbirini müteʿâkib kan damlaları düşdüğü 

hâlde diğer kulakdan hemân hemân hiç kan akmaması asabı kesîlen tarafda 

muhakkak bir tevessuʿ-i viʾâîyî gösterir. 

Hayvânın kulaklarını pencereye tevcih ve eviʾyelerinin kutrları arasındaki  

farkı müşâhede etdikden sonra asab-ı sinpâtînin nihâyet-i ulyâsını du Bois-Reymond 

cihâzıyla tenbîh etdik; bu esnâda tenbîh olunân tarafdaki sayvânü’l-üzn-i  

eviʾyesinin bâhusus şiryân-ı merkezisinin tenkîs-i kutr etdîği, âdeta 

gâib olma derecesine geldiği, kulağın renginin solduğu görüldü. 
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Asab kesilince tevessuʿ-i evi’ye ve tenbîhinde tazyîk-i eviʾye görülmesi asab-ı 

mezkûrda elyâf-ı muzikkatü’l-viʿâiyye bulunduğuna dalâlet eder. 

       Asab-ı sinpâtînin nihâyet-i ulyâsının hîn-i tenbîhinde hadeke-i aynıyede dahî 

tevessuʿ görülmüşdür. [Bunun içün aʿsâb-ı kalbiye meselesine; numaro 4, 5 

nazır oluna ] 

3.19. Uzviyyetde Mevcûd Mikdâr-ı Dem 

4 Mâyıs 326 târîhinde [Tecrübe 30] 13, 374 kilogram vezninde  

bir kelbden 1545 gram dem-i sâf alınmış olunduğundan vezn-i dem, hayvânın 

veznine nisbet edîldikde 1/12 nisbeti elde edîlmişdir. Umûmiyetle mücerribînî 

bunu kabûl ederler. Tecrübenin sûret-i icrâsı içün [Durus-ı Hayât – 

Şakir Paşa, cild-i evvel; Mebâdi-i Fenn-i Menâfiü’l-Azâ – Kemâl Cenâb] nâm eserlere 

mürâcaat ediniz. 

3.20. Belʿ Tecrübesî 

Belʿ esnâsında lisân, belʿum ve merînin efʿâliyle bu bâbda medhaldâr-ı 

hissî-i muharrik baʿzı aʿsâbın vazâifî cevf-i perîtona mübtelü’l-hiss mahlûlün 

zerkiyle tenvîm edîlen kelblerde 7, 9, 14 Şubât sene 325 târîhlerinde 

icrâ olunan 16, 17, ve on sekizinci derslerimde gösterilmişdir. 

Nütû-i halmîden adale-i kassîye-i halmîye istikâmetinde bir, ve nütû-i mezkûrdan mültekâî-i 

şefeye doğru diğer bir şakk-ı cildî ile nesc-i hücrevi-yi tahteü’l-cildî 

teslîh ve tesâdüf olunân âverde-i sathiyye ikişer rebbât arasında katʿ 

edîlmek sûretiyle hareket olunmuş fekk-ı esfelin kıtʿa-i ufkiyesinin kısm-ı 

vasatîsi testere ile katʿ olunduktan sonra adale-i sudğiyenin nütû-i 
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minkariye irtikazı katʿ edîlmiş ve müteʿâkıben mafsal-ı sudğî-i fekkî neşr 

ve küşâd edîlmek sûretiyle şuʿbe-i fekk-i esfel çıkarılmışdır. Bundan sonra 

gışâ-i muhatî-i haddî şakk-ı celdî istikâmetinde kesilmiş ve esnâ-i ameliyede 

vukûʿa gelen nezfin tevkîfine çalışılmışdır. Bundan sonra hancere, 

adelât-ı fevke’l-lâmiye ve adelât-i belʿum kemal-i dikkatle istihzâr edîlmiş, 

asab-ı tahteü’l-lisanî-yi kebîr, asab-ı belʿumî-i lisanî ve riʾevî-i miʿdevî gibi 

faʿâl-i belʿde medhaldâr-ı aʿsâb bulunarak birer hayyit üzerine alındıkdan  

sonra mesele-i belʿ tecrübelerine şürûʿ edîlmişdir. Elde edîlen netayic 

ber-vech-i zîr derc edîlmişdir. 

3.20.1. Asab-ı tahteü’l-lisanî-yi kebîrin gerek doğrudan doğruya  

ve gerek kesildikden sonra nihâyet-i muhitiyesinin elektrikle tenbîhinde lisânın 

heyʾet-i umûmiyesiyle âlî ve hılfe hareket etdîği ve kubbe-i hanekiyeye intibâk 

etdîği müşâhede edîlmişdir. Bu sırada fekk-i esfelin dahî tenzil etdîği 

görüldü. Bu hâdise mühümdir. Çünkü müşerrihîn asab-ı mezkûrun şuʿbe-i  

nâzilesinin zefîre-i rakbiyenin şuʿbe-i nâzilesiyle müfağame ederek bir urve teşkîl 

etdîğini ve bu urveden ( ketfî-i lâmî, kassî-i lâmî, kassî-i darakî) gibi 

adalâtı ve adalât-i fevke’l-lâmiyeden bâhusûs darsî-i lâmî, zekanî-i lâmî  

gibi adalelerle fekk-i esfelin tenezzülini idâre eden aʿsâbın sudûr etdîğini  

beyân ederler. Biz dahî asab-ı tahteü’l-lisânî-i kebîrin tenbîhiyle lisânın hareketini 

gördükden sonra urveyi bularak burâdan çıkân ve tenezzül-i fekk-i esfelî 

bilvâsıta teʾmîn eden aʿsâbı bularak kesdik. Baʿde asab-ı tahteü’l-lisânî-i 

kebîrî tenbîh etdîğimizde lisânın kemâfi’s-sâbık hareket etdîğini, fakat 

[fekk-i esfelin tenezzül etmediğini görerek meseleyi isbât etdik. [Şekil 8]. 
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3.20.2. Tereffuʿ ve Takassur-i Belʿum - Asab-ı riʾevî-i miʿdevînin gusn-i 

belʿumisinin ve asab-ı belʿumî-i lisânînin kesildikden sonra nihâyet-i muhitiyelerinin  

tenbîhinde takallüs ve tereffuʿ-i belʿum görüldü. 

Asab-ı belʿumî-i lisânînin nihâyet-i 

muhitiyesinin tenbîhinde adale-i ebrûye-i 

lamîyeden dolayı tereffuʿ-i belʿum ve hancere 

vâzıhan görüldü. 

3.20.3. Fiiʿl-i Münʿakis-i Belʿî. - 

Asab-ı riʾevî-i miʿdevîyenin gusn-ı  

belʿumiyesinin, kesildikden sonra nihâyet-i 

muhitiyeyesinin tenbîhinde muassırât-ı 

belʿumiyede görülen takallüs hafif 

olduğu hâlde nihâyet-i merkezîsinin                                       

tenbîhinde tekallüsât-ı belʿum şiddetlî                                  

görülmüşdür. Çünkü gusn-ı mezkûr                                        

hem hissî hem de muharrik olduğundan                                   

nihâyet-i merkezisînin tenbîhinde elyâf-ı                              

hissîyeden dolayı basale-i sîsâiyyedeki 

merkez-i belʿden mukâbil tarafdaki asab-ı riʾevî-i miʿdevî ve belʿumî-i lisânî 

hâl-i intibâha fakat bil-inʿikâs geçdiklerinden belʿ hareketi şiddetli olur. 

3.21. Aʿsâb-ı Muharrike ve Mevkife-i Miʿde 

17 Şubât ve 3 Mârt târîhlerinde 19 ve 23 ncü tecrübelerimde miʿdenin 
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aʿsâb-ı muharrike ve muvakkifesi tedkîk ve mütâlaʿa ayrılmışdır. Batn açdıkdan  

ve miʿde meydâna çıkarıldıktan sonra asab-ı riʾevî-i miʿdevî-i eymen bir cereyân-ı 

müteʾessirle tenbîh edîldiğinde bevvabdan bedʾen ile fuâd-ı miʿdeye doğru miʿdede 

intikâl-i emvâc tarzında bir takallüs-i cidârî görülmüşdür. Asab-ı riʾevî-i  

miʿdevî-i eyserin dahî aynı sûretle tenbîhinde aynı hâl tekrâr etmişdir. 

Münebbihin refʿinden sonra dahî harekât-ı miʿde devâm etmekde idi. Bu ise 

adalât-ı melsânın evsâfındandır. Biz bu tecrübemizde miʿdenin uzv-i muharrikinin 

bilhassa nâhiye-i bevvâbiye olduğuna hükm ettik. Çünkü en şiddetli tekallüsler  

orada görülüyordu. Zaten Rou ve Baltazar insanda radyoskopi usûlüyle de 

miʿdeyi muâyene ederek uzv-i muharrik miʿdenin bilhassa nâhiye-i bevvâbiyesi 

olduğuna karâr vermişlerdir. 

Harekât-ı miʿdenin grafiği alınarak aʿsâb-ı miʿdenin teʾsîrlerini 

bu sûretle mutâlaʿa içün Professör Mura hâricde bir tabl-ı Mareye 

merbût bir kese-i elastikiyeyi bir enbûb vasıtasıyla miʿdeye idhâl edîyor. 

Hâricde tabl-ı Mareyin mânivelası, içerüdeki kesenin miʿde tarafından  

zanat ve adem-i zanatıyla hareket eder ve bu hareketlerin traseleri alınır. 

Biz tambura mâlik idi isek de miʿdeye idhâl edecek husûsî 

kisemez olmadığından Muranın usûlüni fakat tadîlen tatbîk etmeği düşündüm. 

Miʿdenin tekallüsât ve irtiha âtının derûn miʿdeye idhâl edîlen bir kese 

vasıtasıyla hârice nakl edeceğimize, bizzât cevf-i miʿdeyi, hâricdeki 

tabl-ı Mareye rabt ederek miʿdenin takallüsât ve irtiha âtını doğrudan 

doğruya tabl-ı Mareye nakl etmeği düşündüm. 

Bunun içün Marey tarîkiyle miʿdeye bir câm enbûb idhâl ve nihâyet süfliye-i 

Marey hizâsında cidâr-ı Marey enbûba rabt edîlmiş ve bevvâb-ı miʿdeye bir 

 

 



153 

 

 

 

 



154 

 
48  

ribat ile bağlanmışdır. Mareye idhâl olunan enbûba bir kâuçu boru  

rabt ile Marey tamburuna iştirâk etdirilmişdir. Bu şerâitde miʿde 

takallüs edince Muranın usûlünde olduğu gibi miʿdedeki kese dağt 

edîleceğine, miʿdede vukûʿa gelecek tahavvülât-ı tazyîkiye hâricde tabl-ı 

Mareye intikâl edeceğinden fıkdân-ı cihâz meselesine bu sûretle çâresâz  

olundu. 

Kloroform ile tenvîm edîlen, bir kelbde bu şerâit-i tecrübiye tesîs 

[17 Şubât 325, tecrübe 19] edîldikden sonra asab-ı riʾevî-i miʿdevî 

bir cereyân-ı müteʾessirle tenbîh edîldiği sırada üstüvane-i müteharrikeye temâs etdirilmiş 

olân tabl-ı Marey mânivelasıyla miʿde grafiğini aldık. Gördük ki asab-ı 

mezkûr miʿde içün bir asab-ı muharriktir. 

Asab-ı riʾevî-i miʿdevî içinde elyâf-ı muharrike-i miʿdeden başka elyâf-ı 

muvakkıfa dahî vardır. - Mücerrebin bu elyâfın (1) intibâh-i inʿikâsı ve (2) 

plorakarpinle mesmûm hayvânlarda tenbîh-i sarîh esnâsında dahî faʿâl olduklarını 

dermeyân ederler. 

3.21.1. İntibâh-i inʿikâsî. – Bir tarafda asab-ı riʾevî-i miʿdevîyi kesdikden 

sonra nihâyet-i merkeziyesîni tenbîh etdîğimizde miʿdede adem-i takallüs görülmüşdür. 

Asab-ı riʾevî-i miʿdevînin nihâyet-i merkezisînin tenbîhinde miʿdede  

rehâvet görülmesi acabâ münebbihin basaleye, orâdan nuhâʿ-i rakabî ve zıhrîye  

ve aʿsâb-ı haşviye-i kebîrelere geçmesiyle midir; yoksa mukâbil tarafdaki asab-ı  

riʾevî-i miʿdevî içinde bulunân elyâf-ı muvakkafe-i miʿdeye atlamasından mıdır? 

Bunu tahkîk içün mukâbil tarafdaki asab-ı riʾevî-i miʿdevîyi katʿ 

etdikden sonra evvelce tenbîh etdîğimiz asab-ı riʾevî-i miʿdevînin nihâyet-i  

ulyâsını bittekrâr tenbîh etdîğimizde miʿdede rehâvet görülmedi. Binâenaleyh  
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elyâf-ı muvakkıfe-i miʿdenin asab-ı mezkûr semkinde dahî bulunduğu ve bunların  

intibâh-ı iniʿkâsı esnâsında faʿâl oldukları anlaşılmışdır.  

