
 i

DÜ!ÜNCEN"N KÖKEN"Beyn#m#z Nasıl Çalı$ır?
ANDREW KOOB



DÜ!ÜNCEN"N KÖKEN"ii



 iii

DÜ!ÜNCEN"N KÖKEN"Beyn#m#z Nasıl Çalı$ır?
ANDREW KOOB



DÜ!ÜNCEN"N KÖKEN"iv

Alfa Yay›nlar› 2242
Bilim/Beyin 5

DÜ!ÜNCEN"N KÖKEN"
Beynimiz Nasıl Çalı!ır?

Andrew Koob

Özgün Adı The Root of Thought

!ngilizce Aslından Çeviren Nilgün Güngör

1. Bas›m: Ekim 2011
 ISBN: 978-605-106-383-6

Serti"ka No: 10905

Yay›nc› ve Genel Yay›n Yönetmeni M. Faruk Bayrak
Genel Müdür Vedat Bayrak

Yay›n Yönetmeni Rana Alpöz
Dizi Editörü Kerem Cankoçak

Redaksiyon Kiraz Özakın
Kapak Tasar›m› Gökhan Burhan
Gra"k Uygulama Kâmuran Ok

© 2009 by Pearson Education, Inc. / FT Press 
© 2011, ALFA Bas›m Yay›m Da#›t›m San. ve Tic. Ltd. $ti.

Orijinal !ngilizce baskısı FT Press olarak Pearson Education, Inc. tarafından yapılan  
“ROOT OF THOUGHT: UNLOCKING GLIA, THE BRAIN CELL THAT WILL HELP US  

SHARPEN OUR WITS, HEAL INJURY, AND TREAT BRAIN DISEASE, 1. basım, Andrew Koob”  
adlı kitabın onaylanmı# çevirisidir.

Kitab›n Türkçe yay›n haklar› Akcalı Telif Hakları Ajansı aracılı$ı ile 
 Alfa Bas›m Yay›m Da$›t›m San. ve Tic. Ltd. %ti.’ne aittir.

Yay›nevinden yaz›l› izin al›nmadan k›smen ya da tamamen al›nt› yap›lamaz,
hiçbir #ekilde kopya edilemez, ço$alt›lamaz ve yay›mlanamaz.

Bask› ve Cilt
Melisa Matbaac›l›k

Tel: (212) 674 97 23 Faks: (212) 674 97 29

Alfa Bas›m Yay›m Da#›t›m San. ve Tic. Ltd. !ti.
Ticarethane Sokak No: 53 34410 Ca#alo#lu ‹stanbul, Türkiye
Tel: (212) 511 53 03 - 513 87 51 - 512 30 46 Faks: (212) 519 33 00

www.alfakitap.com

info@alfakitap.com



 v

"Ç"NDEK"LER

Te!ekkür ......................................................................................v""
1 Kentler ve Otoyollar ............................................................... 1
2 Sava! Alanının Tozu Dumanı Yatı!ıyor .................................. 7
3 Vücut Elektr"#"n"n $arkısını Söylüyorum ............................. 19
4 Astros"tle Tanı!ın ................................................................. 35
5 Kals"yum Dalgasına B"nmek ................................................ 49
6 Hey Nöron, Ben"m Ben, Gl"a ............................................... 65
7 %l"!k"ler Gel"!t"rmek ............................................................. 77
8 Zaman Mak"nes" .................................................................. 89
9 Yen" B"r $arkı Söyle............................................................ 103
10 Albert E"nste"n’ın Bereketl" Astros"tler" ............................. 115
11  Gl"ayı Dü!lüyorum ............................................................. 129
12 Gl"a Dejenerasyonundan Kaynaklanan Hastalıklar ............ 141
13 Bana Kötü Davranma ......................................................... 155
14 Ta!kın ve Do#urgan Gl"yoma ............................................ 169
15 Yen"den Kentler ve Otoyollar ............................................. 183
D"z"n  ....................................................................................... 187



DÜ!ÜNCEN"N KÖKEN"vi



 vii

Te!ekkür
Bu k"tap dört yerde do#du. %lk yer, 2002 Sonbahar dönem"nde Purdue 
Ün"vers"tes"’nde Dr. Arturo Alvarez-Buylla’nın Dr. Paul Collod"’n"n 
nörob"l"m sem"ner"nde verd"#" b"r konferanstı. Bu konferans hep"m"z"n 
gözünü açtı.

%k"nc" yer, sıradan b"r Salı gününün ö#leden sonrasında, laboratuar 
çalı!masından ve özell"kle de farelere "!kence etmekten kurtulmaya çalı-
!ırken, doktora ö#renc"s" arkada!ım Peter Corm"e’yle g"tt"#"m"z Harry’s 
Chocolate Shop "d". Orada, b"ra e!l"#"nde gl"a hücres" ara!tırmalarına 
"l"!k"n görü! alı!ver"!"nde bulunduk. Gl"a hücres" üzer"ne ara!tırma yap-
manın "mkânsızlı#ına hayı&andıktan sonra, müz"k kutusunda Appet"te 
for Destruct"on CD’s"n"n tamamını d"nleyerek, tam be! Gu"ness rekoru 
kırmamızın ardından, arkada!ım Pete “Pek" ya gl"a hücreler" bey"ndek" 
bütün dü!ünceler" barındırıyorlarsa” ded". %k"m"z de öylece kalakaldık. 

2004 Bahar dönem"ndek" NCAA turnuvası sırasında Las Vegas ha-
vaalanındaydım. DePaul oyununun b"tm"! olmasına sıkılırken, Sc"ent"f"c 
Amer"can’da R. Douglas F"elds’ın E"nste"n’ın beyn" ve gl"a hücreler" "le 
"lg"l" yazdı#ı “Beyn"n D"#er Yarısı” adlı makales"n" gördüm. Makale, yal-
nız konusuyla de#"l, sunum tarzıyla da ben" çok heyecanlandırdı.

Son olarak, bu k"tap "ç"n b"lg" toplarken, yakın zamanda yayınlanmı! 
küçük ye!"l b"r k"tabı fark ett"m. Alexe" Verkhratsky ve Arthur Butt’ın 
"mzasını ta!ıyan Gl"a Nörob"yoloj"s". K"tabın g"r"!"nde !öyle yazıyordu: 
“Nöral a#lar arasındak" "k"l" kodlu elektr"ksel "let"!"m, b"r bakıma b"lg"-
n"n hızla ta!ınmasında üst düzeyde uzmanla!mı! kabul ed"leb"l"r, astrog-
l"a hücreler" "se b"lg" "!leme, bütünle!t"rme ve depolamanın gerçek mad-
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des"n" tems"l edeb"l"r.” Gl"a hücreler"yle "lg"l" daha fazla !ey ö#renmek 
"st"yorsanız, tam da bu k"taptan ba!layab"l"rs"n"z.

%lk olarak bu çalı!manın, ba!ından "t"baren b"r parçası olan karım 
L"sa’ya te!ekkür eder"m. P"l"ç p"rzolalarıyla k"taba enerj" kattı.

Ebeveynler"me ve özell"kle de karde!"m Alex’e Iowa Ün"vers"te-
s"’ndek" bütün k"tapları elden geç"rd"#" "ç"n te!ekkür eder"m. Bu onun 
tutkusudur.

Ed"törüm Amanda Moran’a da te!ekkür etmek "ster"m. Onunla b"r-
l"kte çalı!mak har"ka b"r !eyd" ve bütün bu süreç boyunca Amanda "na-
nılmazdı. 

L"sansüstü danı!manım, Mark Twa"n "le Teddy Roosevelt’"n mükem-
mel b"r karı!ımı ve har"ka b"r danı!man olan Dr. R"chard Ben Borgens’e 
te!ekkürler. Dr. Borgens b"l"m sanatından anlar. Co!kusunun e!" benzer" 
yoktur. O olmasaydı bu alanda çoktan ıskartaya çıkmı! olurdum.

