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Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt

Fizyoloji Ailesinin Degerli Üyeleri;
Bir önceki sayımız yayına hazırlanırken,
Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt’un beklenmedik
vefat haberini almıştık. Bu sayımızda Oğuz
Hoca’yı bir kez daha anmak adına ‘Bir Portre’
bölümümümüzü ona ayırdık. Bu bölümün
hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr.
Neslihan Dikmenoğlu Falkmaren’e ve Prof. Dr.
Ümit Kemal Şentürk’e teşekkür ediyoruz.
Eylül ayında otuz dokuzuncu ulusal
kongremizi
gerçekleştirdik.
Hacettepe
Üniversitesi evsahipliğinde Ankara’da düzenlenen kongre ile ilgili haberleri ve bazı
fotoğrafları bu sayımızda sizlere ulaştırıyoruz.
Fotoğrafların tümü Derneğimizin web
sitesinde de yer alıyor.
Kongremizin belki de en özel anlarından
biri, kapanış günü gerçekleştirilen ‘Türkiye’de
İlk Türkçe Fizyoloji Kitabı’ başlıklı sunumdu.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya
Faküktesi emekli öğretim üyesi ve ülkemizde
bilim tarihi ile ilgilenen nadir akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. Esin Kâhya tarafından
sunulan konferans ilgi ile dinlendi. Prof. Dr.
Kâhya’nın sunumun bir özetini de bu
sayımızda bulabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
öğretim üyesi, değerli bilim insanı Oğuz Kerim Başkurt’u
20 Temmuz 2013’de kaybettik.
Bültenimizin bu sayısının ‘Bir Portre’ bölümünü Oğuz
Hoca’ya ayırdık. Yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm
Fizyoloji ailesine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram
Yılmaz, FEPS (The Federation of European
Physiological Societies) Genel Sekreterliği
görevine seçildi.
Mevcut genel sekreterin görev süresinin
dolmasından sonra yeni görevine başlayacak
olan Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ı tebrik ediyoruz.

Yeni Anabilim Dalı

39.
kongre
kapsamında,
Fizyoloji
uzmanlık, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerini
temsil
eden
FLUTEM
öncülüğünde bir de asistan paneli düzenlendi. Bu panelin çıktılarını da bu sayımızda
sizlerle paylaşıyoruz.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı kuruldu.
Anabilim dalında öğretim üyesi kadrosu Doç. Dr. Şebnem Gülen
(Anabilim Dalı Başkanı) ve Doç. Dr. M. Ömer Bostancı’dan
oluşuyor. Kuruluş çalışmaları devam eden Hitit Üniversitesi Tıp
Fakültesinin öğrencileri halen Gazi Üniversitesinde öğrenim
görmekteler.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle...

Emeklilik: Prof. Dr. Lütfi Çakar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Çakar 20 Eylül 2013 tarihinde emekli oldu. 9 Ekim
2013 tarihinde düzenlenen emeklilik törenine Lütfi Çakar hocamızın çalışma arkadaşları ve öğrencileri katıldı.
Kendisine yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.
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TFBD 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi
Kongrenin Ardından
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi,10-14
Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Kongre
Merkezi’nde düzenlendi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ev
sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye 360 katılımcı kayıt yaptırdı. 6
konferans ve 5 panelin yer aldığı kongrede 40 sözlü, 145 poster bildiri
sunuldu.
Açılış gününde Anıt Kabir ziyareti ve kursların da yer aldığı kongrenin
sabah oturumları, geçtiğimiz yıl içinde yitirdiğimiz Prof. Dr. Oğuz Kerim
Başkurt, Prof. Dr. Nuran Gökhan ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül adına
düzenlendi ve her oturumun başında değerli meslektaşlarımız bir kez
daha anıldı.
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TFBD 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Bu sayfalarda yer alan fotoğraflar örnek niteliğinde olup, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi’ne ilişkin tüm
fotoğraflar web sitemizde yayınlanmıştır.
www.tfbd.org.tr
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TFBD 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi Poster ve Sözlü Sunum Ödülleri
Sözlü Sunum Ödülleri
Birincilik Ödülü:

“Tatlandırıcı Agave’nin Mide Boşalma Hızını Yavaşlatıcı Etkisi” başlıklı sözlü sunumu ile:

Esra Bihter Gürler
İkincilik Ödülü:

“Oral nikotin tercihinin sıçanlarda nikotinik asetilkolin reseptör alt ünitelerinin ekpresyonuna olan etkileri” başlıklı sözlü sunumu ile:

Oğuz Gözen
Üçüncülük Ödülü:

“Soğuk-hareketsizlik stresinin yardımcı T hücre yanıtına etkisi: D vitamininin rolü” başlıklı sözlü sunumu ile:

Murat Doğan

Poster Sunum Ödülleri
Birincilik Ödülü:

“Ölçüm sistemi çapının eritrosit agregasyon kinetiğine etkisi” başlıklı poster sunumu ile

Mehmet Üyüklü
İkincilik Ödülü:

“Oksitosin ve karbakol ile indüklenen myometriyum kasılmalarına metforminin etkisi” başlıklı poster sunumu ile

Murat Doğan
Üçüncülük Ödülü:

“Sporcularda akut egzersizi takiben oluşan BNP salınımı sitokin ve IGF-1 yanıtı ile ilişkili midir?” başlıklı poster sunumu ile

A. Seda Artış
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Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 2013 Yılı Genç Araştırıcı Ödülü

Yrd. Doç. Dr. Muaz BELVİRANLI
“Curcumin improves spatial memory and decreases
oxidative damage in aged female rats”
başlıklı yayını ile

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
2013 yılı Genç Araştırıcı Ödülüne
layık görülmüştür

Fizyoloji Lisansüstü ve Uzmanlık Öğrencileri Temsilciliği (FLUTEM)
II. Asistan Paneli
10-14 Eylül 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji
Kongresi sırasında, Fizyoloji Lisansüstü ve Uzmanlık Öğrencileri
Temsilciliği (FLUTEM) tarafından 2. Asistan Paneli düzenlendi. Panelde,
TFBD tarafından 25 Mayıs 2013 tarihinde Çukurova Üniversitesi’nde
gerçekleştirilmiş olan “Lisans Üstü Eğitim, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
adlı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda bir tartışma
gerçekleştirildi (bu kararlar ile ilgili bilgiyi TFBD e-bültenin 6. sayısında
bulabilirsiniz). TFBD Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün bulunduğu
Asistan Paneli toplantısında ilk olarak doktora öğrencisi Serkan
Karaismailoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) FLUTEM’in kuruluş
aşaması ve bir yıllık süreç içerisindeki gelişmeler hakkında kısa bir
sunum yaptı. Sunumun ardından Arş. Gör. Dr. Murat Doğan’ın
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) yönettiği panel kısmına geçildi.
Uzmanlık öğrencileri adına Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Aziz Karaca, doktora ve yüksek lisans öğrencileri adına Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Şehrazat Kavraal, ÖYP öğrencileri adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Rabia Er Pişkin
panelist olarak yaşadıkları sorunları, görüşlerini ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