3.21.2. Plorkanpinle Mesmûm Hayvanda. – 17 Şubat 325 târîhli 19 ncu 

tecrübelerimizde kloroform ile tenvîm edîlen kelbde iki defʿada tahtü’l-cild 

yarımşardan bir miligram klor maʿiyyet plokarpin zerkinden sonra asab-ı  

riʾevî-i miʿdevîyi keserek maʿlûm Duvayonun yaptığı gibi nihâyet-i muhîtiyetisini 

tenbîh etdikse de miʿdede beklenilen eser-i tevkîf müşâhede edîlmedi. Plokarpin 

mahlûlunun layıkıyla istihzâr edîlmiş olûb olmadığından şübhe etdik. Hattâ 

hadaka-i ayniyede tazyik görmediğimizden bu şübhemizde haklı idik. Binâenaleyh  

plokarpinle mesmûm bir hayvânda Duvayonun tecrübesi, miʿde-i semiyenin adem-i 

sâfitandan akîm kâlmışdır. 

3.22. Sürʿat-ı Deverân ve Fasdın İmtisâsa Teʾsîrî 

20 ve 21 nci derslerimde [13 ve 16 Mârt 326] sürʿat-ı deverân 

ile fasdın imtisâs-ı devaʾi husûsunda teʾsîrleri gösterilmişdir. 

Tecrübe kelbde icrâ edilmişdir. Madde-i semiye olarak kürâr intihâb edîlmişdir. 

Tecrübe iki kelb üzerinde icrâ edîlmişdir. Tesrîʿ-i deverân içün hayvânlardan 

biri gezdirilmiş diğer hayvân ise gezdirilmemişdir. Tahtü’l-cild kürâr 

zerkinden sonra lâborâtuvâr derûnında gezdirilen hayvânda âsâr-ı felciye on  

dakîkada görülmüşdür. Hayvân bâcâkları üzerine sukût etmişdir. Harekât-i 

teneffüsiye meflûc olmak üzere bulunduğundan bırakılsa asfeksiye ile fevtî 

muhakkak olân hayvânı yaşatmak içün bir saʿat teneffüs-i sınâʿî icrâ etdik. 

Bu müddet sonunda etrafda tekallüsat adaliye-i hafîfe görülmüş, üç saʿatde 
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felc kâmilen bertaraf olmuşdur. Kürârla mesmûm bir hayvânda sebeb-i mevt 

adalât-ı teneffüsiyenin felciyle vukûʿa gelen asfeksiyâdır. Teneffüs-i sınâʿî 

icrâsıyla asfeksiyâ husûluna mâniʿ olundukça kürâr bevl tarîkiyle bedenden  

mutarrah olduğundan hayvân fevt olmaz ve felc-i adalî dahî bertaraf olur. 

İkinci kelbin şiryân-ı fahzîsinden 35 gram kan alındıkdan sonra  

evvelki hayvân cüssesinde olân bu kelbe dahî evvelki hayvâna zerk edîlen  

mikdârda kürâr tahtü’l-cild zerk edîlmişdir. Bu def'a âsâr-ı ibtidâʾîye-i felc 

bidâyet-i zerkden itibâren beş dakîkada görüldü. Bu sûretle fasd icrâsı 

hâlinde imtisâsın dahâ sühûletle vukûʿa geldiği isbât edîlmişdir. Hâlbûki  

bu hayvânda felc-i tâm-ı adalî 38 dakîkada görüldü. Fasd icrâ edîlen  

bu kelb masasında yatmış ve gezdirilmemiş olduğundan imtisâs sürʿatle 

vukûʿa gelmişse de harekât-i adaliye olmadığından deverân tesrîʿi edîlmemiş 

ve binâenaleyh imtisâsın devr-i taʿmî teʿahhur etmişdir. 

3.22.1. Maddenin Vasat-i Dâhilîye Devr-i Duhûlî, ve Uzviyetde Devr-i Taʿammümî. 

21 inci dersîmde şu zikr olunan tecrübeler aynî netîceler elde edîlmek 

şartıyla icrâ edildikten sonra zerk olunân madʿdenin mahal-i zerkinden vasat-i 

dâhilîye duhûli ve deverân-ı dem ile taʿammümî gibi imtisâsın iki devrî 

gösterilmek üzere icrâ-i tecrübeye şuruʿ edîlmişdir. İki kelb alınmışdır. 

Birinci hayvânın taraf-i halfî cildî altına dört sântîmetre mikʿab kürâr-ı 

mahlûlî zerkinden (maʿatteessüf not alan Allan efendi kürârın mikdârını kayd  

etmemişdir.) sonra felc on sekiz dakîkada görülmüş olduğundan bu sırada  

nefta-i zerkin üst tarfından taraf dâiren-mâdâr rabt edîlmişdir. Bu sûretle 

madde-i semiyyenin vasat-ı dâhilîye duhûlü menʿ edîlmiş olmakla felc-i tâm-ı adalî 

 

 

 

 



159 

 

 

 



160 

 
51 

görülmemişdir. Müteʿakiben ribât çözülerek kürârın vasat-ı dâhilîye duhûlüne 

müsâʿade edîlmişse de felc-i tâm yine görülmemişdir. Çünkü evvelce imtisâs 

edîlen mâdde-i külliyeler târikiyle hârice ihrâc edîlmiş olacağından ribât  

çözülmekle kana yeniden dâhil olân mikdâr-ı mâdde âsâr-ı felciye husûlüne 

kifâyet edememişdir. Bundan sonra hayvâna dört sântîmetre mikʿab 

kürâr-ı mahlûlî yenîden zerk edîldikde yedî dakîkada felc-i tâm görülmüşdür ki 

bu hâlde husûl-ı felc-i tâm, fekk-i ribâti müteʿâkıb kana giren mikdâr devaiye 

ikincî zerk ile duhûl eden mikdarın inzimamıyladır. 

Bu tecrübelerimiz fiil-i imtisâsda mahal-i zerkden itibâren vasat-ı dâhiliye 

kadar bir devr-i duhûl-i devaʾi; ve vasat-ı dâhiliye girdikden sonra bir devr-i 

tamam bulunduğunu isbât etmişdir. Son tecrübemiz ise ifrâğât tarîkiyle  

vukûʿ-ı itrâhâtî ve madde-i semiyyenin deme duhûluyla âsâr-ı devâiye zuhûru 

arasındaki münasebeti göstermek itibariyle müfîddir. 

3.23. Miʿde ve Emʿâda İmtisâs 

3.23.1. Emʿâda.  -  22 Mârt 326, 22 nci tecrübemizde emʿâ-i rakîkade 

imtisâs-ı emlâh tecrübesi icrâ edîlerek evʿiye-i keylüsiye ve demevîyenin 

teʾsîrleri gösterilmişdir. 

Kloroform ile tenvîm edîlen kelbde batn-ı şakk ile bir urve-i meaʿiye 

alınarak iki tarafından bağlanmış, ve urveden çıkân evʿiye-i verîdiye birer 

birer rabt ile evʿiye-i keylüsiye serbest bırakılmışdır. Bu şerâitde 

urve-i meaʿiyenin içine 0,03 gram kibritiyet striknin mahlûl hâlinde zerk 

edîlmişse de âsâr-ı tesemmümiye yaʿnî küzaz-i adalî görülmediğinden madde-i mezkûrenin 
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cevf-i emʿâdan vasat-ı dâhiliye serbest olân evʿiye-i keylüsiye tarîkiyle  

geçmediği, binâenaleyh emlâhın bu tarîkle messedîlmediği anlaşılmışdır. 

İkinci bir kelbde bir urve-i meaʿiye iki tarafından bağlanmış, evʿiye-i 

keylüsiye ile birlikde evʿiye-i demviyye (verîdiye) serbest bırakılmış, yaʿnî 

hiçbiri rabt edîlmemiş olduğu hâlde urve-i deverânına yine 0,03  

gram kibritiyet striknin mahlûl hâlinde zerk edîldikten dört dakîka  

sonra âsâr-ı ibtidâʾîye-i tesemmüm olân ihtilâcât-ı hafîfe, 7 dakîkada  

ihtilâcât-ı şedîde ve küzâziye görülmüşdür. Hayvâna en küçük bir temâs  

ihtilâcâtî davet etmekde idi. Hayvân bidâyet-i zerkden itibâren on 

birinci dakîkada fevt olmuşdur. Binâenaleyh emlâhın imtisâsı tarîk-i 

verîdi ile olûb tarîk keylüsi ile değildir. 

3.23.2. Miʿdede. – Müellifin kelb miʿdesinde imtisâs vukûʿnı kabûl 

ederler. Bir tecrübemizde fuâd ve bevvâb-ı miʿdenin rabtından sonra miʿdeye 

beş santigram azotît striknin mahlûl hâlinde zerk edîlmiş, yirmi  

dakîka intizâr edîlmişse de imtisâs vukûʿa gelmediği ihtilâcatın adem-i vukûʿyla  

anlaşılmışdır. Bunu sedabdan ribâtî kaldırdık, on dakîka sonra  

ihtilâcât görüldü. Bu netîceyi iki sûretle izâh ve tefsir edebiliriz.  

Ya (1): Miʿdede striknin mahlûlunun imtisâsı içün yirmi dakîka  

kâfi değildir; ( 2) yahûd miʿdede imtisâs yokdur. Fakat icrâ etdîğimiz  

bir diğer tecrübe bu iki vech-i tefsirden ikincîsini kabûle mecbûr etmişdir. 

Zirâ; bir vech-i sâbık bevvâb ve fuâd-ı miʿde kelbde rabt edîldikden sonra  

miʿdeye beş santigram kibritiyet striknin şırınga edîlmiş, ve 16 dakîkada  

hafîf, 20 dakîkada şedîd-i ihlâcât vukûʿyla tesemmüm görülmüşdür. 
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Şunu da beyâna mecburum ki birinci kelbde miʿde mevâdd-ı makûle ile memlûʿ idi. 

Teʾehhür-i imtisâsın bundan neşʾet etmesi de muhtemeldir. Bu meselenin ikincî  

devre-i tedrîsîyemde bitekrâr mutâlaʿası mukarrerdir. 

3.24. İfrâz-ı Tahteü’l-fekkî 

Kloroform ile tenvîm edîlen bir kelbde gudde-i tahteü’l-fekkiyenin kanât-ı 

ifrâğiyesi olân kanât Vartona usûl-i mahsûsuyla bir mâsûra idhâl 

etdikden sonra guddenin asab-ı ifrâzisini yaʿnî asab-ı habl-ı teblîyî tenbîh ederek 

mâsûradan seyelân eden ifrâz-ı tahteü’l-fekkînin evsâfı tedkîk edîlmişdir. 

3.25. Aʿsâb ve Merâkiz-i Teneffüsiye Tecrübelerî 

Faʿâl-i teneffüsi idare eden kıtʿa-i merkeziye-i asabiye, basale-i sîsâiyye ile kıtʿa 

kabiye-i nuhâʿ-i şevkiyeden ibaretdir. Bu mıntıkayı-ı muhitden haberdâr eden yollar 

aʿsâb-ı riʾevî-i miʿdeviyeler ve cüzûr-i havâiyye-i nuhâʿ tarîkiyle dâhil olân  

aʿsâb-ı hissiye ve asab-ı tevâmü’l-salâse gibi baʿzı aʿsâb kıhfiye-i hissiyedir. 

Muhitden merâkiz-i asabiye-i teneffüsiyeye nakl-i intibâʿat eden bu aʿsâb-ı 

hissiyeye mukâbil merakiz-i mezkûreden çıkub muhîte giden ve teneffüsün  

efʿal-i mîhânîkiyesini idâre eden aʿsâb-ı mihreke-i teneffüsiye, sadr ile  

batının harekâtını temîne müʿkil bulunân adelâtın aʿsâb-ı mihrekelerinden ibarettir. 

Biz bu seneki derslerimizde aʿsâb-ı hissiye-i teneffüsiyeden asab-ı riʾevî-i  

miʿdevînin ve aʿsâb-ı mihrekden asab-ı hicâb-ı hâczelerin teneffüsdeki teʾsîrlerini 

mutâlaʿa etdik. 
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Tecrübe 25. – Kloroform ile tenvîm edîlen bir kelbde sudra 

tatbîk edîlen riʾe-nüvîs vasıtasıyla üstüvane-i müteharreke üzerinde teneffüs 

grafiğini aldık, dakîkada on bir şehîk ve zefîrdan ibâret edvâr-ı teneffüsiyenin 

grafiklerini tersîm etdikden sonra asab-ı riʾevî-i miʿdevîleri iki  

tarafda katʿ edince aded-i teneffüs dokuza tenzil etdîği gibi şehîklerin 

zefîrlere nazaran sürekli olduğunu gördük. Asab-ı riʾevî-i miʿdevîlerin nihâyât-ı 

ulyâlarını cereyân-ı müteessirle tenbîh edince aded-i teneffüsün nizam-ı tabîiʿyyesine rücuʿ 

etmek ve hattı aʿdâd-i tebîʿyyesini bile geçmek üzere teserruʿ etdîğini 

müşâhede etdik. 