Aynı zamanda büyüley"c" projeler üzer"nde çalı!mak "ç"n ben" 
Mün"h’e get"ren ve kafamın durdu#u zamanlara bana sabırla katlanan 
Dr. 'omas Klopstock ve Dr. Andreas Bender’e de te!ekkür etmek "s-
ter"m.

Son olarak, bu k"tabın do#u! neden" olan Jod"e Rhodes’a özel olarak 
te!ekkürler.
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Kentler ve Otoyollar

1960’larda beyn"n yüzde 90’ının gl"a hücreler"nden olu!tu#u ke!fed"ld". 
Nöronların oranı "se "se yüzde 10’du. Bu ke!"ften yola çıkılarak gl"a 
hücreler"n"n s"n"r s"stem"n"n asl" b"le!en" olma "!lev" gördü#ü sonucuna 
varılab"l"r, ama durum böyle de#"ld". Sonuç, beyn"m"z"n yalnızca yüzde 
10’unu kullandı#ımızdı. 

Esk"den ber" b"ze bey"ndek" temel hücren"n nöron oldu#u, nöron-
ların bey"ndek" bütün b"lg"ler" barındırdı#ı ö#ret"l"r. L"sansüstü ara!tır-
malarda b"le nöroloj"n çalı!masının temel", nöronun merkez" b"r öneme 
sah"p oldu#u !ekl"nded"r. Fakat Nöron Doktr"n", en a!"kâr gerçekler" b"le 
“beyn"m"z"n yalnızca yüzde 10’unu kullanıyoruz” g"b" "dd"aların örtbas 
ed"lmes"yle b"l"msel b"r gerçekten çok, d"nsel b"r dogmaya dönü!mü!tür. 

Bununla b"rl"kte dü!ünceler"m"z"n kayna#ını, hayal gücümüzün ne-
reden do#du#unu, rüyalarımızın nasıl tutu!tu#unu ve yaratıcılı#ın nasıl 
f"l"zlend"#"n" açıklayacak h"çb"r do#rulanab"l"r sav ya da bulu! söz konu-
su de#"ld"r. Bunlar “rastgele nöron ate!lemes"” ya da “"ç ba#ıntılılık” g"b" 
dü!üncelerle açıklanan g"zemlerd"r. Fakat gerçek !u k", nöron, bey"nde 
dü!üncen"n köken" olma olasılı#ı en dü!ük hücred"r. 
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Yakın zamana dek gl"a hücreler", akt"f nöronlar "ç"n beyn" b"r arada 
tutmaktan ba!ka b"r amacı olmayan bo! b"r alan, yapısal elemanlar, z"h-
n"m"z"n motorunun somunları, cıvataları ve çerçeves" olarak dü!ünülü-
yordu.

Nöronun önem", alanda artık agres"f olarak sorgulanıyor. Bey"n ya-
ralanmalarının "y"le!t"r"lmes", dejenerat"f bey"n hastalıklarının neden", 
ps"k"yatr"k bozuklukların tedav"s" ve "nsan zekâsının kavranı!ı ancak ve 
ancak gl"anın "ncelenmes" "le tam olarak anla!ılab"l"r. 

Gl"aya yönel"k akı!, üç temel nedenden "ler" gel"yor: B"r"nc"s", gl"a 
hücreler" b"lg" depolamaya yardımcı olacak !ek"lde b"rb"r"ne s"nyal gön-
der"r. %k"nc"s", gl"a uzun süred"r pek çok bey"n tümörünün hücresel öz-
yapısı olarak b"l"nmekted"r. Üçüncüsü, gl"anın bey"ndek" yet"!k"n kök 
hücreler oldu#u artık ara!tırmacılar tarafından b"l"n"yor. 

B"r zamanlar bey"nler"m"z"n erken bebekl"k dönem"nde ve dölyata-
#ında olu!tu#u ve daha sonra b"z ölene dek bu durumda kaldı#ı ö#ret"-
l"rd". Yet"!k"nl"k dönem" boyunca da hücre yen"led"#"m"z artık b"l"n"yor. 
Beyn"n kök hücreler", kend"ler"n" ve gerekt"#"nde nöronları yen"leyeb"len 
gl"alardır. 

Gl"a, daha fazla b"lg" depolayab"lmek "ç"n bölgesel olarak da yen"le-
neb"l"r. Son 30 yıldak" en çarpıcı çalı!malardan b"r" Albert E"nste"n’ın 
beyn"n"n anal"z"yd". Farklı hücre t"pler" anal"z ed"ld"#"nde, E"nste"n’ın 
beyn"nde, matemat"ksel "!lem ve d"lden sorumlu oldu#u dü!ünülen an-
gular g!rus bölges"nde normal bey"nlerden büyük ölçüde daha fazla gl"a 
bulundu#u ke!fed"ld". 

Gl"a bey"ndek" b"lg" depolama kütüphaneler"yse ve en yüksek zekânın 
da "nsanlarda bulundu#unu varsayarsak, bu durumda daha dü!ük ya!am 
formlarında daha az gl"a bulunması gerek"r. Bu konudak" en çarpıcı a-
ra!tırma sonuçlardan b"r", sülükte her otuz nörona kar!ılık tek b"r gl"a 
bulundu#unun ke!f"d"r. Bu tek gl"a hücres", nöronlardan gelen duyusal 
g"rd"y" alır ve vücuttak" nöronaların ate!lenmes"n" kontrol eder. Evr"m 
merd"ven"n"n üst basamaklarına çıktı#ımızda, gen"! ölçüde ara!tırılmı! 
b"r solucan olan Caenorhabd!t!s eleganst’a gl"anın s"n"r s"stem"n"n yüzde 
16’sını olu!turdu#unu görürüz. Meyve s"ne#"n"n beyn"ndek" gl"a oranı 
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yüzde 20’d"r. Fare ve sıçan g"b" kem"rgenlerde gl"a s"n"r s"stem"n"n yüzde 
60’unu olu!turur. $empanzen"n s"n"r s"stem"nde yüzde 80, "nsanınk"nde 
"se yüzde 90 oranında gl"a bulunur. Gl"anın nöronlara oranı zekâyı tar"f 
ed"!"m"ze göre artar. 

Gl"anın nöronlara oranı g"b" boyutu da evr"mle b"rl"kte gel"!"r. %n-
sandak" astrogl!al hücreler!n hacm", faren"n beyn"ndek"lerden 27 kat bü-
yüktür. %nsandak" katlı korteks, ked", yunus ve d"#er pr"matlar g"b" daha 
üst türlere er"!ene dek, hayvanlarda fark ed"lmez. %nsanın korteks"nde 
!empanzen"nk"ne göre yüzde 35 oranında daha fazla gl"a vardır. Beyn"-
m"zdek" bu gl"a fazlalı#ı "nsanların, dü!ünceler"n da#ılmasına sebep olan 
Alzhe"mer ve Park"nson g"b" dejenerat"f bey"n hastalıklarına kar!ı daha 
duyarlı olma nedenler"n" de açıklamaktadır. Aslına bakılırsa, bütün deje-
nerat"f bey"n hastalıklarında koku duyusunun kaybı, hastalık semptom-
larının ba!lamasından öncek" "lk bel"rt"d"r. Kokunun do#asından ötürü, 
koklama so#anı, beyn"n b"l"nen en yüksek döngüye sah"p hücreler"d"r. 
Sürekl" de#"!"m hal"nded"r ve koklama so#anımızın da buna uyum sa#-
laması gerek"r. Gl"a, bu döngü "ç"n gerekl" kök hücrelerd"r.