Lisansüstü ve uzmanlık öğrencileri tarafından dile getirilen düşünceler:
• Birçok lisansüstü öğrencisi kadrosuz ve hiçbir ücret almadan üniversitelerde çalıştırılmaktadır. Bu
durum kişisel haklar çerçevesinde kabul edilebilir bir durum olmamakla beraber kadro almanın
zorlukları da ortadadır. Bu nedenle hocaların özellikle proje ve burslar konusunda lisansüstü öğrencilere
katkıda bulunacak girişimlerde bulunmaları oldukça motive edici olacaktır.
• Mezun olan Fizyoloji uzmanlarının yapabileceği birçok iş varken kötü uygulanan sağlık politikaları ve
zorunlu hizmet nedeniyle çok fazla sorun yaşanmaktadır. Fizyoloji uzmanlık mezunlarının zorunlu
hizmet görevini ihtiyacı olan üniversitelerin Fizyoloji kadrolarında yaptırılması bu konuda iyileştirici bir
rol alabilir.
• Tıp fakültesi mezunu olmayıp lisans üstü eğitimini tamamlayanların akademik ortamda yükselmesinde
oldukça ciddi sorunlar vardır. Fizyoloji anabilim dallarında hekimlerin vazgeçilmez olduğu bir gerçek
olsa da farklı disiplinlerden gelen kişilere daha pozitif bir yaklaşım gösterilmelidir.
• Sorunları tekrar etmektense, ortak sorunları hızlıca belirleyip bunlar karşısında çözüm üretmek için çok
iyi bir örgütlenme gerekmektedir. Bu sayede bireysel çözümler yerine örgütsel çözümler öne çıkarılarak
sorunlara daha verimli yaklaşılabilir. Bu örgütlenmenin en önemli unsurunu da kuvvetli bir iletişim
oluşturmaktadır.
• Ülkemizde gerçekleştirilen fizyoloji araştırmaları moleküler çalışmalar açısından oldukça çok sınırlıdır.
Özellikle hayvan modeli olarak sıçan ve fare kullanılmakta olup, yakın dönemde dünyada kullanımı çok
popüler olan zebra fish, drosofila gibi farklı hayvan türleri tercih edilmemektedir. Bu yeni modellerin
fizyoloji çalışmalarına daha fazla entegre edilmesi çok değerli olabilir.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni
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Fizyoloji Lisansüstü ve Uzmanlık Öğrencileri Temsilciliği (FLUTEM)
II. Asistan Paneli
Lisansüstü ve uzmanlık öğrencileri tarafından dile getirilen düşünceler (devam):
• Fizyoloji anabilim dalları açısından Türkiye için bir bilgi haritası çıkarılması ortak çalışmalar açısından
oldukça etkili olabilir. Sonuçta hangi laboratuvarda hangi yöntemin çalışıldığı konusunda ciddi bir bilgi
eksikliği bulunmaktadır.
• Fizyoloji ile ilgili Türkçe kaynaklar konusunda oldukça az sayıda materyal bulunmaktadır. Hepimizin
bildiği üzere bir çok makalede gereç ve yöntem oldukça özet yazılmakta olup çok önemli detaylar
paylaşılmamaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda hocalarımızın sıklıkla kullandıkları yöntemleri açık bir
şekilde paylaştıkları yayın veya kitapların hazırlanması teşvik edilmelidir. Böylece yöntemin net
anlaşılması deneyi yapan gruba çok verimli koşullar sağlayacaktır.
• ÖYP kısa dönemde işe yarayacak gibi görünse de uzun vadede kalıcı bir çözüm oluşturmaktan uzaktır.
• Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) son dönemde temel bilimlere kadro açılmamasına karşılık en uygun
seçenek şu nokta ÖYP gibi gözükmektedir. Bu durum zorunlu hizmet ve mezuniyet sonrası kadro
bulamama gibi sorunları ortadan kaldırması açısından özellikle tıp mezunları için önemli bir fırsat
sunmaktadır.
• Fizyoloji anabilim dalları için ÖYP programı başlangıçta sadece tıp fakültesi mezunları için açılmış
olmasına rağmen, yeterince başvuru olmaması nedeniyle YÖK bu programların tıp dışı diğer bilim
dallarına açılmasını sağladı. Bu durum ileride ciddi sorunlara yol açabilir. Tıp fakültelerinde öğretilen
fizyoloji programları hekimler için çok önemli olduğundan burada bir denge oluşturulması gerekmektedir.
• 25 Mayıs 2013 tarihinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda alınan önemli kararlardan biri de “Fizyoloji Okulu” projesidir.
Özellikle fizyoloji eğitimleri sırasında sadece bulundukları üniversitedeki imkanlarla sınırlı olan genç araştırmacılar için bu projenin hızla hayata
geçirilmesi oldukça önem kazanmaktadır.
• Fizyoloji okulu konusunda özellikle herkesin ulaşabileceği büyük şehirler tercih edilmeli ve en azından senede 2 tane olacak şekilde (Fizyoloji
Kış Okulu, Fizyoloji Yaz Okulu) iki – beş gün arası sürecek organizasyonlar düzenlenmelidir.