11 Nisân 326 târîhinde 26 ncı tecrübemizde kloral ve morfin 

mahlûlundan ibâret olân mübetü’l-hiss mahlûlün perîtona zerkiyle tenvîm 

edîlen bir kelbde asab-ı riʾevî-i miʿdevîler katʿ edîldikden sonra nihâyât-ı 

ulyâları şiddetli bir cereyân-ı müteʿessirle tenbîh edîldi. Bu şerâitde bir kuzâz 

şehîki gördük, ikincî bir şiddetli tenbîhde ise sadr-ı şehîk vaziyetinde  

tevkîf etmişdir. 

3.26. Merkez-i Teneffüs Tecrübesi, Basale-i Sîsâiyyenin İkiye Şakkı Halinde 

Teneffüsün 

Devâmı. – Maʿlûmdur ki mesâfe-i kafâvîye-i atlasiyeden bir iğne bir hayât 

bir hayvânın burnundan çıkarılacakmış gibi sevk edîlirse iğne merkez-i 

esâs-ı teneffüssiyi tahrîb eder ve teneffüs tevkîf eder. Merkez-i harekât-ı 

kalb salim olmakla bu sûretle teneffüsî tevkîf eden kelbde kalb işler 

ise de teneffüsün tevkîfini müteʿâkıb kanın hâlet-i asfeksiyaiyesi netîcesi 

olarak bir müddet sonra kalb dahî tevkîf eder ve mevt vukûʿa gelir. 

Binâenaleyh şerâit-i sâlifede sevk edîlen iğnenin tahrîb ettiği merkeze 
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bu münâsebetle ukde-i hayât denilmişdir. Bu tecrübeye lâborâtuvârda tecrübe 

yapılarak devâm-ı hayâtı artık kabûl olmayân hayvânâtın itlafı zamânda herdem 

mürâcaʿat edîlir. Yaʿnî bu tecrübe defʿalarca yapılır. 

Bahs etdîğimiz tarzda sevk edîlen iğnenin eser-i vahziyle tahrîb 

edîlen merkez-i teneffüsî-i basalede hatt-ı mütevassıtın cânibeyninde ve muzâʿafdır. 

3.26.1. Merkez-i teneffüs muzâʿafdır. - Bunu isbât içün [Tecrübe 25] 

kloroform ile tenvîm edîlen kelbde mesafe-i kafevî-i atlâsı açılarak 

buteyn-i râbiʿ görüldü. İnce bir bıçâk halefden kadâme-i hatt-ı mutevassıtdan 

sevk ile basale-i âliyeden esfele ikiye bölünmüşdür. Bu şerâitde faʿâl-i 

teneffüs-i tecrübeden evvelki gibi müntazaman devâm edîyor, bir arıza göstermiyordu. 

Bundan sonra cihet-i yümnai-i sadrda teneffüsi tevkîf etmek içün  

basalede hatt-ı mutavassıtın cehet-i yümnasındaki nesf-i basale-i müstaʿrizan kesilmişdir. 

Bu hâlde sadr-ı eymende ve nesf-i müvâfık hicâb-ı hâcizde teneffüs-i harekâtî tevkîf 

etmiş ise de mukâbil taraf yaʿnî taraf-ı eyserde bir devâm olduğundan müteakiben 

nısf-yesari bassale dahî katʿ edîlince taraf-ı mezkûrun teneffüsü dahî 

tevkîf etmişdir. Bu sûretle basalenin beher-i nısfının sadr ve batnın nısf-i 

harekât teneffüsiyelerini idâre etdîği isbât edîlmişdir. 

3.26.2. Harekât-ı Tenefüssiye-i Ünf ile Harekât-ı Sadriyyenin Ayrılması-. – Ber-hayât 

bir hayvânda teneffüs esnâsında ecniha-i enfiyye ile sadra bakılırsa şehîkde  

sadr-ı inbisât etdikce menahirin açıldığı, zefîrde ise bir akis olduğu 

görülür. Ecniha-i enfiyeyi tahrîk eden asab-ı vechî, sadr ve batının  

harekâtını idâre eden aʿsâb-ı mihreke hep basalede bulunân merkez-i teneffüside  

el ele vermişlerdir. Bir hayvânda ecniha-i enfiyyenin sadr ile hem-zamân  
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olân harektine tağyîr edebiliriz. [Tecrübe 25] de kloroform ile tenvîm  

edîlen bir kelbde gışâî-i kafevî-i atlası şakk ile basale meydâna çıkarıldıktan  

sonra merkez-i teneffüsinin fevkinden basale-i müstaʿrazın ve tamâmıyla kesilmişdir. Bu  

katʿî müteakib burun deliklerindeki harekât-i teneffüsiye tevkîf edecek, 

hâlbûki sadr-ı harekâtına devâm edecek iken teneffüsün sadrda birden bire 

tevkîfini gördük, biz bu tecrübeyi dahî senelerden beri icrâ ederiz, fakat 

böyle bir arızaya ilk defʿa tesâdüf ettiğimizden bu hâdiseyi izâh  

ve tefsîr etmek lazım geldi. Binâenaleyh bunu bir tevekkuf-ı intibâh-ı basaleye 

[inhibisyon (?) ]e atf ve böylece teʾvîl etdim ve derʿakab teneffüs-i  

sınâʿi icrâsına karâr verdim. Filhakika bir saʿat bir çaryek teneffüs-i 

sınâʿiden sonra sadrda teneffüs badʾa etmişdir. Binâenaleyh tefsirimizde 

haklı idik. Ârızeyi böylece atlattıktan sonra ecniha-ı enfiyeye nazar 

etdîğimizde harekât-ı teneffüsiyelerinin kalmadığı görüldü. Bu tecrübe iki  

nokta-i nazardan müfid ve şâyân-ı dikkatdir. Birinci mevzûʿ bahsimiz olân 

meseleyi göstermişdir; ikincîsi katʿ-ı basale esnâsında vukûʿa gelen 

tevkîf-i intibâhının uzun müddet teneffüs-i sınâʿi sâyesinde mündefiʿ olabilecektir. 

Bu müşâhedât-ı tecrübeye tesâdüf edîlecek baʿzı hâdisât-ı ârıziye ve maraziyede 

melhûz tatbîkâtı itibariyle de şâyân-ı dikkatdir. 

 

3.27. Felc-i Hicâb-ı Hâczî ve Felc-i Sadrî 

Mîhânîkiyet Husulları 

Şehîk esnâsında tereffuʿ-i adalâʿ ile hem-zamân olarak kavsara-i sadr-ı 

inbisât ve batn öne hareket eder. Zefîrde aksi olur. Tereffuʿ-i adalâʿî 
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temîn eden adalâtın aʿsâb-ı mihrekesi nuhâʿ-i şevkînin nâhiye-i rakbiye  

ve zuhuriyesinden çıkarlar. Adalât-ı teneffüsiyeden adele-i hicâb-ı hâciz ise 

kelb ve tâvşânda üçüncü ve dördüncü ezvâc-i rakbiye hizâsından çıkâr. 

Şehîk esnâsında bütün aʿsâb-ı şehîkiye gibi tereffuʿ-i adalâʿi temîn eden  

aʿsâb ile asab-ı hicâb-ı hâciz aynî zamânda çalışırlar. Binâenaleyh aʿsâb-ı 

hicâb-ı hâcziyenin, yahûd tereffuʿ-i adalâʿi temîn eden aʿsâbın sudûr 

etdikleri nâhiye-i rakbiye ve zuhuriye hizâlarında nuhâʿ-i şevkî kesilirse bu 

iki hâlde vukûʿa gelecek felc-i teneffüsî şâyân-ı dikkat olur. 27 nci  

tecrübemiz bu nokta-i nazardan icrâ edîlmişdir. 

Asab-ı hicâb-ı hâcizin tenmiri. – Cevf-i perîtona mübdalü’l-hiss 

mahlûl-i zerkiyle tenvîm edîlen bir kelbde asab-ı hicâb-ı hâcizler iki tarafda  

istihzâr edîldikden sonra sâğ ve solda birer cereyân-ı mütessirle tenbîh 

edîldikde sadrın şehîk vaziyetinde tevkîf etdîği, batnın tereffuʿ ettiği  

görüldü. 

Felc-i hicâb-ı hacizî – Her iki asab-ı hicâb-ı hâciz kesilerek 

yapılan felc-i hicâb-ı hâcizde tarz-ı teneffüsî müşâhede edilmişdir. Bu hâlde 

şehîk esnâsında sadr-ı inbisât edîyor, batn teneffüs-i tabiʿînin aksine  

olarak içeri çıkıyordu. Neden böyle olur? Adalâî-i tereffuʿ eden 

adalâtın teʾsîriyle kavsara-i sadr-ı inbisât edince tazyik-i dâhilî-i sadr-ı tenâkus 

eder, adele-i hicâb-ı hâczen asabî maktûʿ ve adele-i hicâb-ı hâciz meflûc  

olmakla batn üzerine icrâî teʾsîr eden havâi nesîmi-i tazyikî teʾsîrîyle  

ve ahşâ-i batnîye vasıtasıyla, meflûc olân adele-i hicâb-ı hâciz sadra 

doğru mündefiʿ olur, ve batn içeri çöker. 
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Felc-i sadrı. – Bir diğer hayvânda yalnız felc-i sadrı yapılmışdır. 

Bunun içün dördüncü ve beşinci fikr-i rakbiyeler arasından nuhâʿ-i şevki  

tamamen kesilirse - ki bu kıtʿa-i menşen asab-ı hicâb-ı hâcizden aşağı 

düşüyor- adele-i hicâb-ı hâciz sâlim fakat sadr-ı meflûc olur. Bu hâlde şehîk  

esnâsında sadr-ı inbisât edemiyor, yalnız batn-ı tereffuʿ edîyordu; sadr 

bilakis şehîkde çekmekde idi. Neden? Çünkü bu hâlde tereffuʿ-i adalâî-i temîn 

eden adalâtın asâbî-i menşe-i hakikîlerinden mahrumdurlar. Hâlbûki asab ve adale-i 

hicâb-ı hâciz sâlim olmakla îfâ-yı vazife eder, binâenaleyh şehîk esnâsında  

batn o ki kelbde ise esfel hareket eder, ve sadr çöker. 

Anlaşılıyor ki her iki tecrübede birer emme tulumba meselesi vardır. 

Evvelki tecrübede emme tulumba sadrdır, emilen batndır. İkinci tecrübede  

ise  emme tulumba adele-i hicâb-ı hâciz yaʿnî batndır, emilen ise  

sadrdır. 

Bu tecrübeler esnâsında asab-ı hicâb-ı hâcizleri kesilmiş olân kelbde  

teneffüs-i sadrı sayesinde kanın tasfiyesi mümkün olmakda iken nuhâʿ-i rakabî 

dahî katʿ edîlince felc-i hicâb-ı hâcizî de inzihâm etdîğinden hayvân  

asfeksiya ile fevt olmuşdur. 

3.28. Tahlîl-i Havâ-i Zefîri ve Nisbet-i Teneffüsî 

Civa üzerinde havâî nesiminin potas ile hâmiz-ı karbonı, nâri 

hâmiz-ı afis ile müvellidü’l-humûzası mas etdirildikden sonra gazometreye  

havâi zefîri ifrâğ ederek muahharan havâi mezkûr civa üzerindeki  

dereceli muhbire alınmış ve tahlîl edîlerek hâvî olduğu müvellidü’l-humûza 
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ve hâmiz-ı karbonun mikdarları bulunmuşdur. Gazâtın bu sûretle bulunân 

hacimleri lâborâtuvârın harâretine ve tecrübe esnâsındaki barometre tazyikine  

nazaran ıslâh edîlerek klasik netîceler elde edîlmişdir. Bu sûretle  

tecrübe olunân şahsen tard etdîği hâmiz-ı karbon ile aldığı müvellidü’l-humûzanın 

yüzdeki tesbitlerinden ibâret olân nisbet veya hâric-ı kısmet-i teneffüsiyesi 

tayîn edîlmişdir. 

3.29. Vahz-ı Sükkeri Tecrübesi 

Bu sene-i tedrîsiyemizde tâvşân ve kelbde zemin-i buteyn-i râbiʿde merkez-i 

diyâbet vahz edîlerek vahzî-yi  sükkeri tecrübeleri icrâ edîlmişdir. Bu tecrübelerimiz 

bilhassa kelb üzerinde yapılmışdır. Kelbde ise bu tecrübeler muʿtâd değildir. 