Bugün pek çok laboratuarda dejenerat"f bey"n hastalıkları "ncelen"r-
ken, hastalı#ın yan ürünü olan nöronlarda toplanmı! prote"nler üzer"nde 
yo#unla!ılmaktadır. Bu b"r yolun yarılmasının b"r çukurdan kaynaklan-
dı#ını dü!ünmeye benzer. Gl"al ço#alma mekan"zması a!ırı faal olun-
ca gl"a kansere dönü!eb"l"r. Tüm bey"n tümörler", gl"adan olu!ur. Gl"al 
yen"lenme, ed"n"len ve bütünle!t"r"len b"lg" m"ktarına ba#lı olarak bell" 
b"r sev"yede kalması gereken beyn"n, normal sürec" olab"l"r m"? Gl"a ye-
n"lenmes" yeterl" m"ktarda bulunmadı#ı takd"rde dejenerat"f hastalı#ın 
ortaya çıkması ve agres"f oldu#u takd"rde de tümör olu!umu mümkün 
müdür?

Beyn"m"zdek" nöronların b"z büyüdükçe azaldı#ı dü!ünülürdü. Da-
ha sonra, yapılan ara!tırmalar nöron sayısının aynı kaldı#ını gl"ada artı! 
ve bozulma oldu#unu gösterd". Çok kısa b"r süre önce gl"a hücreler"n"n, 
kals"yum "yonu akı!ı "çeren yaygın a#lar aracılı#ıyla elektr"k dalgaları ha-
l"nde b"rb"rler"yle "let"!"m kurdu#u ortaya çıktı. Bu kals"yum akı!ları gl"al 
a#lar aracılı#ıyla bölgesel olarak yayılab"l"r. Gl"anın, nöronlardan temel 
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g"rd"ler" almak ve nöronların kend"ler"ne s"nyal vermek "ç"n gerekl" re-
septörler" "çerd"#" kanıtlanmı!tır. Nöronlar aksonlar den"len uzun çıkın-
tılar sayes"nde "let"!"m kurarlar. Nöronlar ate!len"r ya da ate!lenmezler. 
Buna “ya hep ya h"ç” fenomen" den"r. Gl"alar çok daha karma!ıktır. Dalga 
tarzı "let"!"mler" sıvı b"lg" "!lemeye daha elver"!l" olab"l"r. 

E#er b"lg"y" gl"a depolayıp "!l"yorsa, nöronlar ned"r pek"? Ara!tırma-
cılar gl"anın nöronlara s"nyal verd"#"n" b"ld"#"nden, nöronların yalnızca 
"lg"l" dü!ünceler" üretmek "ç"n yakılması gereken d"#er gl"al bölgelere 
ate! etmeye hazır stat"k hücreler oldu#u görülecekt"r. 

Örne#"n, s"z"n de aklınıza bu k"tabın yazarı g"b" p"zza gel"yor, sonra 
mozzarellayı dü!ünüyorsanız ve bunlar s"z" %talya hakkında dü!ünmeye 
yönelt"yorsa, beyn"n"zde üç gl"al merkez" ate!l"yorsunuz demekt"r. E#er 
aralarında mesafe varsa, b"r merkezden d"#er"ne geçmek "ç"n, b"r nöron 
aracılı#ıyla ba#lantı kurmalısınız. Mozzarella "le "lg"l" gl"al merkez, p"zza 
merkez"nden güçlü b"r nöral s"nyal alınca ate!len"r ve o gl"al merkezde 
bulunan mozzarella "le "lg"l" her !ey" dü!ünmeye ba!lar. 

B"l"m "nsanları yüzyıldır nöronun hâk"m"yet" dü!ünces"n" pek az 
sorgulayab"ld"ler. Bugün b"le dünyada bey"n üzer"nde çalı!an laboratu-
arların yüzde 99’unun nöron ara!tırmalarında yo#unla!tı#ını söylemek 
abartılı olmayacaktır. 

Fakat görülece#" g"b" bu, uzaylıların dünyaya güney Kal"forn"ya’da 
"n"p, San D"ego-Los Angeles otoyolunun bu !eh"rler" ke!fetmekten daha 
öneml" oldu#u sonucuna varması "le e!de#erd"r. 
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Sava$ Alanının Tozu Dumanı Yatı$ıyor

Yakın zamana dek hayal gücümüz ve dü!ünceler"m"z"n tamamen nö-
ronlara ba#lı oldu#una "nanılırdı. Bey"nde en bol m"ktarda bulunan 
gl"anın akt"f olmadı#ı ve nöronların elektr"ksel ate!lemes"ne b"r tam-
pon "!lev" gördü#ü dü!ünülüyordu. Nöron egemenl"#"n"n ke!fed"lmes", 
y"rm"nc" yüzyılın ba!ında m"kroskobun yaygın kullanımından sonra 
gerçekle!t". Bu dönemde nöron, "nsanlık tar"h" boyunca yapılan bey"n 
ara!tırmalarında elde ed"len en büyük kazanım olarak görünüyordu. 
Gl"a hücreler"n"n ne "!e yaradı#ı ya da nasıl "!lev gördükler" sorula-
rı ortada bırakıldı. Kend"ler"nden öncek" meslekta!larının, nöronların 
önems"z oldu#u üzer"ne dü!ünceler"n" ben"mseyen önde gelen b"l"m 
"nsanları, küçük b"r tereddüt ta!ımalarına ra#men, gl"ayı pek az göz 
önünde bulundurdular. Bey"n b"l"m" ara!tırmalarının geçm"!"ne bak-
mak bunun sebeb"n" açıklayab"l"r. 

Dü!ünceler"m"z"n, hayaller"m"z"n, yaratılarımız ve rüyalarımızın kay-
na#ına "l"!k"n "lk kavramlar esk" Yunan ve Mısır’da kayıt altına alındı. 
Esk" uygarlıklarda dü!üncen"n kalpten geld"#"ne "nanılırdı. %ç"n"zdek" 
kelebekler ve duydu#unuz öfke, karnınızda tepk"lere yol açıyordu. Esk" 
uygarlıklarda da kadavrası "ncelenen "nsanların kalb"n"n, vücuttak" hayat 
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sıvısı olan kanla ba#lantısına dayanarak yaratıcılık, zekâ, d"l ve duygula-
rımızdan kalb"n sorumlu oldu#u sonucuna varıldı.

Fakat MÖ 460-379 arasında ya!amı! olan H"pokrat bu görü!e kar!ı 
çıktı. 

H"pokrat’a göre travmat"k kafa yaralanmaları sonucu ortaya çıkan 
konu!ma ve duygu bozuklukları, beyn"n, zekânın merkez" olmasından 
kaynaklanıyordu. Teor"s"n"n b"r kanıtı da trepenasyon "d". Bu "!lem bas-
kıyı atmak "ç"n kafaya del"k açılması olarak açıklanab"l"r ve bugün de 
bey"n cerrahları tarafından uygulanan b"r tekn"kt"r. H"pokrat, “%nsanlar 
b"lmel"d"r k" ne!e, haz, kahkaha, e#lence, acılar, keder, moral bozuklu#u 
"le a#lamaların kayna#ı sadece ve sadece bey"nd"r. Böylel"kle, özel b"r 
tarzda b"lgel"k ve b"lg"y" ed"n"r, görür ve duyar; ney"n h"lel" ney"n hakça, 
ney"n "y" ney"n kötü, ney"n tatlı ney"n lezzets"z oldu#unu b"l"r"z … Bu 
!ek"lde ben"m görü!üm beyn"n "nsandak" en büyük gücü el"nde bulun-
durdu#udur.” d"ye yazıyordu. 