TFBD tarafından öne sürülen düşünceler:
• Tüm TFBD Yönetim Kurulu üyelerinin Asistan Paneline katılmasına rağmen öğrenci katılımının az
sayıda olması, lisansüstü ve uzmanlık öğrencileri açısından iletişim ve talep konusunda ciddi bir
eksiklik olduğunu göstermektedir. Bu iletişimi güçlendirmek ve talepler oluşturacak yeni fikirlerin
ortaya atılmasını sağlamak TFBD yönetimi açısından oldukça önemli bir dinamik olacaktır.
• Özellikle klinik alanlarda gerçekleştirilen asistan forumlarında çok yüksek bir katılım oranı olmakta
ve sorun ve çözüm önerileri daha etkili bir biçimde tartışılmaktadır. Bu nedenle bu tip toplantılara
katılımın hocalar tarafından da teşvik edilmesi gerekmektedir.
• Tübitak bursları, bilimsel araştırma projeleri gibi burs ve proje kaynaklarına Fizyoloji anabilim
dallarından oldukça az sayıda başvuru olmaktadır. Aslında bu kurumlar ve olanakları, kadrosu
olmayan öğrenciler için çok iyi bir kaynak haline dönüştürülebilir. Yine benzer programların yurt
dışı kongrelerine katılım destekleri olmaktadır. Bu tarz imkanların öğrencilere daha iyi duyurulması,
gerekli yönlendirmelerin yapılması ve bu kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmalıdır.
• Dernek bünyesinde oluşturulmuş olan FLUTEM grubu, öğrencilerin sorunlarının ortak bir dilde
ifade edilmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle FLUTEM aracılığıyla her türlü sorun
ve çözüm önerileri TFBD’ye iletilmelidir. Sorunların çözümündeki en önemli unsurun, oluşan
talebin gücü ile ilgili olduğu unutulmamalıdır.
• Sorunların çözümü adına, TFBD diğer temel bilim dernekleri ile sürekli işbirliği halinde olmasına
rağmen pek bir ilerleme kaydedilememiştir. Uzmanlık ile ilgili birçok girişimde bulunulmuş ama
Sağlık Bakanlığı temel tıp bilimlerine çözüm odaklı yaklaşmadığından TUS ile temel bilimlere kadro
verilmesi şu an için imkansız gibi gözükmektedir. Ayrıca bakanlık düzeyinde “Fizyolog” ile ilgili
olarak belirgin bir görev tanımı yapılmamış olması çözüm sürecini sekteye uğratmaktadır.
• 25 Mayıs 2013 tarihinde Çukurova Üniversitesi’nde yapılan Lisans Üstü Eğitim, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı toplantıda alınan kararlar
rapor halinde hazırlanarak YÖK’e gönderilmiştir.
• Farklı disiplinlerden mezun olup tıp fakültelerinin fizyoloji anabilim dallarında eğitim görenler fizyoloji için önemli bir zenginlik olarak
görülmektedirler. Mezun olduktan sonra istediği yerlerde kadro bulamayan bu kişilerin tıp fakülteleri dışındaki fakülte ve bölümlerde de
şanslarını denemeleri iyi bir alternatif olabilir.
• ÖYP kadroları dışarıdan atama şekilnde gerçekleştiğinden büyük üniversiteler açısından bu durum sorun gibi gözükmektedir. Büyük üniversitelerde mezuniyet sonrası kendi üniversitelerine gidecek olan ÖYP öğrencilerin eğitimleri açısından bir sorun oluşmamakla beraber büyük
üniversitelerin kendi kadrolarına YÖK tarafından atanan ÖYP’li öğrenciler konusunda daha hassas davranılması gerekmektedir.
• Fizyoloji okulu kapsamında, kursların bu okul bünyesinde yapılması ve uzmanlık sonrası kişilere belirli eğitim programlarının verilmesi
hedeflenmektedir. TFBD Yönetim Kurulu’na bu konuda yapılacak olan geri dönüşler ve fikir paylaşımlarının çok önemli olduğuna inanılmaktadır.

Fizyoloji Lisansüstü ve Uzmanlık Öğrencileri Temsil Grubu
http://tfbdflutem.blogspot.com.tr

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni

Sayı: 7

Sayfa: 6 / 11

Derleyen ve Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Neslihan Dikmenoğlu Falkmarken, Prof. Dr. Ümit Kemal Şentürk

Bir Portre: Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt
Özgeçmişi

1956 yılında doğan, evli ve bir çocuklu olan Oğuz Kerim Başkurt, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı.
1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda çalışmaktayken önce
Yardımcı Doçent, daha sonra Fizyoloji Doçenti, 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı'nda ise Profesör unvanlarını aldı.
1997 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda Anabilim Dalı
Başkanı, 2000-2004 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı, 2004 yılından sonra ise
Rektörlük Başdanışmanı olarak görev yaptı. Emekli olduktan sonra, görevine Koç Üniversitesinde
devam etti.
1982-1984 yıllarında Malatya'da Sağlık Ocağı tabibi olarak mecburi hizmetini, 1991-1992 yıllarında da
Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde askerlik hizmetini tamamladı.
1995-96 Yıllarında University of Southern California Fizyoloji ve Biyofizik Anabilim Dalı'nda misafir
öğretim üyesi olarak bulundu.
Akdeniz Üniversitesi'nde çalıştığı dönemde Batı Akdeniz Teknokenti'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde Başkan Yardımcısı, Akdeniz Üniversitesi Bilim Kurulu'nda Üye, Tıp Fakültesi
Deney Hayvanı Bakım ve Kullanım Kurulu Başkanı, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü,
Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörü ve
Başkoordinatör Yardımcısı gibi pek çok görevde bulundu.
1988-1990 yıllarında Fizyoloji Bülteni dergisinin Editörler Kurulu Üyesi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü, 1995
yılından itibaren Gazi Medical Journal dergisinde Danışma Kurulu Üyesi ve Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
dergisinde Yayın Kurulu Üyesi, 2001 yılından itibaren Cerrahpaşa Journal of Medicine dergisinde Danışma
Kurulu Üyesi, 2001 yılından itibaren Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde Editörler Kurulu Üyesi,
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji dergisinde Danışman Editör olarak görev yaptı. Science Citation Index'te
taranmakta olan “Clinical Hemorheology and Microcirculation” ve “Biorheology” dergilerinde uzun yıllar editörlük görevi yaptı.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği'nde 1989-1991 yıllarında Genel Sekreter, 1991-1995 yıllarında Dernek Başkanı,
1992-1995 yıllarında Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Bülteni Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev
yaptı. 1999-2005 Yıllarında iki dönem International Society for Clinical Hemorheology derneğinin başkanlığını
yürüttü. International Society of Biorheology, Federation of European Physiological Societies, International
Society for Clinical Hemorheology, European Society for Clinical Hemorheology, European Biomedical Research
Association (Kurucu Üye), American Physiological Society, Trombus Derneği, Mediterranean Association for
Medical Cooperation (Kurucu Üye) gibi bilimsel derneklere üyeydi. Oğuz Kerim Başkurt ayrıca Türkiye Bilimler
Akademisi üyesiydi.
1988 ve 1990 yıllarında iki kez Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü, 1994 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve
Türk Kardiyoloji Vakfı Prof. Dr. Reşat Garan Ödülü, 1995 yılında J. William Fullbright Foreign Scholarship Ödülü,
1995 yılında International Society of Clinical Hemorheology and Laboratoire Lafon Hemorheology and Microcirculation Ödülü, 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Bilim Ödülü ve Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü'ne layık
görüldü.