Vahzî-yi  sükkeri tecrübeleri klasik tecrübeler sırasında icrâ olunduktan  

mâʿadâ-i kelbde vahzî-yi  sükkeri tecrübesi esnâsında kanda glukozun tarz-ı 

tezâyüdi, harâret-i tabîiye ile glukoz-u demviyyenin kemmiyetleri arasındaki 

nisbet, tebevvül-i glukozun ân-ı zuhûru gibi müellifin mütekaddime tarafından şimdiye  

kadar işʿâr edîlmeyen baʿzı husûsâtada destres olduk. Husûsât-ı  

mesrûda her nekadar dört beş defʿada tahkik etmişse de katʿîyetle kabûl  

ve lâborâtuvârımızın silsile-i tetkîkatına mâl edîlmek içün dahâ baʿzı tecârib-i 

tahkikiyeye lüzûm vardır. Bu tecrübeler sırasında baʿzı tedkikatımız netayih-i  

sahîhe iʾtâ etmiş ve şâyân-ı dikkat görülmüş olmakla mahâfil mütehassısasına 

tebliğ edîlmişdir. Paris Cemʿiyyet-i Hayâtiyesinin 16 Temmuz 1910 târîhili 

inʿikâdında vahzî-yi  sükkeri hakkındaki tedkikatımızın bir kısmı Cemʿiyyet-i Müşârâü’l-lihâye 

arz ve tebellüğ ve cemʿiyyetin târîh-i mezkûr ile neşr olunân mecmûʿa-i üsbûʿiyesinde 
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neşr edîlmişdir. Neşriyât-ı mezkûreyi mecmûʿadan ihrâc ile tercümesini 

şurâya derc eyledim: 

3.29.1. Kelbde Vahzî-yi Sükkeri Esnâsında Nuhâʿ-i Rakabînin Hisse-i Teʾsîrî 

Hakkında 

Claude Bernard celbe dikkat olân vahzî-yi  sükkeri tecrübesiyle zemîn-i buteyn 

râbiʿde sekizinci ve onuncu zevclerin munşeleri arasında bir nokta-i mütavassıtının 

mahdûd bir âfeti ferat-i tessekkür-i dem ve tebevvül-i glukoz tevlîd etdîğini atyân 

ve işʿar eylemiş idi. Afet-i mezkûrenin kebdin faʿâl ifrâz-ı sükkeri 

vazifesini tenbîh eden bir merkez-i basale-i <diyabitesi >yi hâl-i faʿâliyyete 

getirdiği kabûl edîlmişdir. 

Merkez-i mezkûrun hâl-i intibâhını kebde nakl eden altıncı ile dokuzuncu 

ezvâc-ı zuhuriye hizâlarında ahz-i munşe eden aʿsâb-ı haşviye-i kebîrelerdir. 

Vahzî-yi diyabetesi ile tehyîc edîlen fart-ı tessekkür-i dem hâdisesinde basale  

ile aʿsâb-ı haşviye-i kebîrelerin munşeleri arasındaki kısm-ı nuhâʿ-i şevki 

hâiz teʾsîr midir? Yaʿnî vahzî-yi basale tecrübelerinde yalnız basale mi çalışır, 

yoksa basaleden itibaren aʿsâb-ı haşviye-i kebîrelerin menşeilerine kadar kısm-ı  

nuhâʿda bu tecrübede hâl-i faʿâliyyetde midir? İşte kelbde icrâ etdîğimiz vahzî-yi  

sükkeri tecrübeleriyle bu meseleyi mutâlaʿa etdim. 

3.29.1.1. Şerâit Tecrübesi. - Tecrübelerimde vahzî-yi  basali, gışâ-i kafevi-i 

atlasînin şekile zemin-i buteyn-i râbiʿ meydana çıkarıldıkdan sonra icrâ  

edîlmişdir. İbre, zirve-i kaleme’l- kitabının birâz fevkindeki bir nokta-i mutavassıteden 

halefden kadâme doğru sevk edîlmişdir. Glukozun dozajı içün  

lâzım gelen kanlar usûl-i muʿtâd-ı amelîyesî vechle alınmış ve glukoz 100 de 

 

 

 

 

 



179 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 
61 

10 nisbetinde memdûd ve hadîd-i kiyanus potasiyumlu mâyîʿ fehlink ile doze 

edîlmişdir.  

Netâyic-i Müstahsal. – İş bu şerâit-i tecrübiyede kanda glukozun seyrini 

iki hâlde mutâlaʿa etdim: (1) evvel-emirde vahzî-yi  sükkeri icrâsından 

sonra katʿ-i tahteü’l-basale icrâ edîlmek; (2) : vahzî-yi  sükkeri icrâsından 

sonra nuhâʿ-i şevkiyi sekizinci zevc-i rakabî hizasında katʿ etmek. Gerek  

katʿ-i tahteü’l-basale ve gerek sekizinci revc-i rakabî hizasındaki katʿlar vahzî-yi   

diyabetisden bir çâryek sonra icrâ edîlmişdir. Bu müddet ise kanda 

glukozun şâyân-ı eşʿar-ı tezâyüdüne kifayet edîliyor. [Bu netîce dahi tarafımızdan  

eşʿar ediliyor. ] 

Netâyic-i müstahsala bir vech-i âtîdir: 

Hâl-i Evvel. -   Vahzî-yi diyabetisi icrâsından sonra katʿ-i tahteü’l-basale  

<< Katʿ-i tahteü’l-basale icrâsından sonra hayvânın hayâtı teneffüs-i sınâʿi ile temdîd 

etdirilmişdir>> 

 

                                  Saʿat                                                  Glukozun Mikdarı 

                                                                                                  Binde 

Vehzden evvel           3 – 13                                                     1,50 

                                   3 – 23                                                     1,90 

Katʿ-i tahteü’l-basale 3 – 25 

                                   3 – 35                                                     2,129 

                                   3 – 45                                                     3,40 

                                   3 – 55                                                     1,046 
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Hâl-i Sânî-   Vahzî-yi diyabetisi icrâsından sonra sekizinci zevc-i 

rakabî hizâsında katʿ-i nuhâʿi [1]. 

 

                                     Saʿat                                                               Glukozun Mikdarı 

                                                                                                                      Binde 

Vahizden evvel              3 – 30                                                                     2,736 

                                       3 – 45                                                                     4, 11 

Sekizinci zevc hiza- 

sında katʿ nuhâʿ-i           3 – 43 

                                       4                                                                             3, 38 

                                       4 – 10                                                                     3, 120 

                                       4 – 20                                                                     2, 195 

                                       4 – 30                                                                     2, 10 

  

Görülür ki her iki hâlde kanda glukozun sûret-i seyrî tahaf 

edîyor. Hâl-i evvelde, vahzden bir çaryek sonra katʿ-i tahteü’l-basale 

icrâsında glukozun mikdârı katʿ-i mezkûrdan yirmi dakîka sonrasına  

kadar tazâyidinde devâm edîyor. Hâlbûki ikincî hâlde yaʿnî nuhâʿ-i şevki 

sekizinci zevc-i rakabîde katʿ edîldikde glukozun kandaki mikdârı derakab-ı 

sükûta başlıyor. [2] Binâenaleyh vahzî-yi diyabetisi tecrübesinde nuhâʿ-i 

rakabî aʿsâb-ı haşviye-i kebîrenin munşeleriyle münâsebât ve iştirâkât-ı teşirîhiyesini 

muhâfaza ettikce fart-ı tessekkür dem-i tezâyüdde devâm edîyor. Bu hâlde ise  

        [1] Bu hâlde teneffüs-i sadrı tevkîf ederse de teneffüs-i hicâb-ı hâcizi 

devâm eder. Binâenaleyh tasaffî-i dem mümkün olmakla teneffüs-i sınâʿiye lüzûm yokdur. 

        [2] Birinci hâlde vahzî-yi diyabetisiyeden sonra nuhâʿ-i şevki kebidle birlikde  

çalışmağa terk edîlir, ikincî hâlde ise nuhâʿ-i rakabî kebidden tefrîk edîliyor. 
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tessekkür-i demin sebât ve terakkîsi ancak nuhâʿ-i rakabînin vahzî-yi  basale ile hâl-i  

faʿâliyyete gelen bir kuvve-i müvellide-i sükkeriyesini kavl etmekle izâh edîlebilir. 

İkinci hâlde vahzî-yi  diyabetisiyeden 30 : 40 dakîka sonra kanda glukozun  

mikdârının tenezzül-i tedricisi ancak kelbde vahzî-yi  sükkeri tecrübesinde tessekkür-i 

demin tenezzül-i muʿtâdına tevâfuk eder. Filhakika bu hayvânda icrâ etdîğim  

vahzî-yi  sükkeri tecrübelerinde gördüm ki tessekkür-i dem tecrübinin seyr-i muʿtâdı içün  

30 – 40 dakîka kifâyet edîyor. [1] 

* 

*         * 

      Bu derslerden başka bevlin heman kâffe-i enâsır tabiîsi de tahlîl edîlmişdir. 

Hâlbûki bunları derece-i lüzûm lüzûm görmüyorum. 

_________________ 

      Risâle burada bitiyor. Şunu arz edîyorum ki talebemin adedîne nazaran bir 

amelî ders dört beş defʿa tekrâr edîlmişdir. Binâenaleyh risâlenin hacm ve aded-i  

sahâifi kemmiyet-i mesâʿîmizi göstermez. 

                                                                                                           Kemal Cenab 

     

     Fakülte- 20 Kânûn-i Sânî sene 326 

 [1] Bu nokta dahî şimdiye kadar eşʿar edîlmemişdir. Kütüphanemizde mevcûd 

âsârdan başka memleketde bibliyografi mevcûd olmadığından bu reʾyde mütaraddid 

bulunurum. Vehz-i sükkeri tecrübesinde gerek fart-i tessekkür-i dem, ve gerek onun netîce-i 

muʿtâdı olân tebevvül-i glukoz muvakkatdır. Binâenaleyh glukozun mikdârı tecrübeyi 

müteâkib tezâyüd ederse de müehharan sükût eder; glukozun bu seyri muʿtâddır. 
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SONUÇ 

Kemal Cenap, bu eseri içerisinde birçok yerde eklediği tarih ibarelerine bakarak 

önsözdeki 11 Ocak 1911 ile sonunda yer alan 2 Şubat 1911 tarihi arasında, 1909/1910 

yıllarında işlediği derslerde alınan notlarından yazdığı düşünülmüştür.124 Yazar, 

çalışmasını laboratuvar derslerinde öğrencilerin canlılık ve onun dinamik yapısı ile ilgili 

bir deneyim sağlamak amacıyla oluşturmuştur.125 Derslerin fakültede nasıl işlendiğine 

dair bilgilere de yer verdiği görülebilmektedir.126 Deneylere aynı zamanda öğrencilerin 

de bazı kısımlarda katılarak deneyim elde ettiklerini görebiliriz.127 Bu ders döneminde 

konuların işlenme sırası128, deneylerden bahsederken verilen tarihlere göre 

çıkartılabilir.129 Bu durumda en erken tarihli deneyinin 15 Aralık 1909 ve en son otuz 

sayılı deneyin 20 Mayıs 1910 tarihinde olduğunu tespit edebiliriz. 

Eser, fizyoloji ve özellikle deneysel fizyoloji alanlarında bilgi vermektedir. 

Dârülfünûn-i Osmânî Tıb Fâkültesinde ve öncesinde işlenilmiş fizyoloji dersleri, 

dönemin literatürü gibi konular hakkında da bilgiler içermektedir. Ayrıca başına geçtiği 

tarihten itibaren fizyolojinin en önemli karakteri olduğu bilinen Cenap’ın, bilimsel bilgi 

ile ilgili tutumları gibi birçok önemli veriyi de dolaylı olarak gözlemlemek mümkündür. 