H"pokrat, beyn"n sıcak, so#uk, neml" ya da kuru olmasından rahatsız 
oldu#umuz sonucuna da vardı. Del"l"#"n beyn"n neml" olmasından "ler" 
geld"#"n" ve "nsanın ancak bey"n “sak"n” oldu#u zaman sa#lıklı dü!üne-
b"lece#"n" söylüyordu. Bu son f"k"rler" tamamen do#ru olmayab"l"r, fakat 
bunlar Ar"stoteles’" (MÖ 384-322) etk"lem"!t". Ar"stoteles, H"pokrat’ın 
çalı!malarını kalp üzer"ne yaptı#ı kend" çalı!malarına dah"l etmeye çalı!-
tı. Kalb"n daha yüksek dü!ünü!ün merkez" oldu#una "nanmasına ra#men, 
duyguyla fazla ısındı#ı zaman beyn"n kalb" so#uttu#unu da dü!ünüyordu. 
Rasyonel "nsanlar, bey"nler"n"n so#utma kapas"tes" daha yüksek olanlardı. 

Günümüzde b"le çok tanınan b"r" olan Galen (MS 130-200), Roma-
lılar zamanında gladyatörler"n doktoruydu ve ya!adı#ı dönemde de  çok 
tanınmı! b"r"yd". Galen H"pokrat’ın görü!ünü savundu. Koyun kadav-
raları ve travmat"k yaralar alan gladyatörler üzer"nde etra&ı "ncelemeler 
yaptı. Vardı#ı sonuçlar, beyn"n zekânın merkez" oldu#unu kes"n olarak 
tesp"t ed"yordu. 

Beyn"m"z"n ve omur"l"#"n merkez"ndek" ventr"kül den"len bo!luklar, 
serebrosp"nal sıvı "çer"r. Galen zamanındak" kavrayı!a göre vücutta dört 
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ya!amsal sıvı bulunuyordu: Kan, balgam, s"yah safra ve sarı safra. Galen’e 
göre ventr"küller sarı safra "çer"yordu. Bey"n, dü!ünce ve eylem" kont-
rol etmek "ç"n vücuda uzanan s"n"rler boyunca sarı safranın b"r !ek"lde 
çalkalanmasını sa#lıyordu. Galen’"n bu görü!ü, Descartes’a (1596-1650) 
dek 1500 yıl boyunca egemen oldu.

Descartes tamamıyla farklı b"r görü! gel"!t"rmemekle b"rl"kte, d"n"n 
algılanan "nkâr ed"lemez gerçekler"ne dayalı b"r "nsan anatom"s" görü!ü 
arayı!ına g"rd". Beyn"n ruhlar "ç"n merkez "!lev" gördü#ünü dü!ünüyor-
du. Ruhlar akı!kandı ve Galen g"b" Descartes da bunların dü!ünceler"-
m"z" kontrol ett"kten sonra hareket" olu!turmak "ç"n vücudumuzda do-
la!tı#ına "nanıyordu. 

Fakat Descartes, Galen’"n "nsanları koyunlara benzeterek get"rd"#" 
açıklamasının, "nsanların Tanrının "mges"nden yaratıldı#ı kavramıyla 
ba#da!madı#ına "nanıyordu. Z"hn"n vücut üzer"nde etk"de bulunan b"r 
tutam es"r1 g"b", f"z"ksel vücuttan ayrı durdu#unu dü!ünüyordu. Modern 
tekn"k bulu!ların beyn"n "!ley"!"ne "l"!k"n kavrayı!ımızı gel"!t"rmes" g"b", 
dönem"n Fransa’sında h"drol"#"n bulunu!u da Descartes’ ın dü!ünces"-
n" pek"!t"rd". Z"hn"n balgam pompalaması, sıvının kaslara er"!mes"ne ve 
kasların tıpkı pompalanan h"drol"k aletler g"b" kasılmasına yol açıyordu. 

On yed"nc" yüzyılda m"kroskobun bulunu!uyla b"rl"kte b"l"m "nsan-
ları, d"kkatler"n" "lk kez ruhların dola!tı#ı s"n"rler" göreb"lme arayı!ı üze-
r"ne topladılar. %nsan ruhundan ney"n sorumlu oldu#unu göreb"l"rlerse, 
Tanrı’ya daha da yakınla!acaklardı. On yed"nc" yüzyılın sonu ve on sek"-
z"nc" yüzyılın ba!larında Hollandalı b"l"m "nsanı Anton von Leeuwen-
hoek (1632-1723) m"kroskopta s"n"r s"stem"n" "lk kez anal"z ett"#"nde, "k" 
cam arasındak" doku parçaları basılmı! çamur g"b" ez"ld". Leeuwenhoek, 
çevresel s"n"rlerde s"l"nd"r b"ç"m"nde tünel g"b" !eyler gördü. Descartes’ın 
ruhlar transfer"ne yaradı#ını "dd"a ett"#", h"drol"kten es"nlen"lm"! tüpler 
böylel"kle tey"t ed"lm"! oldu. 

Bu "nanç, on dokuzuncu yüzyılın ba!ında m"kroskop daha güven"l"r 
hale gelene dek b"r buçuk yüzyıl boyunca geçerl"l"#"n" korudu ve “hüc-

1 A w"sp "n the ether. (E.N.)
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re” ter"m", d"#er organların ve tek hücrel" am"pler g"b" daha alt ya!am 
formlarının "!levsel b"r"m"n" tanımlamak "ç"n kullanıldı. Beyn"n de hüc-
relerden olu!mu! oldu#u kes"nle!t". Daha sonra, Hermann von Helm-
holtz (1821-1894) beyn"n !arabın "ç"ne koyuldu#unda çürümed"#"n" ve 
bu !ek"lde dokunun anal"z ed"leb"lecek hücreler bırakan b"r su saldı#ını 
bulguladı. Helmholtz’u b"r ba!kasının çürümekte olan beyn"n" !arabının 
"ç"ne atmasına yol açan ne olursa olsun bu, "nsan dü!ünce ve yaratıcılı#ı-
nın sınırsızlı#ının kes"n b"r kanıtıdır. 

B"l"m d"n" "k"nc" plana atınca, Descartes’ın ruhlar kavramı da tartı!malı 
hale geld". Alkole (ve y"rm"nc" yüzyılın ba!ında formaldeh"de) batırılma-
dan, ölümden hemen sonra çıkarıldı#ında bey"n, uzun beyaz l"&erle ba#lı 
yapı!kan gr" b"r kütle g"b" görünüyordu. L"&ere, Descartes’ın ruhlarının 
mekânı ve dü!ünme yöntem"n"n merkez" olarak çok büyük önem atfed"ld". 

Gl"a, l"&er"n dı!ındak" her !eyd"r. Gl"a kel"mes" esk" Yunancadan gel"r 
ve balçık g"b" ya da yapı!kan görünümlü demekt"r. Modern Yunanca’da, 
hatta belk" de nöronların egemenl"#"ne "nananlara uygun olarak gl"a, 
kaba ya da ahlak" olarak dü!ük k"!" anlamına gelen b"r köke sah"p b"r 
sözcükte hâlâ varlı#ını sürdürmekted"r. Tab"" bu gl"a taraftarları "ç"n b"r 
gurur "!aret" olab"l"r. Herodot’ta gl"a sözcü#ü “sakız” anlamına gel"rken, 
Ar"stophanes’"n oyunlarında “yapı!kan” ya da “üç kâ#ıtçı” anlamına gel"r. 
Bu sözcü#ü Yunanca ‘dan alıp bey"ne uyarlayan, Rudolf V"rchow (1821-
1902) olmu!tur. 1858’de V"rchow, gl"a hücreler"ne bakarken bunların “s"-
n"r macunu” oldu#unu dü!ündü. Beyn"n her tarafında bulunan bu hüc-
reler, vücuda do#ru uzanan sarı safranın ya da ruhların asl" mevk"" olan 
l"&er"n kökü g"b" görünmüyorlardı. Ayrıca artık elektr"#" kes"nl"kle beyaz 
l"&er"n "lett"#"ne "nanılıyordu. Fakat bunlar nereden gel"yordu? N"hayet, 
1859’da Darw"n’ "n evr"m teor"s"yle, hücren"n tüm hayatın evr"ld"#" fonk-
s"yonel b"r"m oldu#u ortak b"r b"l"msel kanı hal"ne gelm"!t". 