Oğuz Kerim Başkurt’un Ardından
Bilimsel kriterleri olup, sistemi tartışır, hiçbir konuya kişisel bazda
tartışmazdı. İlkeli davranışı ile örnek alınacak bir insandı.

Aysel Ağar

Aramızdan ayrılan herkes için söylenir. Ancak Oğuz Kerim
Başkurt’un aramızdan ayrılması ülkesi, fizyoloji bilimi, üniversitesi,
arkadaşları, ailesi için kayıptır. Önemli bir kayıptır. Çok önemli bir
kayıptır.

Sevgili Hocam,
Yaşamınız boyunca, geçtiğiniz yollarda ve o yollarda yürüyenlerde
bir şekilde “iz” bıraktığınızı düşünüyorum ve bunun için size
teşekkür ediyorum…

Filiz Basralı

Ümit Kemal Şentürk

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni

Akademik kimliği ve bakış açısı yanı sıra kurumsal kimliği ile de
tanımaktan onur duyduğum, saygıdeğer bir bilim insanı olarak
tanımlayabileceğim Sevgili Hocam Oğuz Kerim Başkurt ile
vedalaşmak zor. Emin olduğum bir şey varsa o da şu ki kendisiyle
çalışma imkanım olduğu için kendimi şanslı hissediyor olmam.

Sayı: 7

Sayfa: 7 / 11

Oğuz Kerim Başkurt’un Ardından
Oğuz Kerim Başkurt Hoca'yı ilk defa 2008 yılında tanıdım. Dersine
girdiğim ilk günü çok iyi hatırlıyorum. Ezberden uzak, tamamen
mekanizmaya dayalı ders anlatım biçimini gördüğüm anda,
arkadaşlarıma "bu adam mühendis falan mı" demiştim.
Çevremizde gördüğümüz pek çok insandan, hatta pek çok
hocamızdan farklıydı. Farklı düşünüyordu, farklı konuşuyordu,
herkesten farklı bir yanı vardı..
O günlerden bu vakte kadar, yaklaşık beş sene geçmiş; fakat bazı
şeyleri çok iyi hatırlıyorum.. Elinde çantasıyla, başı önde ve hep bir
şeyler düşünerek, hızlı adımlarla derse gelirdi. Hep bir şeylerle
meşguldü, hep bir yerlere yetişecek gibiydi. Ölümü de öyle oldu..

Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt bilimsel hayatına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda başlamış, kanın akım
özelliklerini inceleyen “hemoreoloji” alanında özellikle eritrosit
agregasyonu konusunda yoğunlaşan çalışmalar yapmıştır. Kendisi
tez çalışmamda yol göstericim olmuştur. HÜTF Fizyoloji Anabilim
Dalı'na hemoreoloji bilimini tanıtan Prof. Dr. Nimet Gündoğan
hocadan bayrağı almış ve yıllarca başarıyla taşımıştır. Bu alanda
1988-2013 yılları arasında uluslararası dergilerde yayınlanmış
150'den fazla makalesi ve birkaç kitap bölümü vardır. 2007 yılında
basılan “Handbook of Hemorheology and Hemodynamics” ve 2011
yılında basılan “Red Blood Cell Aggregation” isimli kitapların
editörüdür.

Sıradışı bir adamdı Oğuz Hoca.. Onu hiç tanımayan birisi bile,
hocayla birkaç dakika sohbet etme imkanı bulsa, "bu adam benim
bilmediğim bir şeyler biliyor" diyebilirdi.