Eserin, Türkçede Mustafa Behçet Efendinin Tercüme-i Fisiologica ile fizyoloji 

disiplini ile ilgili çeviri ve telif eserlerin ortaya çıkmaya başladığı sürecin ürünü olduğu 

 
124 “Bundan sonra her sene amelî derslerim muntazaman neşr edîlecek ve fîzîyoloji-i tecrübiyenin 

memleketimizdeki seviyesi, bu defaʿki gibi, amel-i tabiiyemizin pişgâh-ı marifetine takdim edîlecektir.” s.4. 
125 “Bu derslerde amelî bir sûretde gösterilen mesail-i hayâtiyye sıra ile takib edîlirse görülür ki zikr edîlen 

şerâitde icrâsı şâyân-ı dikkat olmak lazım gelen tecrübeler yapıldıkdan başka mübtedi şâkirdâna hayât ve 

faʿaliyeti hakkında fikr-i tecrübe verilmek gibi gaye takib edîlmişdir.” s. 3. 
126 “Şunu da arz edeyim ki fakültemizde fîzîyoloji, birçok fakültelerde olduğu gibi, üç nısf-ı senede tedris 

edîldiğinden şu dersler iki nıfs-ı senʾe-i tedrîsîyeye âʾiddir; yaʿnî bir seri tedrisat-ı amelîyemizin hemân 

nısfını ihtiva etmekdedir. Bu dersleri gören şâkirdân son nısf-ı sene-i tedrîsîyelerinde cümle-i asabîye, 

merkeziye ve muhıtiye ve husûsat-ı saireye daiʾr mütebaki tecrübeleri görmekde bulunmuşlardır ki bu 

sûretle ancak üçüncü ve son nısf-ı seneleri zarfında fîzîyolojiyi ikmal etmiş olacaklardır.” s. 3. 
127 “Şâkirdân gerek nazar ve gerek lems ile kalbin inkıbâzı ve irtihâsındaki ahvâlinî tedkik etdikden sonra 

(kalb inkıbâzında sertleşir, rehâvetinde yumuşar) Fransua Frank usûl-i amelîyesine şurû edîlmişdir.” s. 6. 
128 “[...]fîzîyoloji-i kalbi mesʾelesinden bâşlâmak lüzûmu derkâr olduğundan eldeki vesâit ile bu hâdiseyi 

mübtedi talebenin pişkâhına vazʿ etmek istedim; binâenaleyh Fransua Frank Usûlini tatbîk etdim.” s. 5. 
129 “Derslerime mukayyed şâkirdânın adedîne ve lâborâtuvâra bir dersde yüzelliden iki yüze kadar efendi 

alabilmek lüzûmuna mebni bir amelî dersin bütün şâkirdâna irâʾesî içün dört-beş tekrârı icâb etdîğinden 

6, 8, 13, 20, 27 Kânûnievvel 325 târîhli beş dersîmde bu mesele mutâlaʿa edîlmiştir.” s. 6. 
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anlaşılmaktadır. Cenap, Osmanlı Devleti’nde bir dizi insanın, hatta özellikle hocası 

Mehmet Şakir Paşanın başlattığı bu disiplini kapsamlı şekilde eğitim ve öğretim 

verebilecek seviyeye taşımıştır.130 Bununla birlikte daha metodik bir eğitim öğretim 

düzeniyle işlemeye devam ettiği savunulabilir.  

Uygulamalı dersler oldukça kısıtlı ekipmanlarla verilirken, Şakir Paşanın 

ölümünden sonra bölüm başına geçen Cenap ile araştırma imkânlarının daha geniş olduğu 

bir laboratuvar kurulabilmiştir. Fakat Cenap’ın gerek bu eseri gerekse diğer birçok 

eserlerinde de görebileceğimiz gibi Cumhuriyet Döneminde131 bile laboratuvar imkânları 

oldukça yetersiz132 devam etmiştir. Öyle ki uyguladığı deneylerin çoğunluğunda basit 

laboratuvar ekipmanları ya yoktur ya da deneyi yapmaya müsaade edemeyecek şekilde 

eksiktir. Yine de eser içerisinde baktığımızda o yıllarda uygun ekipmanların da siparişinin 

verildiği veya o aletleri edineceklerinden bahsetmektedir.133, 134 

 Bu konuyla ilgili olarak, Cenab’ın eser içerisinde fark edilebilecek en önemli 

yönlerden birisi deneyleri yetersiz ekipmanlar yerine, uydurduğu parçalar ile 

uygulayabilmesidir.135 Aynı şekilde deneylerinde yapılabilecek iyileştirmelerden yeri 

geldikçe ayrıntılı şekilde bahsetmiştir.136  

 
130 Nuran Yıldırım, “The Development of Experimental Physiology in Turkey and Pionneering Female 

Physiologists,” Acta Physiologica 714 (2017): 12–17. 
131 Cenap, Enseignement Pratique de Physiologie, 3. 
132 “Bu dersler, lâborâtuvârımızı tecdîden ihya etmek üzere fakültede bize tahsis edîlen salonlar henüz 

çıplak ve dört duvardan ibâret iken, eski ameliyâthânemizde mâlik olduğumız âlât-ı fenniyeden başka her 

şeyden, hatta hayât tecrübelerini icrâ edecek bir mücerrebin lâzıme-i faʿaliyeti olân sükûn ve istirahatden, 

mahrum bir hâlde yapılmışdır.” s.3 
133 “Kalb için Galey sondaları derslerimin bidâyetinde Avrupa’ya henüz ısmârlanmış, binâenaleyh 

gelmemiş idi.” s.5 
134 “[…]327 senesi yaz sömestresine kadar lâborâtuvârımız lazım gelen tertibat-ı cihâzziye itibariyle 

tekemmül edeceğinden bu mesele sûret-i ahirle de mutâlaʿa edîlecektir.” s.9 
135 “Rie-nüvîse mâlik idi isek de sfiğmoskopa mâlik olmadığımızdan lâborâtuvârda kalınca bir câm boru 

ve bir kâuçu kîse vasıtasıyla bir sfiğmoskop imâl etdim.” s.37-38 
136 “Mîhânîk-i deverâna âʿid olân buteyn-i eyser ve şiryânların fark-ı tazyikleri böyle bir tarz-ı basît 

amelîyede gösterildiği gibi tecrübe-i besadatını muhâfaza etmek şartıyla fakat grafik bir hale de 

getirilebilir. Şiryân ve buteyn-i eyseri uzun birer câm boruyu rabt edeceğimize Fransızca Eu harfi şeklinde 

civalı mikyâsı tazyiklere rabt etmek ve mikyâsları birer tabl-ı Mareye birleştirerek bunların manivaları 

grafiklerini almak mümkün olabilir. Fakat lâborâtuvârda bir cemm-i gafir müvacehesinde ilk tarz-ı icrâ 

şâyân-ı tavsiyedir.” s.10 
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Deneylerin yapılmasında izlenilen yöntemlerin genel olarak dünya literatürü ile 

paralel tutmaya çalıştığı sıklıkla gözlemlenmektedir. Hatta güncel yöntemlerin 

eksikliklerini giderdiği veya bu eksikliklerin nasıl giderilebileceği bilgisini de sıklıkla 

verdiği görülmüştür.137  

Cenap, bir deneyi kitapta genellikle şu şekilde işlemiştir: 

I. Öncelikle uluslararası literatüre de atıf yaparak bir problem ortaya konmuştur,  

II. Sunulan probleme yönelik uygulanacak deneyin yapılış şekli anlatılmıştır, 

III. Deneyi kendisinin uygulama şekilden bahsetmiştir, 

IV. Bu süreçte yaptığı gözlemler ya da karşılaşılan problemler, hatta varsa kendi 

ölçümlerindeki olası hataları belirtmiştir, 

V. Deneyin sonucu ve bunun ne anlama geldiğinin tartışılması, varsa ileri 

araştırmanın yönünün belirtilmesiyle sonlandırılmıştır.  

Genel olarak bakıldığında kitabın bir ders kitabı olmasına rağmen Kemal 

Cenap’ın fizyoloji disiplinine yaptığı birçok özgün katkının uluslararası nitelikte olduğu 

anlaşılmaktadır. Özgün katkının da ötesinde, kendi yöntemi olarak nitelendirdiği (Kemal 

Cenap Yöntemi ile alınan hemotogram-Şekil 3), zamanında başvurulan diğer kardiyoloji 

tetkiklerine göre farklı yönleriyle üstünlüklerinden bahsettiği bir deney de bulunmaktadır. 

Geliştirdiği yöntem haricinde halihazırdaki yöntemleri de iyileştirmiş, deney sonucu elde 

edilen sonuçların daha güvenilir olmasını sağlamıştır.138 

 
137 “Şiryânlarda kanın sürʿat-i meziyesi yaʿnî bir sâniyede kaç sântîmetre mesafe katʿ etdiğini tayîn içün 

her sene Juliyet usûlünü tatbîk etmekde iken bu sene yine usûl-i mezkûru fakat taʿdîlen tatbîk etdim. […] 

olân Juliyet usûlünde kullânılan enbûbun câm olması ve sulbe’l-cidâr-i enbûblarda kanın sürʿat-i hareketi 

elastikiye’l-cidâr enbûblardaki sürʿat hareketi gibi olmayacağı mülâhazasıyla câm enbûb yerine hemân 

hemân kutru şiryânın kutruna yakîn bir kâuçu borû kullandım. […] Bu suretle elastikiyet-i şiryânî taklîd 

edîlmiş oldu.” s.41 
138 “Uydûrma bir cihâz ile ve kemâl-i muvaffakiyetle alınân bu grafikler muallim Mura’nın deverân-ı dem 

bahsinin 174nci sahifesindeki Wertheimer tarafından alındığı işâret olunan grafik kadar, belki şehîkde 

teserruʿ-i kalbi dahâ vâzıh göstermek itibârıyla andan dahî müfîd gibidir. (Eser-i mezkûre mürâcaat 

oluna)” s.38 
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 Eserin birçok yerinde, deneylerle ilgili olarak kendi özgün katkılarından 

bahsetmiştir. “Kemal Cenap Yöntemi” ismi ile geçirdiği kendi yönteminde; “Buteyn-i 

eyser ve şiryânlardan emotofrafik ve hem zamân, müşterek traseler almak usûlini ben ilk 

defʿa tatbîk etdim.”139 şeklinde kesin ifadeler belirtmiş olsa da “Bu sükût-u ibtidâʾî bence 

pek mühimdir ve inbisat-ı şiryân-ı ebhere delalet eder. Müellefatın hiçbirinde bu nokta 

hakkındaki tefsîr ve izâhatıma tesâdüf etmediğimden husûsidir zannederim.”19 gibi kesin 

olmayan ifadeleri de sıklıkla kullandığını görmekteyiz.140 Bu konu, Cenap’ın özellikle o 

dönemin bilim dilini ve bilimsel bilgiye bakışı hakkında bilgi edinmemiz için önem arz 

etmektedir. Özellikle elindeki uluslararası literatürün yetersiz olduğu ya da kendisinin 

hatalı olabileceği konularda kesin yargı belirtmemiş olması onun sahip olduğu bilim 

kültürü hakkında oldukça net bilgi vermektedir.141 Aynı şekilde yapılan özgün 

çalışmaların ne gibi bir süreçten geçerek yayın oluştuğuna dair ibareler de bulmak 

mümkündür.142 Deneyler sırasında alınan ölçümlerde bir problem olduysa ya da süreç ile 

örtüşmeyecek bir sonuç alındaysa Cenap bunları gayet açık şekilde belirtmiştir.143, 144 

Bunlara rağmen American Journal of Physiology’de bulunan bir makalede145 Cenap’ın 

sekretin ile ilgili yaptığı çalışma146 için deneyin yapılmasıyla ilgili bir protokolün 

sunulmaması, verilen ayrıntıların okuyucunun sonuçları değerlendirmek için yetersiz 

düzeyde olması gibi olumsuz metodolojik yönlerini doğrudan eleştirmiştir. Cenap’ın 

sonraki yıllarda makalelerde kullandığı dil sürekli gelişmiştir. Bundan dolayı eleştirilerin 

 
139 Buteyn ve Şiryânların Müşterek ve Emotografik Traseleri. s.11 
140 “Müellefatın hiçbirinde bu nokta hakkındaki tefsîr ve izâhatıma tesâdüf etmediğimden husûsidir 

zannederim.” s.14  
141 “Bu nokta dahî şimdiye kadar eşʿar edîlmemişdir. Kütüphanemizde mevcûd âsârdan başka memleketde 

bibliyografi mevcûd olmadığından bu reʾyde mütaraddid bulunurum.” s.63 
142 “Husûsât-ı mesrûda her nekadar dört beş defʿada tahkik etmişse de katʿîyetle kabûl ve lâborâtuvârımızın 

silsile-i tetkîkatına mâl edîlmek içün dahâ baʿzı tecârib-i tahkikiyeye lüzûm vardır.” s.59 
143 “[…] hayvânın taraf-i halfî cildî altına dört sântîmetre mikʿab kürâr-ı mahlûlî zerkinden (maʿatteessüf 

not alan Allan Efendi kürârın mikdârını kayd etmemişdir.) sonra felc on sekiz dakikada görülmüş 

olduğundan […]” s.50 
144 “Elektrodlar nakl-i cereyân bakır tel üzerine tecrid içün birer câm enbûb geçirilerek yapılmışdır. 

Bunların mükemmel elektrodlar zannedîlmemesini kâriden recâ ederim.” s.21 
145 R. Cowgill, George; Deuel, “The Comparatıve Action Of Pancreatic Secretin When Injected Into A 

Systemic Artery, Systemıc Vein, And The Portal Circulation.” 
146 Kemal Cenap, “Ueber Bildungsort Und Schicksaal Des Secretins Für Das Pankreas Im Körper,” Berliner 

Klinische Wochenschrift Jahrgang 26 (1917): 624. 
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yerinde olup olmadığı, öyleyse eğer sonraki yıllardaki bilim dilinin de benzer yönlerden 

sorun içerip içermediği ayrı bir araştırma konusudur. 