B"l"m "nsanları artık, bey"ndek" dü!ünmeden sorumlu hücresel b"r"m" 
ke!fetmen"n e!"#"ndeyd"ler. Bunlar, Darw"n’"n teor"s"n" gel"!t"r"rken kul-
landı#ı hücrelerd". L"&er dü!üncey" yönlend"ren ba#lantılar olarak algı-
landı#ından, ara!tırmacılar bunların tam olarak ne oldu#unu ö#renmek 
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"st"yorlardı. V"rchow’un ö#renc"ler"nden Otto De"tters (1834-1863) ve 
Albre"cht von Koll"ker (1817-1905), uçlarında kuyrukları olan s"n"r hüc-
reler"n"n "lk eks"ks"z ç"z"mler"n" yapmaya ba!ladı. Sperme benzeyen bu 
yapılar "lg" çek"c"yd", fakat kuyrukların l"f oldu#u kes"n de#"ld". Öküzün 
s"n"r s"stem"n" "nceleyen Robert Remak’ın (1815-1865) omur"l"ktek" 
hücre yapısının l"fe ba#lı oldu#unu bulması, b"l"m "nsanlarını l"f"n hüc-
ren"n b"r parçası ve uzandı#ı kuyruksu yapının da l"f oldu#una "nandırdı. 

Bey"ndek" hücreler"n üzer"nde l"f !ekl"nde vücuda yayılan kuyrukla-
rın2 bulundu#u dü!ünces", bu hücreler"n bey"ndek" tüm b"lg"y" barındır-
dı#ı anlamına gel"yordu. Ardından bunlar nöronlar olarak adlandırıldı ve 
herkes bu vargıya balıklama atladı. 

Nöron savunusunda öne çıkan "k" k"!" oldu. Bunlardan b"r", havacı ve 
kend"s"n" öne çıkarmaya meraklı oldu#u söylenen b"r adamdı. Bakımlı 
saçları, Teddy Roosevelt g"b" gür bıyıkları vardı. Kadınları, puroyu, "ç-
k"y" ve kend"s"n" seven göster"!l" b"r %talyandı. B"l"m tar"h"nde p"gment 
boyama tekn"#"yle en öneml" hücreler" açıklı#a kavu!turan k"!" o oldu. 
Cam"llo Golg" (1843-1926) adındak" bu adam, Kuzey %talya’nın küçük 
b"r kasabasında çalı!ırken gümü! n"trat boyama yöntem"n" ke!fett". Gol-
g", korunmu! doku üzer"ndek" gümü! n"tratı kullanarak -bu dü!ünces"ne 
kaynaklık eden, foto#rafçılı#ın "lk dönemler"ndek" f"lm boyama tekn"-
#"yd"- bey"ndek" tek tek hücreler" ve daha da öneml"s", bey"n hücreler"n" 
emsals"z hale get"ren hücre yapılarından uzanan kuyruksu uzantıları gö-
rüntülemey" ba!ardı Pav"a Ün"vers"tes"’nde h"stoloj" ve patoloj" profesörü 
oldu. Boyama tekn"#" bugün de Golg"’n"n adıyla anılmaktadır. 

D"#er", Sant"ago Ramön y Cajal adında (1852-1934) Madr"d Ün"-
verst"tes"’ nde h"stolog olan asık suratlı, ürkütücü b"r %spanyoldu ($ek"l 
2.1). Cajal’ın sak"n, sess"z b"r" oldu#u söylen"rd". Vah!" do#ada homur-
tuyla balık tutan b"r ayıya benz"yordu. Cajal, Golg"’n"n boyama tekn"-
#"yle m"kroskopta gördükler"n" ve kend"s"n"n de altın krom"d kullanarak 
ula!tı#ı sonuçları anlatan anla!ılması kolay, kısa ve özlü k"taplar yazdı. 
Kararlılık, t"t"zl"k ve sa#lamcılık g"b" b"l"m "ç"n de#er ta!ıyan üç özell"-

2 Proses’ler (Ç.N.)
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#e sah"p olan Cajal, ça#da!larının büyük saygısını kazandı. O dönemde 
sanatsal yetenek b"r ara!tırmacı "ç"n en öneml" hünerlerden b"r"yd". M"k-
roskopta ne göründü#ünü göstereb"lmek "ç"n ara!tırmacının gördü#ünü 
ç"zmes" gerek"rd". Golg"’n"n sanatsal yetene#" rak"p tanımıyordu, fakat 
Cajal da Golg"’n"n ç"z"mler"yle serg"led"#" cüretkârlıktan t"ks"n"yordu. 
Cajal, Golg" kadar "y" ç"z"m yapamasa da, ç"zd"kler"n"n daha yanlı!sız 
oldu#una "nanıyordu. K"taplarını bey"n anatom"s" ç"z"mler" ve bey"nde 
neler olup b"tt"#"ne "l"!k"n kavradıklarını yazarak renklend"r"yordu. 

!ek#l 2.1 Asık suratlı ve aks" Sant"ago Ramön y Cajal.

Golg" ($ek"l 2.2) ünlü boyama tekn"#"n" gel"!t"rene dek ara!tırma-
cılar, beyn"n dört b"r yanındak", !"md"lerde akson adı ver"len kuyruksu 
uzantıyı net olarak tak"p edemed"ler, b"r hücre yapısından uzanan l"&er" 
kavrayamadılar ve Remaks’ın bulgularını tey"t edemed"ler. Galen’"n es-
k" dü!ünceler"ne dayanarak Descartes’dan bu yana, bu hücre yapısının 
bey"ndek" öneml" b"r b"lg" ve dü!ünce deposu oldu#una "nanılıyordu. 
Beyn"n b"r tarafından d"#er"ne ve kaslara do#ru uzanan aksonlar, b"lg" 
depolamanın uzun mesafel" "let"!"m"n" sa#lıyorlardı. 
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!ek#l 2.2 V"zyon sah"b" Golg"

Golg"’n"n boyama tekn"#" gl"al hücreler"n de görüntülenmes"n" sa#-
ladı; bunlar beyn"n her tarafında büyük nöron ve akson hücre yapılarını 
çevreleyen küçük örümceklere benz"yorlardı. 

Golg", beyn"n b"r s"ns"tyum3 ya da a# g"b" çalı!tı#ına "nanıyordu. Bü-
tün hücreler"n ba#lantılı oldu#unu ve b"rb"rler"nden görüleb"l"r !ek"lde 
ayrılmadı#ını dü!ünüyordu. Hücreler a# tarzında çalı!ıyordu. Ba!ka b"r 
dey"!le, dü!ünceden sorumlu bey"n hücreler"n"n "!ley"!"n"n b"rb"r" üzer"ne 
b"r"ken !ek"lde de#"l b"rl"kte ve geç"!l" oldu#unu dü!ünüyordu. Golg"’ye 
göre gl"anın en öneml" fonks"yonu, nöronları beslemekt". Bunun neden" 
gl"al uzantıların kan damarları ve nöronlarla ba#lantılı görünmes"yd". 