Oğuz Bey bilimsel çalışmalarına kısıtlı imkanlarla başlamıştır. Burada
kastettiğim kendisinin hayvan deneyleri sonrasında pek çok kez
yerleri bile paspasladığına bizzat tanıklık ettiğimdir.

Hepimiz ondan hem çekinir, hem onu
çok severdik.. Üstelik o, ondan
çekinmemiz için de, onu sevmemiz için
de hiçbir şey yapmazdı. O yalnızca işini
yapardı; ama onu da çok iyi yapardı.
Hepimiz Oğuz Hoca'ya saygı duyardık..
Herhalde Oğuz Kerim Başkurt deyince,
onunla ilgili, aklımızda seneler sonra
hiç değişmeden kalacak olan en
önemli şey de bu "saygı" olacaktır..

Deneylerden sonra laboratuvarımızı
temizleme görevi bizlere düşerdi. Ben bir
hanım olarak alet ve malzemelerin
temizliğini yaparken Oğuz Bey ve diğer
beyler daha ağır işleri üstlenirlerdi.
Kendini bu denli bilime adamıştı. Zor
şartlara
aldırmadan
çalışmalarını
sürdürdü. Bir bilim adamı kolay
yetişmedi. Yoğun özveri ve çalışma ile
yetişti. Ancak maalesef bir bilim adamı
mesleğinin doruğunda iken, erken
kaybedildi. Oğuz Bey'in vefatına
üzüldüğüm kadar, kendisi ile birlikte
çalıştığımız yıllarda bize ablalık yapan eşi
Nuran Başkurt hanımefendinin yaşamak
zorunda kaldığı acı da beni üzüyor.
Sevenlerine sabır diliyorum.

Seviyorum sizi Oğuz Hocam. Belki size
bu sevgimi, size ne kadar saygı
duyduğumu ifade etme fırsatım hiç
olmadı siz yaşarken; fakat şu anda
bunu tamamen içimden gelerek
söylüyorum ki, sizi hem çok seviyor,
hem de çok saygı duyuyorum. Huzur
içinde uyuyun..

İnt. Dr. İbrahim Ethem Ay
Akdeniz Üniversitesi

Neslihan Dikmenoğlu Falkmarken

Bir Portre: Prof. Dr. Esin Kâhya
10-14 Eylül 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilen TFBD 39. Ulusal
Fizyoloji Kongresi’nin özel bir konuğu vardı. Prof. Dr. Esin Kahya,
“Türkiye’de İlk Türkçe Fizyoloji Kitabı” başlıklı konferansı ile dinleyenlere keyifli bir tarih yolculuğu yaptırdı.