 Deneyler sırasında her şeye rağmen netleşmemiş bir deney bittikten sonra sonuca 

varmış olsa da tekrar değerlendirileceği bilgisinin defalarca verildiği görülmektedir.147 

Bernard’la birlikte viviseksiyonun sıklıkla uygulanması, dikkatleri deneysel 

fizyoloji çalışmalarına çekmiştir. Deneysel fizyolojide viviseksiyon ile uygulamaların 

yapılmasına yönelik Bernard doğrudan eleştirilere maruz kalmıştır.148 Zalimlik149 olarak 

tanımlanan bu çalışmalar o dönemde Bernard ve öğrencisi Fizyolog Mehmet Şakir Paşa 

gibi bilim insanlarınca çalışmaların gerekli olduğu düşüncesiyle savunulmuştur.150 Bu 

süreçte dünyada bu konu bilim etiği yönünden, yani daha özgül olarak bir disiplin içinde 

bilgi elde etmek pahasına insanların neler yapabileceği konusunun irdelenmesini de 

gerektirmiştir. 

Bu kitabın merkezinde “insan harici hayvanlar” üzerinde yapılan deneylerin 

olması, aynı zamanda eseri hayvan hakları konusunda da değerlendirmemiz için yeterli 

bir sebeptir.  

“İnsan harici hayvanlar” üzerinde yapılan deneyler tarih boyunca biyomedikal 

araştırmaların merkezinde olmuştur.151 Elbette fizyoloji için bu durum daha dramatiktir. 

Fakat canlı üzerinde gözlem yapma mecburiyeti ve getirdiği birçok sorun doğrudan bu 

eserde gözlemlenememiştir. Yani, deney hayvanlarının nasıl elde edildiği, uygulamalar 

sonrası bu canlılara ne olduğu gibi bilgilere eserde rastlamamaktayız. Fakat, “deney 

 
147 “Bu netîceyi iki sûretle izâh ve tefsir edebiliriz. Ya (1): Miʿdede striknin mahlûlunun imtisâsı içün yirmi 

dakîka kâfi değildir; (2) yahûd miʿdede imtisâs yokdur. Fakat icrâ etdîğimiz bir diğer tecrübe bu iki vech-

i tefsirden ikincîsini kabûle mecbûr etmişdir. […] Bu meselenin ikincî devre-i tedrîsîyemde bitekrâr 

mutâlaʿası mukarrerdir.” s.53 
148 Franco, “Animal Experiments in Biomedical Research: A Historical Perspective,” 250. 
149 Franco, “Animal Experiments in Biomedical Research: A Historical Perspective.” 
150 Kahya, “Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu,” 135. 
151 Franco, “Animal Experiments in Biomedical Research: A Historical Perspective,” 238. 
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sonrası yaşamı devam edemeyecek durumda olan hayvanlar”152 gibi ifadelerden çıkarım 

yapacak olursak, bazı deneyler sonrasında o hayvanların yaşamına devam edebildiği 

sonucuna ulaşabiliriz. Bunun dışında bu konu ile ilgili pek bir ibareye rastlanamamıştır.  

Eserde otuz adet deneyin, dersi alan öğrenci sayısından dolayı çoğunlukla birden 

fazla verildiği, hatta bazı derslerinin beşer tekrarı yapıldığından bahsetmektedir.153 

Kullanılan deney hayvanı sayısı eserden çıkartılamamıştır ama bir hayvanda birden fazla 

deney yapıldığına yönelik ibareler geçmektedir. Deney hayvanlarının hangi anestezik 

madde kullanılarak deneye hazırlandığı bilgisi de verilmiştir. Çalışmada ilgili ibareye 

rastlanmamış olsa da burada Mehmet Şakir Paşanın şu sözleri hatırlanabilir: “Hayvanları 

canlı canlı deney için kullanmak, sadece bilim için, insanlık yararına kullanıldığı için 

güzeldir.”154 Bu konuda Cenap’ın fikirlerinin ne olduğunu anlamlandırabilmek için diğer 

eserleri ve yazıları incelenmelidir.  

Hayvanlar ile ilgili ciddi bir ayrıntıya girilmediğini görmekteyiz. Verilen bilgiler; 

eğer deney ile ilgiliyse deneyde kullanılan canlıların boyutlarının birbirine yakın olduğu, 

türü, deney sırasında hareket ettirilip etmediği gibi bilgilerdir ki deney sonrasıyla alakalı 

da bir ibare yoktur.  

Kitapta, canlıların deney öncesi anesteziye alındığı bilinse dahi sebebinin tam 

olarak ne olduğu belirtilmemiştir. Örneğin zapt-ı rapt için mi yoksa acı faktörünün 

elimine edilmesi mi? Bu verilerle sadece canlıyı deney sırasında hareketsiz kılmak gibi 

bir pratik bir amaca hizmet etmesi olduğu iddia edilebilir. Mesela tavşan üzerinde yapılan 

bir deneyde deneğin anestezi altına alındığı ile ilgili bir ibare yoktur. Deneyde süreç şu 

şekilde tarif edilmiştir: “Tâvşânda habl-ı sinpâtî-i rakabî tecrübesinî icrâ içün tâvşânı 

tesbît altına germedik. Muʿâvinim sol eliyle hayvânın etrâfını, sağ eliyle de reʾsini tutarak 

 
152 “Bu tecrübeye lâborâtuvârda tecrübe yapılarak devâm-ı hayâtı artık kabûl olmayân hayvânâtın itlafı 

zamânda herdem mürâcaʿat edîlir. Yaʿnî bu tecrübe defʿalarca yapılır.” s., 55 
153 “Şunu arz edîyorum ki talebemin adedîne nazaran bir amelî ders dört beş defʿa tekrâr edîlmişdir.” s. 63  
154 Kahya, “Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu,” 135. 
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unkunu bize tevcîh etmiş olduğu […]”. Deney hayvanı olarak köpek kullanılıyorsa 

anestezik maddenin hangisi olduğu net belirtilmişken tavşan ile yapılan deneyde 

bahsedilmemesinin sebebinin sabitlemek için ihtiyaç duyulmaması olabileceği konusu 

yoruma açıktır.  

 Kemal Cenap çalışmasında, bir ders kitabının çok ötesinde, kendisiyle ve yazıldığı 

dönemin bilimsel bilgi üretme süreci üzerine sanıldığından fazla bilgi vermiştir. Eser, 

özellikle tek başına değerlendirilmeyip yazarın diğer kitapları ile incelenecek olursa bir 

geçiş döneminde yaşamış bilim insanından o dönemi anlamak için önemli bir bakış açısı 

kazanmamız kaçınılmazdır. Diğer eserlerinde zaman geçtikçe kullandığı bilimsel metin 

metodunun oldukça radikal geliştiğine şahit olunabilir. Yalnızca bu eseri incelenerek, 

bilimsel bilgiyi işleme şekli ile örneğine fazla rastlanmayacak bir üsluba sahip olmasıyla 

yeterli önem verilmemiş bir kişi olduğu sonucuna varabiliriz. Oysa kitabının öğrencilere 

yönelik hazırlanmış olduğu unutulmamalıdır. Literatürde doğrudan Cenap’ın bilimsel 

tutumunun eleştirildiği de gözlemlenmiştir. Cenap’ın sonraki eserlerinde bilim dilinin 

nasıl değişim gösterdiği ve kullandığı bilim dilinin uluslararası olarak karşılaştırıldığında 

yeri nasıl konumlandırılabileceği bundan dolayı önemlidir. 

Ayrıca dersin Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan diğer tıp eğitim 

kurumlarında da nasıl işlendiğine dair ileri araştırmalar gerekmektedir. Devlet sınırı 

içerisinde bulunup fizyoloji eğitimi verilen kurumların ne tür kaynaklar kullandığı ileri 

araştırma konusu olarak değerlendirilmelidir. 
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ŞEKİLLER, TABLOLAR ve TARİHLER 

Şekiller: 

1. Şekil s.7 

  

 

2.Şekil s.8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzeyn  

 

 

Buteyn 

 

[Şekil 1] Fransua Frank usûlüyle 

kardiografi 

[Şekil 2] Ayın. uzeyn Be. buteyn 

grafikleri. 

Mim. inkıbâz-ı üzeyn 
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3. Şekil s.12 

 

 

 

 

 

 

(Şekil 3) Kemal Cenab Usûliyle alınan 

hem-zamân emotogramlar. Kaf. buteyn-i 

eyserin; Şe, şiryân-ı sebatinin; 

Fe şiryân-ı fahizînin emotogramlarını:  

Sin Sin’, Ye Ye’ hatları arasındaki  

mesafe, nabz-ı sebatinin nabz-ı fahzîye 

nazaran tehirini gösterir. Sin zamân-ı 

nüvîsi diyapozon ile tahrik olunan  

müşʿar-i elektrik trasesi – ki zamânı 

mesâha eder. Mim, kalb emotogramında 

sükût-ı ibtidâʾî. 
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4. Şekil s.23 

  

 

 

5. Şekil s.30 

  

[Şekil 4] Merkez-i müsriʿ-i kalb tecrübesine 

âʾid şemâ 

[Şekil 5] Kalb ve Şeğâf-i                                                                                             

kalbin hem zamân grafikleri 
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6. Şekil s.38 

  

 

7. Şekil s.39 

  

 

 

[Şekil 6] Edvâr-ı teneffüsiye ile aded-i 

nabzın münasebetini gösteren şema.  

Te. teneffüs, Şın. nabız sfiğmoskop 

terasesi 

[Şekil 7] Aʿsâb-ı muzikkatü’l-ulvîye-i 

rieteyn tecrübesine âʾid şema. 

(?)- Cidar-ı halfî Kaf. Cidar-ı kademî. 

Ayın. Ukde-i sinpatiye. 

Mim. Asab-ı muzikkatü’l-riʾevîye. 

Şın. Şiryan-ı sagîre-i riʾevîye. 



196 

 

8. Şekil s.46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Şekil 8] Asab-ı tahteü’l-lisânî-i kebîrin 

lisân üzerine ve fekk-i esfelin tenziline 

teʾsîrîni gösterir şemâ. 

(?)- Tahteü’l-lisânî-i kebîr. Lam, Lisân. Fe, 

fekk-i esfel. Mim, Urve. Sat, Zafîre-i  

rakabiye. 
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Tablolar: 

1. Tablo s.61 

 

 

 

 

 

 

 

Hâl-i Evvel. -   Vahzî-yi diyabetisi icrâsından sonra katʿ-i tahteü’l-basale  

<< katʿ-i tahteü’l-basale icrâsından sonra hayvânın hayâtı teneffüs-i sınâʿi ile temdîd 

etdirilmişdir>> 

 

                                  Saʿat                                                  Glukozun Mikdarı 

                                                                                                  Binde 

Vehzden evvel           3 – 13                                                     1,50 

                                   3 – 23                                                     1,90 

Katʿ-i tahteü’l-basale 3 – 25 

                                   3 – 35                                                     2,129 

                                   3 – 45                                                     3,40 

                                   3 – 55                                                     1,046 
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2. Tablo s.62 

   

Hâl-i Sânî-   Vahzî-yi diyabetisi icrâsından sonra sekizinci zevc-i rakabî hizâsında katʿ-i 

nuhâʿi [1] 

                                       Saʿat                                                               Glukozun Mikdarı 

                                                                                                                      Binde 

Vahizden evvel              3 – 30                                                                     2,736 

                                       3 – 45                                                                     4, 11 

Sekizinci zevc hiza- 

sında katʿ nuhâʿ-i           3 – 43 

                                       4                                                                             3, 38 

                                       4 – 10                                                                     3, 120 

                                       4 – 20                                                                     2, 195 

                                       4 – 30                                                                     2, 10 
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Tarihler 

Eserde yer alan tarih ve bunlara karşılık gelen ders sayıları. 