Cajal ve Golg" b"rb"rler"nden h"ç hazzetmed"ler. Golg", Cajal’ın t"-
t"zl"#"ne ho! olmayan b"r tarzda laf soku!turdu. Belk" de bu küçük b"r 
kıskançlık ya da sadece kör b"r öfkeyd"; fakat Cajal da Golg"’n"n öne 
sürdü#ü h"çb"r görü!ü d"kkate almadı. Cajal’a göre, beyn"n vücudun ger" 
kalanı g"b" b"rb"r"ne eklenen hücrelerden olu!tu#unu boyama yöntem"yle 
her acem" b"l"m "nsanı rahatlıkla göreb"l"rd". Bunlar, "k" ana hücre b"le-

3 b"rkaç hücren"n kayna!masından olu!mu! çok çek"rdekl" "r" hücre
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!en" olan nöronlar ve gl"a !ekl"nde "k"ye ayrılıyordu. Ortada hücre yapısı 
bulunuyor ve b"lg"ye ula!an uzantılar a#aç dallarını andırıyordu. B"lg"n"n 
akson den"len uzun b"r gövde üzer"nden "let"ld"#" açık olmakla b"rl"kte, 
Cajal gl"ayı nasıl ele alması gerekt"#"n" b"lm"yordu. 

V"rchows’un parlak b"r ö#renc"s" olan Carl Ludw"g Schle"ch (1859-
1922) ($ek"l 2.3) ustasıyla ters dü!tü ve gl"a "le nöronların b"rb"r"ne s"nyal 
göndereb"ld"#"n" ortaya atan "lk k"!" oldu. Bu devr"mc" dü!ünce Galen’den 
bu yana var olan “l"f-merkezl"” anlayı!ını tümüyle hükümsüz kıldı ve bey"n 
ara!tırmalarında devasa b"r sıçrama oldu. Schle"ch, b"rb"r"ne s"nyal gön-
deren nöronlar arasındak" aralı#ın, gl"a hücreler"n"n arasındak" ba#lantıyı 
kolayla!tırmasını sa#ladı#ını dü!ünüyordu. Gl"anın nöronların s"nyal gön-
dermes"n" ketlemeye yardımcı olması gerekt"#"n" varsayıyordu.

Elbette k" bu dü!ünceler, 1894’te lokal anestez"n"n tanıtımının yapıl-
dı#ı b"r yazının sonunda yer alıyordu. Schle"ch’ın tıbba asl" katkısı lokal 
anestez"yd". Schle"ch’ın çalı!masının yayınlandı#ı yıl, S"gmund Exner de 
(1846-1926) bey"ndek" hücre "let"!"m"n"n sadece nöron merkezl" oldu-
#una "l"!k"n çalı!masını yayınladı. 

!ek#l 2.3 Carl Ludw"g Schle"ch oturmu! soluklanırken
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Üç yıl sonra, W"lhelm Gottfr"ed von Waldeyer (1836-1921) uzun 
çıkıntıları bulunan spes"f"k hücreler" tanımlamak "ç"n nöron ter"m"n" or-
taya attı. Exner, bu hücrelere bakıp onların bey"nde b"lg" depolamak açı-
sından neden öneml" olduklarını açıklayan koyan k"!"yd". Exner, zekânın 
konumuna "l"!k"n hâk"m görü!ü küçümseyerek, kabataslak a# ç"z"mler"y-
le nöron aktarım metodunu açıklı#a kavu!turdu. Cajal bu teor"y" oldu#u 
g"b" ben"msed" ve onu yorumlayıp gel"!t"rd". Golg"’n"n dü!ündü#ünün 
aks"ne her hücre ayrıydı ve b"rb"r"yle ba#lantılı de#"ld". 

Schle"ch’ın gl"anın s"nyal gönderd"#" görü!ü, Exner ve Cajal’a duyu-
lan büyük hayranlı#ın gölges"nde kaldı. Nöron Doktr"n", en büyük öne-
m" nöronlara ver"yordu. Dolayısıyla her doktr"n g"b" o da "nanç üzer"ne 
kuruluydu. 

Nöron Doktr"n"’n"n önde gelen "s"mler" bu kadar çok sayıdak" gl"a 
hücres"n", nöronu tahtından "nd"rmeks"z"n nasıl açıklayacaklarını ele al-
makla "!e ba!ladılar. Carl We"gert (1845-1904) V"rchow’un 1858’dek" 
gl"anın sadece yapısal unsurlar ya da yapı!tırıcı oldu#u !ekl"ndek" or"j"-
nal dü!ünces"ne dayalı popüler b"r teor" ortaya attı. Bey"nden omur"l"#e 
ve oradan da kaslara uzanan uzun, k"r"!"ms" f"l"zler"n nöron uzantıları 
oldu#u b"l"nd"#"ne göre, gl"a hücreler" de sadece nöronların kaplamadı-
#ı alanı dolduran yapısal unsurlar olab"l"r m"yd"? Herkes"n ba!langıçta 
dü!ündü#ü g"b" gl"a nöron macunu muydu? Cajal "kna olmamı!tı, fakat 
daha sonra karde!" Pedro bu görü!ü ben"msed" ve gl"anın sadece nöronal 
uyarıların "stenmeyen tarzda yayılmasını önleyen yalıtkanlar oldu#unu 
öne sürdü. Cajal da onunla hemf"k"r olunca gl"a ger" plana "t"ld". Bu dü-
!ünce bugün de okullarda ö#ret"lmekted"r. 

Belk" de zal"m b"r !aka g"b" Nobel Ödül Kom"tes" 1906’da Nobel Tıp 
Ödülünü Golg" ve Cajal’a verme kararı aldı. Hesapla!ma vakt" gelm"!t". 
Golg"’ye Cajal’dan öncek" gün konu!ma yapma "zn" ver"ld", çünkü Golg" 
boyası olmasaydı Cajal’ın ara!tırması da olamayacaktı. Golg"’n"n konu!-
masını “Nöron Doktr"n": Teor" ve Gerçekler” ba!lı#ıyla sunmasından da 
anla!ılaca#ı g"b", konu!malar gerg"nd". Golg", teor"s"n"n açılımını yaptık-
tan sonra sözler"ne !öyle devam ett": “Me!hur %spanyol meslekta!ımın 
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yüksek zekâsının, takd"re !ayan b"r ürünü olan doktr"n"n"n parlaklı#ına 
"nanmakla b"rl"kte, anatom"n"n yapısına "l"!k"n teor"k açıdan temel ö-
nemdek" bazı konularda kend"s"yle aynı f"k"rde de#"l"m...” Golg", a# tarzı 
çalı!an, hücreler"n f"z"ksel olarak ba#lantılı bulundu#u ve kan dola!ımına 
er"!"m"yle nöronal takv"ye ed"c" olarak gl"adan olu!an b"r s"n"rsel organa 
kes"nkes "nanıyordu. 

Golg"’n"n b"l"m "nsanları tarafından b"r süred"r el üstünde tutulmadı-
#ının farkında olan ve b"r %talyan senatörü olarak modern b"l"mle u#ra!-
maya daha az e#"l"ml" oldu#unu b"len Cajal, ertes" günkü konu!masında 
tezler"n" d"k"ne savundu. Waldeyer, Exner, De"ters ve Koll"ker’den alıntı 
yapan Cajal, Golg"’n"n rastgele atı!larına takılmadı ve gerçekler" gördü-
#ü g"b" "fade ederek teor"s"n" savundu. Daha sonradan Golg"’n"n “gurur 
ve kend"n" be#enm"!l"k kokan göster"s"” n"n tepes"n" attırdı#ını yazdı. 
Golg"’n"n egosunun “entelektüel ortamda durmaksızın meydana gelen 
de#"!"kl"kler kar!ısında tamamen geç"r"ms"z” oldu#unu bel"rtt".

Golg" de "k"nc"l önemde oldu#una "nanmakla b"rl"kte, gl"aya Cajal’a 
göre daha akt"f b"r rol b"ç"yordu. Y"ne de toz duman yatı!ınca Sant"ago 
Ramón y Cajal’ın karde!" Pedro’nun parlak bulu!unun yan ürünü ola-
rak nöronlar kazanmı! ve gl"a sonsuza dek unutulmaya terk ed"lm"!t". 
Bu B"lly Carter’a J"mmy’n"n %ran’dak" reh"neler"n durumuna "l"!k"n ne 
dü!ündü#ünü sorması g"b" b"r !ey de#"ld"4. Pedro özünde yeterl" b"r b"-
l"m "nsanıydı, fakat Cajal’ın t"t"z çalı!malarıyla aydınlatılmasına katkıda 
bulundu#u b"r hücrey" b"r kenara atması tuhaftır. Kaldı k" bunlar bey"n-
de en fazla bulunan hücrelerd". Nöron Doktr"n" uyumluydu, tam onun 
tarzıydı ve Cajal’ın tarzı olan nöron da Golg"’ye ters gel"yordu. 

Modern nörob"l"m çalı!ması do#mu! ve Sant"ago Ramón y Cajal da 
bu alanın kurucusu olmu!tu. Cajal "nsanların ney"n do#ru, ney"n yanlı! 
oldu#unu b"lmeler"n" sa#lamak "ç"n el"nden gelen" yaptı. Ve Nobel Ödül 
tören"nde Cajal’ın Golg"’ye kar!ı yaptı#ı hamleler de aleyh"nde konu!an-
ları etk"lemed". Altmı! yıl boyunca gl"ayı "nceleyen olmadı.

4 B"ll"y Carter, ba!kan J"mmy Carter’ın erkek karde!" ve reh"ne kr"z" sırasında basında e#len-
ce anlarında çek"lm"! foto#ra&arı yayınlandı#ı "ç"n ele!t"r"lm"!t"
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3

Vücut Elektr#%#n#n !arkısını Söylüyorum5

Esk" Romalılar muhtemelen, ba!ları a#rıdı#ında doktora g"tmeyecek 
kadar zek"yd"ler. Zamanda yolculuk ed"p de esk" Roma’ya g"tsen"z ve 
yolda ba!ınız a#rısa yalnızca d"!"n"z" sıkıp a#rıyı çekmey" terc"h ederd"-
n"z. Çünkü g"tt"#"n"z doktor tuzlu su tankının "ç"nden büyük b"r d"k-
katle b"r elektr"k balı#ı çıkarır (eller"yle de#"l tab""), balı#ı ba!ınıza de#-
d"r"p a#rınızı elektr"k !okuyla keserd". Tam olarak b"l"nmemekle b"rl"k-
te "nsan türünün, evr"mle!en "lk "nsanın gökyüzünde çakan !"m!ekler" 
görmes"nden bu yana elektr"#"n varlı#ından haberdar olsa gerekt"r. B"r-
kaç ta!ın b"rb"r"ne çarpılmasından ve metalürj"n"n gel"!"m"yle de kılıç-
ların çarpı!masından kıvılcımlar çıkmı!tı. Elbette k" elektr"k balıkları 
üzer"ne ta esk" Yunanlılar zamanında kafa yoruldu. Romalıların balıkla 
elektr"k !oku ver"nce, ba! a#rısının "y"ce azmak yer"ne kes"leb"lece#"n" 
nasıl olup da dü!ündü#ü "se bu k"tabın konusu de#"l.

Gl"anın, hücreler"n boyanmaya ba!lanmasından sonra ke!fed"lme-
s", hemen ardından da gözden dü!mes" on sek"z"nc" ve on dokuzuncu 
yüzyılda elektr"#"n özell"kler"n"n bel"rlenmes"n"n do#rudan sonucuydu. 

5 Walt Wh"tman’ın 1855’te yazdı#ı I S!ng the Body Electr!c !""r"ne atıfta bulunulmaktadır. (Ç. 
N.)
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Ramón y Cajal’ın Nöron Doktr"n" ve ardından da Pedro’nun gl"a te-
or"s"n"n kabul ed"lmes", nöronların elektr"k s"nyal" göndermes"n"n bü-
yük öneme sah"p oldu#u görü!üne dayanıyordu. Artık bütün hücreler"n 
elektr"k potans"yel"ne ve kuvvet"ne sah"p oldu#u b"l"n"yor. 

On sek"z"nc" yüzyılda elektr"k b"l"mde moda oldu. Elektr"k, bugün-
kü kuantum f"z"#"n"n e!de#er"yd". B"l"m alanındak" herkes"n, elektr"#"n 
köken" ve uygulamalarına "l"!k"n b"r teor"s" ve anlayı!ı vardı. Elektr"k, 
Tanrı’nın gazabı, b"r mele#"n altından gözya!larının dökülü!ü ya da kı-
yamet"n yanıp sönen kıvılcımı g"b" esrareng"z b"r olguydu. Bugün artık 
elektr"#"n esas olarak atomlardan olu!an b"r dünyada ya!amanın normal 
b"r sonucu oldu#una ve kullanılmasının "nsanlık tar"h"ndek" en öneml" 
"lerleme sayılab"lece#"ne "nanıyoruz. 

B"yoloj" alanında f"z"ksel varlıkların nasıl elektr"k "lett"#"n" tesp"t 
etmeye yönel"k "lk deneyler, elektr"kl" yılan balıkları ve torp"l balıkları 
üzer"nde yapıldı. Torp"l balı#ının anatom"s" 1773’te John Hunter (1728-
1793) tarafından tanımlandı ve onunla aynı dönemde John Walsh da 
(1726-1795) elektr"k balı#ının ya da d"#er adıyla vatozun elektr"ksel 
özell"kler"n" bet"mled". 

Walsh, balı#ın elektr"ksel akt"v"tes"n", elektr"k potans"yel"n" yo-
#unla!tırmak "ç"n kullanılan b"r c"haz olan Leyden kavanozuna aktar-
dı. 1740’ların sonlarında P"eter Van Musschenbroek’"n (1692-1761) 
Hollanda’da "cadını gerçekle!t"rd"#" !ehr"n adını verd"#" Leyden kava-
nozunda sürtünmeyle olu!turulan elektr"k, kablolar kullanılarak b"r sıvı 
!"!es"ne "let"l"yordu. Sıvı, elektr"k potans"yel"n" olu!turuyor ve kavanoz-
dan uzanan b"r tel aracılı#ıyla da !ok uygulanab"l"yordu. Walsh, balı#ın 
elektr"kl" sıvıyı dı!arı alıp kend"s"nde yo#unla!tırarak b"r d"#er balı#a b"r 
çırpıda elektr"k !oku vereb"ld"#"ne "nanıyordu. Balı#ın elektr"k kuvvet"ne 
“ha"z” olab"lece#"n" dü!ünüyordu. 

Leyden kavanozunun "nsanlarda elektr"k çarpmasına yol açab"lece#"-
n" b"len b"l"m "nsanları, do#al olarak bu dü!üncey" kadavralar üzer"nde 
dened"ler. En "y"s", güne!l" b"r pazar günü, ö#leden sonra ölü b"r adama 
elektr"k vermekt". Elektr"k !oku ver"len ölünün kasılmaları, "nsandak" 
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elektr"k "letkenl"#"n"n yapısına "l"!k"n pek çok yoruma neden oldu. Y"ne 
de vücudumuzun sıvı "çerd"#" b"l"nd"#"nden, bu dü!üncen"n daha der"n-
lemes"ne ara!tırılması gerek"yordu, çünkü vücutlarımız Leyden kavano-
zunun d"b"ndek" sıvı g"b" hareket ederek elektr"#" sert kaslar aracılı#ıyla 
pas"f tarzda "leteb"l"rd". 