SAYFA TARİH (RUMİ) VERİLEN  TARİH (MİLADİ) HESAPLANAN DERS SAYISI 

KAPAK 1325 – 1326  1909/1910-1910/1911 

ÖNSÖZ 29 KE* 1326 11 Ocak 1911  

6 6 – 8 – 13 – 20 – 27 KE 1325 19-21-26 Aralık / 2-9 Ocak 1910  

9 2 KE 1325 15 Aralık 1909  

11 13 – 20 KE 1325 Salı Günü 26 Aralık 1909 / 2 Ocak 1910  

17 13 KE 1325 26 Aralık 1909  

19 27 KE ile 10 KS 1325 (5 Gün) 9 OCAK 1910 ile 23 OCAK 1910  6-7-8-9-10 

  7-8 

20   9-10 

  6-7-8-9 

21   6-7 

22   8 

24 29 KE 1325 11 Ocak 1910  

25   7-8 

26 12 KS**1325 25 Ocak 1910 9 

28 10 KS 1325 23 Ocak 1910 9 

31 17 KS 1325 30 Ocak 1910 10-11-12-17 

32 12-17 KS 1325 25-30 Ocak 1910 10-11 

24 KS 1325 6 Şubat 1910 12 

34 17 KS 30 Ocak 1910 11 

37   13 – 14  

38 24 – 26 – 31 KS 1325 6-8-13   Şubat 1910  

2 Şubat 15 Şubat 1910 14 

39 24 KS  6 Şubat 1910  

41   13 

42 21 KS  3 Şubat 1910  

  16 – 17 – 18  

44 4 Mayıs 20 Mayıs 1910 30  

7 – 9 – 14 Şubat 1325 20-22-27 Şubat 1910 16 – 17 – 18  

46 17 Şubat  2 Mart 1910 19 

3 Mart  16 Mart 1910 23 

48 17 Şubat 2 Mart 1910 19 

49 17 Şubat 2 Mart 1910 19 

 13 Mart 26 Mart 1910 20 

 16 Mart 29 Mart 1910 21 

50   21 

51 22 Mart 1326 4 Nisan 1910 22 

54   25 

11 Nisan 1326 24 Nisan 1910 26 

55   25 

56   25 

57   27 

59  16 Temmuz 1910 (Tebliğ)  

63-SON 20 KS 1326 2 Şubat 1911  

*KE: Kânûn-i Evvel 

**KS: Kânûn-i Sânî 
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TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ 

Metin içerisinde geçen terimler Bu terimlerin anlamları 

Adalât-ı melsâ Düz kaslar 

Adalât-ı teneffüsiye Solunum kasları 

Adalât-i fevke’l-lâmiye Dil kemiği üstü kası? 

Adale-i sudğiye Çiğneme kasları 

Aded-i inkıbâzat-ı kalbiye Kabin kasılma sayısı 

Aded-i teneffüs Solunum sayısı 

Adelât-i belʿum Gırtlak kasları 

Adele-i hicâb-ı hâciz Diyafram kası 

Adem-i takallüs Kasılmanın olmaması 

Adlâʿ Kaburga kemiği 

Ağzan Dallar 

Ahşa Organlar 

Ahşâ-i batnîye Karın organları 

Ahz-i menşe Köken alan 

Asab-ı belʿumî-i lisanî Nervus glossopharyngeus? 

Asab-ı riʾevî-i miʿdevî Nervus vagus 

Asab-ı riʾevî-i miʿdevî-i eyser Sağ vagal sinir 

Asab-ı riʾevî-i miʿdevînin gusn 

belʿumisi Ramus pharyngeus nervi vagi 

Asab-ı sinpati Sempatik sinir 

Asab-ı sinpâtî-i rakabî  Servikal sempatik sinir 

Asab-ı tahteü’l-lisanî-yi kebîr Nervus hypoglossus? 

Asab-ı verekî Kalça siniri, N. Femoralis 

Âsâr-ı devâiye İlaç etkisi 

Âsâr-ı felciye Felcin belirtileri 

Âsâr-ı ibtidâʾîye-i felc Felcin başlangıçtaki belirtileri 

Âsâr-ı ibtidâʾîye-i tesemmüm Zehirlenme belirtilerinin başlangıcı 

Âsâr-ı iʿtidâl-i kalb Kalbin yavaşlaması, bradikardi 

Âsâr-ı tesemmümiye Zehirlenme belirtileri 

Asfeksiye Boğulma, oksijen azlığı nedeniyle nefes alamama 

Âtî Gelecek, ileri 

Âverde-i sathiyye Dış yüzden getirilen 

Azotît striknin  Sodyum sülfat 

Aʿdâd-i tabîʿyyesini Normal sayısı 

Aʿsâb kıhfiye-i hissiye Kafatasının sensorik sinirleri 

Aʿsâb-ı haşviye-i kebîre Nervus splanchnicus thoracicus majör 

Aʿsâb-ı hissîye Sensorik sinirler? 

Aʿsâb-ı muharrike Sempatik sinirler 

Aʿsâb-ı muvakkife Parasempatik sinirler 

Aʿsâb-ı muzikkatü’l-eviʾye Damar büzüştürücü sinir, sempatik sinir sisteminde 

Aʿsâb-ı müsriʿe-i kalbiyeye Kalbin sempatik sinirleri 

Aʿsâb-ı teneffüsiye-i sadr Göğüs solunum sinirleri, solunum sinirleri 
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Aʿsâbın vazâifî Sinirlerin görevleri 

Aʿzâ Organlar 

Basala-i sîsâiyye Omurilik soğanı 

Basale Soğan 

Basale-i âliye Pons? 

Be-her-i nısfı Her bir yarısı 

Behr Nasip. Galip olmak. Nefesi tutulmak. Ümidin boşa 

çıkması. Uzaklık, mesafe. 

Belʿ tecrübesî Yutma deneyimi 

Belʿum Yutak 

Ber-hayât Hayattaki 

Ber-vech-i zir Aşağıdaki gibi 

Bevvâb-ı miʿde Midenin kapısı, mide ağzı (gastroesophageal sifinkter) 

Bidâyet-i zerkden Enjekte edilme anı 

Bil-inʿikâs Tersine yansıyarak 

Buteyn-i râbiʿ Ventriculus quartus 

Cereyân-ı müteʾessirle Güçlü akım 

Cevf-i emʿâdan Bağırsak boşluğu 

Cevf-i kıhf Kafatası boşluğu 

Cevf-i miʿde Mide boşluğu 

Cevf-i perîton Periton (karın) boşluğu 

Cevf-i şeğâf-ı hâricî Perikardiyal boşluk 

Cezʿ-i müşterek Sinirin ortak kökü? 

Cezʿ-i müşterek-i âlîye Sinirin en yüksekte bulunan kökeni? 

Cezʿ-i müşterek-i riʾevî-i miʿdevî Vagal sinirin ortak gövdesi 

Cezʿ-i müşterek-i sinpâtî Sempatik sinir gövdesi 

Cezʿ-i riʾevî-i miʿdevî Vagal sinir gövdesi 

Cihet-i yümnâda  Sağ taraf 

Cihet-i yümnai-i sadr Göğüs duvarının sağ tarafı 

Cüzûr-i halfiye  Posterior dallar 

Çâresâz Çare bulma 

Dâiren-mâdâr Çepeçevre 

Derakab-ı sükût Hemen ardından şekillenen düşüş 

Devai İlaç 

Deverân-ı dem Kan dolaşımı 

Devr-i duhûl-i devaʾi İlacın giriş evresi 

Devr-i Duhûlî Giriş evresi 

Devr-i Taʿammüm Genişleme evresi 

Devr-i teammî Körlük evresi 

Ecniha-i enfiyye Burun kanatları (kıkırdakları) 

Edvâr-ı muntazame-i muttarid Düzenli kendini tekrar eden döngü 

Edvâr-ı teneffüsiyenin Solunum döngüleri 

Efʿâl-i münʿakise-i kalbiye Kalbin yansıma hareketi 

Efʿâl-i münʿakise-i müsriʿa Hızlandıran yansıma hareketi 
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Efʿâliyle Hareketiyle 

Emʿâ Bağırsak 

Emʿâ-i rakîkade İnce bağırsak 

Eser-i tevkîf Durma ibaresi 

Ev'iye Damarlar 

Evʿiye-i femmîye Buccal damarlar 

Evʿiye-i kebîre Venae cavae 

Evʿiye-i keylüsiye Lenf damarları 

Evʿiye-i muğaddiye Besleyici damarlar 

Evʿiye-i verîdiye Boyun atardamarı, Arteria carotis communis 

Eymen Sağ taraf 

Fasd Flebotomi, kan alma 

Faʿâl-i belʿ Yutkunma faaliyeti 

Faʿâl-i ifrâz-ı sükkeri Şeker salgılama işi 

Faʿâl-i teneffüs-i tecrübesi Solunum hareketleri deneyi 

Fekk-i esfelin Alt çene 

Fekk-i ribâti Çene bağı, ligament 

Felc-i adalî Kas felci 

Felc-i kâmile Genel felç 

Felc-i tâm-ı adalî Kasların tam felci 

Fevk-i klor hadîd Ferrik perklorat 

Fevt Ölüm 

Fıkra-i rakabeyeler Boyun omurları 

Fiiʿl-i Münʿakis-i Belʿî Yutkunmanın yansıması, reflü olayı?  

Fîzîyoloji-i kalbî Kalp fizyolojisi 

Fiʿil-i münʿakis-i îʿtidâli ve teserruʿî Yansıma bradikardisi ve yansıma taşikardisi hareketi 

Fiʿil-i münʿakise-i kalbiye Kalbin yansıma hareketi 

Fuâd-ı miʿde Midenin kardiası 

Gışâ Zar 

Gışâ-i muhatî-i haddî  Bukkal mukoza 

Gışâî-i kafevî-i atlası Beyin omurilik zarı 

Glukoz-i demeviyye Kan glikoz 

Gusn Dal 

Habl-ı Sinpâtî-i Rakbî Servikal spinal kordun sempatik sinirleri 

Habl-i sinpâtî Truncus sympathicus? 

Hadaka-i ayniye Göz bebeği 

Hadid-i kiyanus-ı potasyum Potasyum ferrosiyanür 

Hâdisât-ı ârıziye Arıza olayları, sorunlar 

Hâiz teʾsîr Etkiye sahip 

Hâl-i intibâh Sinir ve duyularda meydana gelen harekete geliş 

Hâlet-i asfeksiyaiye Asfeksi durumu 

Halka-i viyüssans (halka-i asabiye) Vieussens halkası 

Hançere Gırtlak, larynx 

Harâret-i tabîiye Doğal hareketi 
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Harekât-i teneffüsiye Solunum hareketleri 

Hatt-ı mütevassıtın Orta hat 

Havâ-i nesîmi-i tazyikî Hafif hava akımı? 

Hayvânât-ı âliye Memeli hayvanlar? 

Hayyit  Tel 

Hicâb-ı hâciz Diafram 

Hîn-i inkıbâz Kasılma anında 

Hutût-ı halmiye Mastoid-auricular? yol-hat 

Huveyze-i kilye Böbrek havuzu 

Îfâ-yı vazife Görevini yerine getirir 

Ifrâğât Boşaltım 

Ihtilacat-ı hafîfe Hafif çırpınma 

Ihtilâcât-ı şedîde Şiddetli çırpınma 

Imtisâs-ı devaʾi İlaç emilimi 

Imtisâs-ı emlâh Tuzun emilimi 

Intibâh-i inʿikâsı Yansıma hareketi 

Intikâl-i emvâc Geçen dalgalanma 

Irtikaz Nabız atışı 

Istırâhat-ı umûmiye  Kalbin dinlenme evresi 

Ityân İspat etme, Getirme, getirilme. Bildirme, söylem 

İniʿkâsât-ı kalbiye Kalp yansıması 

İnkıbâz Kasılma 

İnkıbâz-ı buteynât Karıncık kasılması 

İnkıbâz-ı üzeyniyât Kulakçık kasılması 

İnkılâb-ı kalbi Kalbin hareketleri 

İntâc eder Sebep olur 

İstihsâl Dokunun müdahaleye / gözleme uygun şekilde cerrahi 

olarak izole edilmesi 

İstihzar İncelenecek alanın anatomik gösterime uygun 

hazırlanması 

İʿtidâl-i harekât Taşikardi 

Kadâme-i hatt-ı mutevassıt Orta hat basamağı 

Kademe-i sadr Göğüs seviyesi? 

Kâffe-i anâsır Bütün unsurlar 

Kasabât Bronşlar 

Katʿ-i tahteü’l-basale Omurilik soğanının alttan kesilmesi 

Kavsara-i sadr-ı inbisât Genişleyen solunum iskeleti 

Kâʿide-i basale Beyin kökü? 

Kebed Karaciğer 

Kerb-i küreviyyet Kerb: dar-yakın olmak / küresel şekilli 

Kıhf-ı küşad Kafatasını açmak 

Kıhfî Kafatasıyla ilgili 

Kısm-ı vasatîsi Alçak kısmı 

Kıtaat-i dimâği Beyin bölümleri 
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Kıtʿa-i kabiye-i nuhâʿ-i şevkiye Omuriliğin kalp bölümü 

Kıtʿa-i merkeziye-i asabiye Merkezi sinir bölümü 

Kıtʿa-i ufkiyesinin Paralel parçasını 

Kibritiyet striknin Striknin sülfat tuzu 

Kiyânûs-i hadîd Demir siyanür- ferrosiyanür? 

Kubbe-i hanekiya Damak kubbesi, palatum durum? 