Leyden kavanozunun e#lence amaçlı kullanıldı#ı da oldu. XIV. 
Lou"s’"n Versa"lles’dak" bahçes"nde, 180 Fransız asker" yan yana d"z"ld" 
ve avuç "çler"nde metal"k d"skler varken b"rb"rler"n"n eller"n" tuttular. B"r 
uçtak" asker Leyden kavanozunun a#zına dokununca, öbür uçtak"ler"n 
tümüne elektr"k "let"lm"! oluyordu. Çıplak el"yle en uçtak" adama doku-
nan b"r gar"banı da elektr"k çarpıyordu. Bu olay vücudumuzun "letkenl"k 
gücünü kanıtlamak "ç"n Par"s’tek" b"r manastırda 700 rah"p tarafından 
tekrarlandı. 

Bununla b"rl"kte, b"r ya!am formundak" "çsel elektr"k, elektr"k balı#ı-
na özgü b"r durum olarak görülmeye devam ed"l"yordu. %nsanlar Yıldız 
Sava!ları’ndak" %mparator Palpat"ne g"b" b"rb"r"ne elektr"k !oku vererek 
dola!ıp durmuyordu tab""; fakat ked"ler"n tüyler"n"n el ya da parmak de#-
d"#" zaman elektr"k çarpması sonucu havaya d"k"lmes" de bunun müm-
kün olab"lece#"n"n dü!ünülmes"n" sa#ladı. Ço#u bulgu, elektr"#" toplaya-
mayan, sadece varlı#ımız aracılı#ıyla onu pas"f tarzda "leten ıslak vücutlar 
oldu#umuza "!aret ed"yordu. 

Elektr"k olgusunun yarattı#ı heyecan, büyük ölçüde Benjam"n 
Frankl"n’"n (1706-1790) ara!tırmalarına dayanıyordu. Frankl"n, "r" kıyım, 
toparlak vücudu, görkeml" tavırları, burnunun ucuna "nd"rd"#" gözlükler", 
yaptı#ı öneml" "!ten arada b"r gözler"n" ayırarark fırlattı#ı bakı!larıyla 
s"z" hemen etk"lerd". Fakat Frankl"n, bu pörsümü! gözlerle sevg"y" de 
paylamayı da aynı anda "fade edeb"l"yordu. Daha "lk bakı!ta b"le "nsan 
dü!ünces"n"n sorgulayıcılı#ındak" son noktayı tems"l ed"yordu. Frankl"n, 
y"rm" b"r oyunu masasına yüz dolarlık b"r banknot koydu#unuzda s"z" 
d"kkatle süzüp duran tuhaf b"r adamdı. Elektr"k olmasaydı Amer"ka B"r-
le!"k Devletler" de olmazdı, çünkü yıldırım Frankl"n’e b"r devr"m"n ses" 
olma saygınlı#ını kazandırdı.
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Frankl"n e!"t ve zıt elektr"ksel hareket" kanıtladı ve “poz"t"f ” ve “ne-
gat"f ” elektr"k ter"mler"n" ürett". Frankl"n’e göre Leyden kavanozunun 
"ç tarafı poz"t"f, dı! tarafı da negat"ft". Frankl"n arabasını “zıplatma” ko-
nusunda h"ç zorluk çekmezd". Elektr"k "leten b"r metal plaka tasarladı. 
Plakaya Frankl"n kares" adı ver"ld".

Ölü bedenler"n elektr"kle uyarılarak kasılmalarının ve Frankl"n’"n ça-
lı!masının ardından b"l"m "nsanları, elektr"#" hayvan hareket"n"n do#ası 
olarak "ncelemek "ç"n gerekl" "mkânlara ula!mı! oldular. Elektr"k, n"hayet 
Galen’"n salgılarını ve Descartes’ın ruhlarını açıklamaya ve do#rulamaya 
aday görünüyordu. Newton b"le buna benzer b"r görü!e sah"pt". S"n"rle-
r"m"zdek" es"r"n (ether) ya!amın her alanını kapladı#ını ve "nsanların es"r" 
s"n"r dokularında kontrol edeb"ld"#"n" "dd"a ed"yordu. Elektr"k Newton-
cu görü! açısıyla da uyumluydu.

1780’de, Frankl"n’"n Leyden kavanozuna "l"!k"n teor" ve tanımları 
Avrupa’nın her yer"nde genel kabul gördü ve yaygın olarak okundu. On 
dokuzuncu yüzyılın sonlarında 'omas Ed"son g"b" Lu"g" Galvan" de 
(1737-1798) Frankl"n’"n b"lg" b"r"k"m"n" alıp elektr"#"n anlamını kökten 
de#"!t"rd". Pav"a Ün"vers"tes"’nde münzev" b"r b"l"m "nsanı olan Galva-
n", Golg"’n"n aynı ün"vers"tede boyama tekn"kler"n" ke!fetmes"nden 100 
yıl sonra Frankl"n’"n teor"ler"n" parçalara ayrılmı! kurba#alara uygulaya-
rak hayvanlarda "çsel elektr"#"n varlı#ını ve daha spes"f"k olarak da "çsel 
elektr"#"n f"z"ksel harekete yol açan "letken olup olamayaca#ını ara!tırdı.

Galvan" kurba#anın bacaklarına ve bacak kaslarına dokunmadan 
omur"l"#"n" kest". Onun deneylere "l"!k"n ç"z"mler", Kurba#a Kerm"t’"n 
bacaklarının çılgın b"r k"tle katl"amcısı kuklacı tarafından kes"lm"! hal"-
n" andırır. Efsaneye göre bu dü!ünce Galvan" kurba#a bacaklarını hasta 
olan karısına ak!am yeme#" olarak hazırlarken, bacakları dalgın dalgın 
a!a#ı yukarı e#"p bükerken aklına geld". Neyse k", karısının o ak!am y"-
yece#" ba!ka !eyler vardı. Deh!et ver"c" b"r "sme sah"p Hollandalı b"r 
b"yolog olan Jan Swammerdam (1637-1680), kurba#a baca#ındak" kas 
ve s"n"rler" kesen "lk k"!" oldu. Galvan" "se bacaklarına elektr"k !oku veren 
"lk k"!"yd". Galvan", kurba#anın bacakları kasılmı! vaz"yetteyken Leyden 
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kavanozunu ya da s"h"rl" kare ded"#" Frankl"n kares"n" kullanarak alü-
m"nyum folyoya sarılı omur"l"kten akım geç"rd". Galvan" ayrıca atmosfe-
r"n bacaklar üzer"ndek" elektr"ksel etk"ler"n" gözlemlemek "ç"n bacakları 
bahçes"ndek" b"r dem"r parmaklı#ın üzer"ndek" b"r tele kancayla tuttur-
du. Fakat %talya’da fırtınalar em"rle ba!lamadı#ı "ç"n beklemekten sıkılıp 
paratonere farklı metaller uygulamaya ba!ladı ve bacaklardak" kasılma-
ları gözlemled". Bu deneylerden yola çıkarak hayvanda "çsel potans"yel 
bulundu#unu fark ett".

!ek#l 3.1 Doktor Galvan"’n"n kızarmı! kurba#a bacakları

Galvan"’n"n teor"ler" "lg"nç b"r gel"!meye yol açtı. Kontrol meraklısı 
f"z"kç" Alessandro Volta (1745-1827), Galvan"’n"n, Frankl"n’"n "lk ça-
lı!masını yayınlamasından bu yana geçen 40 yılda elektr"k üzer"ne ya-
pılan ara!tırmaları kavramadı#ına "nanıyordu. Ba!langıçta Galvan"’n"n 
safında yer alan Volta, artık bacaklardak" kasılmaların vücuda elektr"k 
akımı ver"ld"#"nde gerçekle!en kasılmalarla benzer nedenlerden "ler" gel-
d"#"n" ve bunun hayvandak" "çsel elektr"kten kaynaklanmayab"lece#"n" 
dü!ünüyordu. Volta, akımı "k" zıt metal"n yarattı#ını ve tıpkı daha önce 