Kuvve-i müvellide-i sükkeriyesi Şekeri meydana getiren kuvvet, enerji 

Kürâr-ı mahlûlî Kürar zehri 

Küşâd-ı sadr Göğüsü açmak, Cerrahi olarak 

Küzaz-i adalî Kas spazmı 

Lamî Os hyoideum 

Lems Dokunarak, temas ederek  

Levn-i riʾevî Akciğer dokusunun rengi 

Mâdde-i külliye Bütün maddeler? 

Madde-i semiyyenin Yüksek miktarda madde? 

Mafsal-ı sudğî-i fekkî Articulatio temporomandibularis? 

Mahal-i zerkin Enjeksiyon alanı 

Mahdûd Sınırlı 

Mahlûl Çözelti 

Medhaldâr-ı aʿsâb bulunma Etkisi bulunan sinir 

Medhaldâr-ı hissî-i muharrik Hareket ettiren uyarımdan sorumlu 

Memlûʿ Dolu olmak 

Merâkiz-i asabiye Merkezi sinir sistemi? 

Merâkiz-i asabiye-i teneffüsiyeye Merkezi solunum siniri 

Merâkiz-i teneffüsiye Beyindeki solunum merkezi 

Merî Özofagus 

Merkez-i basalî-i diyabitesi Diyabites merkezi: Uyarılınca şeker salgılamadan sorumlu 

bölge 

Merkez-i belʿ Yutkunma merkezi 

Merkez-i esâs-ı teneffüssiyi Solunum merkezi 

Merkez-i harekât-ı kalb Kalbin hareket merkezi 

Merkez-i müsriʿ-i kalb Kalbin sempatik merkezi 

Merkez-i teneffüs muzâʿafdır Solunum merkezi iki taraflıdır? 

Merkez-i teneffüsî-i basale Omurilik soğanındaki solunum merkezi 

Mes etmek Değmek, dokunmak, temas etmek 

Mesâfe-i kafvebe-i atlasiye Atlas ile kafatasının aralığı 

Mesmûm Zehirlenmiş 

Mevâd Maddeler 

Mevâd-ı makule Mevad: madde / Makule: Cins, tür, takım, çeşit 

Mevt Ölüm 

Mıntıkayı-ı muhitden Sınırlı bölge 

Mide-i semiyye Üst mide? 

Mikdâr-ı mâdde Madde miktarı 

Muhassala-i kuvâ Muhtelif kuvvetlerin ağırlık merkezi / bileşke kuvvet 
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Muhîtî Periferik 

Mutarrah Atılmak, ilacın vücuttan atılması 

Mübtelü’l-hiss Hissizleştiren 

Müfağame Anastamoz  

Mültekâî-i şifaya Dudağın birleştiği 

Mündefiʿ olmak Kendi kendine uyanmak 

Münebbih Uyarıcı 

Münebbihin refʿi Uyarıcının kesilmesinden sonra 

Müşâhedât-ı tecrübeye Gözlemlenen deney 

Müşerrih Otopsi yapan kişi/hekim 

Mütâlaât-ı teşrihiye Nekropsi denemeleri 

Nâhiye-i bevvâbiye Midenin kapı bölgesi? 

Nâhiye-i rakabe Boyun bölgesi 

Nâhiye-i rakîye-i süfliye Daha aşağıda katlanan 

Nakl-i intibâʿat İleti aktarma 

Nefta-i zerk Enjekte edilen madde 

Neşʾet etmesi Kaynaklanma 

Netâyic-i müstahsala Elde edilmiş sonuçlar 

Netayih-i sahîhe Güvenilir sonuçlar 

Nevâhi Bölge 

Nezf Kanama 

Nısf-i harekât-ı teneffüsiyelerini Solunumun yarım hareketi? 

Nihâyet-i kalbiyesi Kalbin en ucuna 

Nihâyet-i merkezîsi Merkez ucu 

Nihâyet-i muhîtiye Bölgesel sınırı 

Nihâyet-i ulvî Üst ucu 

Nihâyet-i ulyâsının Üst sınırı 

Nisbet-i Teneffüsî Solunumun oranı 

Nizam-ı tabîiʿyye Doğal düzeni 

Nokta-i mütavassıtının Orta noktasının 

Nuhâʿ-i rakabî Boyun iliği, Servikal Spinal Kord 

Nuhâʿ-i şevkî Omurilik / Murdar ilik 

Nütû Processus 

Nütû-i halmîden Yumuşak çıkıntı? 

Nütû-i minkariye Gagamsı çıkıntı 

Rakîk-i hayt-ı asabî İnce sinir lifi? 

Ribat Bağ 

Riʾe-nüvîs Akciğer-grafi 

Rücuʿ etmek Gerileme 

Sâbih Köprü 

Sadr Göğüs 

Sadr-ı eymen Göğüsün sağı 

Sayvanü’l-üzn Kulak kepçesi 

Sayvânü’l-üzn-i eviʾye Kulak kepçesi damarları 
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Sebât Durma, kımıldamadan durma 

Seyyale-i dem Kan akımı 

Sisile-i tetkîkatına Deney sıralaması, programı 

Sukût etmek Düşmek / eğilmek? 

Sühûlet Yavaşça, yumuşak şekilde 

Sürʿat-ı Deverân Dolaşım hızı, kan debisi 

Şakk-ı cildî Deriyi açmak / ayırmak 

Şâyân-ı eşʿar-ı tezâyüd Kayda değer artış 

Şegâf Kalp zarı 

Şeğâf-ı hâricî-i kalb  Perikard 

Şehik Nefes alma 

Şerâyîn-i fıkariyye Omurga atardamarı 

Şiryân-ı fahzî Femoral arter 

Şiryân-ı merkezî Ana damar (herhangi bir vücut bölümü için?) 

Şiryân-ı sübâtî Karodid arter / Boyun atardamarı 

Şuabât-ı rakîka İnce dallar 

Şuʿbe-i fekk-i esfel Çene altı dalı 

Şuʿbe-i rakîka Servikal kortun dalı 

Şuʿbe-i rakîkayı sinpâtî Servikal kordun sempatik dalı 

Şuʿbe-i riʾevî-i miʿdevî Vagus dalı 

Şuʿbe-i ufkîyesi Yatay dalı 

Tagaddî – tagazzî – tegaddî Beslenme 

Tahallüf Geride kalmak 

Taharriyât-ı teşrîhiyye Disseksiyon, aynı amaçlı araştırma 

Tahavvülât-ı tazyîkiye Basınç değişimi 

Tahavvülât-ı viʿâiyye-i âniyyesi Damar genişletici sinirin yolu? 

Tahfîf etdîğimizde Azalttığımızda / hafiflettiğimizde 

Tahlîl-i Havâ-i Zefîr Soluk vermedeki havanın incelenmesi 

Tahtü’l-cild Deri altı 

Takallüs ve tereffuʿ-i belʿum Yutkunma sırasındaki kasılma ve gevşeme 

Takallüs-i cidârî Duvar kasılması 

Taraf-i halfî Arka tarafı 

Tarîk Yol (idrar yolu gibi) 

Tarz-ı teneffüsî Solunum şekli 

Tarz-ı tezâyüd Artma şekli 

Tasaffî-i dem Kanın temizlenmesi 

Tasfiye Temizlenme 

Tatbîkât-ı serîriya Klinik denemeler/deneyler 

Tazyik-i dâhilî-i sadr-ı tenâkus Azalan göğüs iç basıncı 

Tebevvül-i glukozun İdrar glikozu 

Tebʿîd Uzaklaştırma 

Teceddüd-i havâyı riʾevîyi Akciğerin yeni hava alması / hava almaya devam etmesi 

Tefrîk edîliyor Ayırt ediliyor 

Tekallüsat adaliye-i hafîfe Hafif kas kasılmaları 
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Tekîf Durdurulunca, (kabin durdurulması) 

Temdîd etdirilmek Uzatmak, (örn: yaşam süresini uzatmak) 

Tenbîh Uyarmak, (elektrik ile akım vermek) 

Tenbîh-i sarîh Açıkça uyarılma 

Teneffüs-i hicâb hâczî Diafram solunumu 

Teneffüs-i sadrî Soluk alıp verme, solunum 

Teneffüs-i sınâʿi Suni solunum 

Teneffüs-i tabiʿînin Dağal solunumun 

Tenezzül-i fekk-i esfelî En aşağı kadar inen 

Tenezzül-i tedrici Yavaşça inen 

Tenkîs-i kutr Çapının azaldığı 

Tenvîm Uyuşturulan 

Tenzil etdîği Aşağı çekildiği 

Terakkî İleri gitme 

Tereffuʿ-i adalî Kasların yükselmesi 

Tereffuʿ-i belʿum Yutağın yükselmesi? 

Teserruʿ Hızlanma, taşikardi 

Teserruʿ-ı inaʿkâsî Yansıma taşikardisi 

Teslîh ve tesâdüf olunân Deri açılıp karşılaşılmış 

Teslîh-i ploraî-yi cidâriye Ayrılmış akciğer zarı 

Tesrîʿi edîlmemiş Hızlandırmamış 

Tessekkür-i dem Kanın şekerleşmesi? Saccharification? 

Teşaʿşuʿ-i harâret Sıcaklığın artması 

Teşʿab-ı fevkânî Üstteki dallanma 

Tevessuʿ Genişleme 

Tevkif Durdurma, durma 

Tevkîf-i intibâhının Uyanmanın durması 

Tevkîf-i inʿikâsî Yansıma durması 

Teʾehhür imtisâsın Emilmede gecikme 

Teʾsîrât-ı hissiye Sensorik etki 

Teʾsîrât-ı muzikki  Daraltma etkisi, konstruktör 

Teʿahhur etme Gecikme 

Ukde-i hayât Truncus cerebri, beyin sapı 

Urve-i meaʿiye  Ansae intestinales 

Usûl-i Kalb Nüvîsî Kardiyografi 

Usûl-i muʿtâd-ı amelîye Önceden denenmiş yöntem 

Uzv-i muharrik Hareketli organ 

Üstüvane-i müteharrike Hareketli silindir 

Vasat-ı dâhilîye İç sıvısı 

Verîd-i vidâcî Boyun toplardamarı, V. jugulaire 

Vidacı Vena jugularis 

Vukûʿ-ı itrâhâtî Atılımı 

Zağt Sıkmak, bası uygulamak 

Zefîr Nefes verme 
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Zemin-i buteyn-i râbiʿ Dördüncü ventrikül tabanı? 

Zevc Kranial sinirler için, örn: Vagus ikilisi anlamında 

Zevc-i rakabî Sekizinci kranial sinir, Nervus vestibulocochlearis 

Zıyâʿ-i harâret Sıcaklığın azalması 
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ÖZET 

 Fizyoloji disiplini, gelişim süreci geç başlamış olsa da XVIII. XIX. ve XX. 

yüzyıllar arasını oldukça hızlı ilerlemeler ile geçirmiştir. Fizyolojinin metodik çerçeveye 

oturması Claude Bernard ile mümkün olmuştur. Osmanlı Devleti’nde ise Bernard’ın 

öğrencisi olarak Mehmet Şakir Paşa ile disiplinin kurumsallaşmaya başladığını 

görmekteyiz. Kemal Cenap (Berksoy), Şakir Paşanın 1909 yılında ölümü sonrası 

disiplinin başına geçmesiyle hayatı boyunca disiplinin daha kapsamlı olarak 

kurumsallaşmasının tamamlaması için çalışmıştır. Bu çalışma kapsamında Cenap’ın 

Fizyoloji Disiplininin başına geçtiği yıllarda yazmış olduğu telif Türkçe ilk Deneysel 

Fizyoloji kitabı olan Amelî Fîzîyoloji Derslerî eserinin incelemesi yapılmıştır. Eserin hem 

bilim tarihinde değerlendirilmesi gereken bir üslubunun olduğu hem de kullandığı 

yöntem ve ekipmanların Fizyoloji alanına özgün katkılarının bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Ayrıca Cenap’ın akademik hayatındaki yayınlarının incelenmesinin hem genel anlamda 

bilim tarihi hem de özelde disiplin tarihi için önemli olacağı anlaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

Although the development process of the discipline of physiology started late, it 

has made rapid progress between the 18th, 19th and 20th centuries. The methodical 

framework of physiology was made possible by Claude Bernard. In the Ottoman Empire, 

we see that the discipline began to institutionalize with Mehmet Şakir Pasha as Bernard's 

student. Kemal Cenap (Berksoy) worked throughout his life to complete the 

institutionalization of the discipline after Şakir Pasha's death at 1909. Within the scope of 

this study, the first Experimental Physiology book in Turkish, Amelî Fîzîyoloji Derslerî, 

which was written by Cenap in the years when he was the head of the Physiology 

Discipline, was examined. It has been observed that the work has a style that should be 

evaluated in the history of science and that it has original contributions to the field of 

Physiology with the methods and equipment it uses. In addition, it has been understood 

that Cenap's publications in his academic life will be important both for the history of 

science in general and for the history of discipline in particular. 