1941 yılında Ankara’da dünyaya gelen Prof. Dr. Esin Kahya, 1964 yılında
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezun oldu. 1971
yılında Edebiyat Doktoru unvanını aldıktan sonra 1973-1974 yıllarında
İngiltere’de burslu olarak görev yaptı ve bu süre içinde Well Come
Institute ve British Library’de araştırmalarını sürdürdü. 1974 yılında
Cambrdige Universitesi Felsefe Bölümünde konusuyla ilgili derslere
devam etti. 1974 yılı ikinci yarısında Fransa’da Paris’te Bibliotheque
Nationale’de konusu ile ilgili araştırmalar yaptı. Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin yanı sıra, Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Felsefe ve Tarih bölümlerinde lisans ve yüksek lisans
dersleri verdi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki idari görevlerinin
yanında, Atatürk Kültür Merkezi üyeliği, Kültür Bakanlığı Yayınlar
Dairesi danışmanlığı gibi görevleri yürüttü. Uluslararası Tıp Tarihi
Kurumu, Türk Tıp Tarihi Kurumu, Uluslararası Bilim Tarihi Kurumu, Türk
Bilim Tarihi Kurumu, Türk Felsefe Derneği’nin üyesidir. Otuza yakın
sayıda kitabı ve yüze yakın yayınlanmış makalesi bulunan Prof. Dr. Esin
Kahya, ülkemizin önde gelen bilim tarihi araştırmacılarından biridir.
Prof. Dr. Esin Kahya’nın TFBD e-bülteni için hazırladığı ‘Osmanlılarda
Yazılmış İlk Fizyoloji Kitabı’ başlıklı makalesini ilerleyen sayfalarda
okuyabilirsiniz.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni
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Makale: Osmanlılarda Yazılmış İlk Fizyoloji Kitabı
Prof. Dr. Esin Kahya
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi
Fizyoloji konusundaki tarihteki ilk çalışmalar daha çok organın
anatomik yapısına ilişkin olarak onun kullanımı, onu yararı olarak ele
alınmıştır. İnsan vücudunun farklı organlarının farklı yararları vardır;
örneğin mide ve bağırsaklar sindirim, akciğerler solunum, böbrekler
ve mesane ise vücuttaki sıvı kandaki fazlalıkları atmak için vardır.
Nitekim on altıncı yüzyıla kadar otorite olarak kabul edilen Galen, De
Usu Partium adlı eserinde insan anatomisi ile ilgili açıklamalarının yanı
sıra onların ne işe yaradıklarını da ele alıp açıklamaktadır. Bu tip bir
anlayışı daha sonra İslam Dünyasında da görmekteyiz.
İslam Dünyasında ve daha sonra Batı’da da uzun
yıllar etkin olan Razi, Ali b. Abbas ve nihayet ibn
Sina da organların anatomik yapılarıyla ilgili
bilgi verirken, onların ne işe yaradıklarını dikkat
almışlardır. Ancak İbn Sina, el-Kanun adlı
meşhur eserinin üçüncü kitabında hastalıklarla
ilgi bilgi verirken, ilkin onların anatomik
yapılarını ve işleyişlerini kısaca anlatmış; daha
sonra yapı ve işleyişteki bozuklukları ele alarak,
nasıl bir tedavi yolu izlenmesi gerektiğini
anlatmış; tedavide kullanılacak yöntem ve
ilaçları vermiştir.
Zaman içinde insan yapısı ve fonksiyonları konusundaki bilgiler
gelişmiş ve özellikle de fizik ve kimyanın on yedinci yüzyıldan itibaren
göstermiş olduğu gelişme sonucunda insanın vücut organları veya
sistemlerinin fonksiyonu müstakil olarak ele alınmamış; canlılığı
sağladığı kabul edilen farklı vücut sıvıları da müstakil olarak incelenmeye başlanmıştır. Ancak Batıda Fizyoloji kelimesinin ilk defa kullanılış
tarihi on altıncı yüzyıldadır ve Jean François Fernel tarafından onun
kitabının adı olarak geçmektedir. Ancak Fernel’in eseri incelendiğinde
alışılagelmiş bir fizyoloji kitabı ile karşılaşmamaktayız.
Fernel’in Fisiologica’sının ilk kısmı astronomi
ile ilgilidir; daha sonraki kısmı patoloji ve son
kısmın da tedaviye ayrılmıştır. On yedinci
yüzyılda vücut fonksiyonlarının incelenmesinde mekanist anlayışla, özellikle solunum
fonksiyonu daha çok dikkati çekmişken ve
hareket sistem ile ilgili çalışmalar yapılırken on
sekizinci yüzyılda kan, kanın terkibi ve
hastalıklarda rastlanan değişimleri ele
alınmıştır. Kanla ilgili çalışmalar da yapmış
olan İtalyan bilgin Caldani Fernel’den sonra
yine Fisiologica adlı bir başka eser kaleme
almıştır, ancak bu kitap, Fernel’inkinden çok farklıdır. Orada Caldani
çeşitli vücut fonksiyonlarını ele alıp anlatır. Bilindiği gibi, Leopoldo
Marco Antonio Caldani (1725-1813) İtalyan anatomist ve fizyologdur.
O teorik tıp eğitimini İtalya’nın ilk tıp fakültelerinden Padua Tıp
Fakültesinde tamamlamıştır. Daha sonra anatomi ihtisası yapan
Caldani özellikle irritabilite ile ilgilenmiş ve omuriliğin fonksiyonlarını
incelemiştir. Ayrıca sinirlerin fonksiyonu ile elektrikiyet arasında bir
benzerlik olup olmadığını araştırmıştır.
Onun belli başlı eserleri arasında yeğeni ile
birlikte hazırlamış olduğu Sull’ intensivita
et irritabililta di alune parti delgi animali
(Bolonya 1757), Lettera sopra l’irritabililita et
intensivita Halleriana (1759), Lettera sull’uso
dil muschi nella idrofobia (Venedik 1767),
Institutiones pathologicae (Padua 1770),
Institutiones physiologicae; Dialoghi di
fisiologia e di pathologia (Padua, 1778,
1793); Institutiones physiologicae (Padua,
1773, 1778; Leyden, 1784; Venice, 1786;
Naples, 1787) ve beş ciltten oluşan Icones
anatomicae (Venedik, 1801-13) sayılabilir.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni

Caldani’nin Osmanlı tıbbına, özellikle de
Osmanlıdaki fizyoloji adına atılan ilk adımda
önemli bir etkisi vardır. Bu etkinin Osmanlı
tıbbına taşınmasında Mustafa Behçet Efendi
önemli rol oynamıştır.
Bilindiği gibi Mustafa Behçet Efendi on sekizinci
yüzyılın son çeyreği ile on dokuzuncu yüzyılın ilk
yarısında yaşamış bir hekimdir. Mustafa Behçet
1774 yılında dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda, III.
Mustafa zamanında hekimbaşı olarak görev
yapmış olan Hayrullah Efendi’nin de torunudur. O
ve ağabeyi Abdülhak Molla, Süleymaniye Medresesinde tıp eğitimi
görmüşlerdir. Mustafa Behçet Efendi ilkin müderrislik ve saray hekimi
olarak görev yaptıktan sonra 1803 yılında hekimbaşı olarak tayin
edilmiştir ve görevi III. Selim tahtan indirilene kadar da devam etmiştir.
Bu dönem Osmanlı Devletinin en çalkantılı dönemlerinden biridir,
denilebilir. Bir taraftan on sekizinci yüzyılda resmen başlatılan yenilik
hareketleri ve onları izleyen yıllarda gelen karşı çıkan ve engellemek
üzere yapılan siyasi ve toplumsal hareketlerle karşılaşılmaktadır.
1821’de hekimbaşılıktan azledilen Mustafa Behçet yaklaşık on yıl sonra
II. Mahmut zamanında tekrar hekimbaşılık görevine getirilmiştir. Ancak
on bir ay sonra görevden alınarak Keşan’a sürülmüş; 1823’te üçüncü
kez hekimbaşılık görevine getirilmiştir.
İlk hekimbaşılık döneminden sonra ailesi Mustafa Behçet Efendi ve
ağabeyini İtalya’ya eğitim için göndermişlerdir. Bu hareket, daha sonra
devlet eliyle de düzenlenecek olan yurt dışına öğrenci gönderme
hareketinin de başlangıcı sayılabilir. O dönemde Osmanlı
İmparatorluğuna en yakın olan İtalya ve Avusturya tercih edilmiştir.
Daha sonra on dokuzuncu yüzyılda Fransa bilimsel adımların
atılmasında örnek olarak alınmıştır. Nitekim 1827’de açılan Tıbbıye-i
Şahane’nin eğitim dili de Fransızcadır. Bu okulun kuruluşunda Mustafa
Behçet Efendi faal bir rol oynamış ağabeyi de bu okulda baş müderris
olarak görev yapmıştır. Mustafa Behçet Efendi okul nazırı olarak görev
yapmıştır. Dört yıl olarak belirlenen eğitim öğretim süresince
öğrencilere belli başlı tıp disiplinleri ile ilgili bilgi verilmiştir.
Mustafa Behçet Efendi aynı zamanda döneminin sağlık sorunlarını ele
alan bazı eserler de kaleme almıştır. Bunlar arasında onun Kolera
Risalesi de vardır. Bu kısa eser İstanbul’da görülen salgın üzerine
kaleme alınmış olup, daha çok halkı aydınlamak üzere yazılmış bir eser
niteliğindedir.
Mustafa Behçet Efendi’nin
kaleme aldığı bir eseri de
Hezar-ı
Esrar
adıyla
yayınladığı
daha
çok
derleme
mahiyetindeki
eseridir. O burada bazı bitki
ve inorganik maddeleri
onların daha çok halk
arasındaki kullanımlarını
vermektedir. Ancak daha
çok kişisel bir merak gibi
toplamağa başladığı bu
bilgileri tamamlayamadan 1832 yılında vefat etmiştir. Ölümünden
sonra kardeşi bu kitap tamamlamağa çalışmış ve eser Abdülhak
Molla’nın oğlu tarafından (Hayrullah Efendi) tamamlanarak
yayınlanmıştır.
Mustafa Behçet Efendi’nin hekimbaşı olarak Batılılaşma adına atılan
adımlardaki rolünün yanı sıra, yapmış olduğu çevirilerle de tıp
dünyasında yeni bir adım atılmasını sağlamıştır. Aslında daha erken
tarihlerde Türkçeye çeviriler varsa da bunların daha çok İslam
Dünyasının belli başlı eserlerinin Türkçeye kazandırılması şeklinde
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Makale: Osmanlılarda Yazılmış İlk Fizyoloji Kitabı (devam)
değerlendirilebilecek olan çalışmalar olup, dönem içinde
değerlendirildiğinde, o dönem hekimlerini Farsça ve Arapça bildiği
varsayılırsa, tıp adına çok da farklı bir bakış açısı getirmesi beklenmezdi. Hâlbuki Mustafa Behçet Efendi’nin çevirileri Batı dilerinden
olup, bunlardan birisi on sekizinci yüzyılın meşhur doğa bilimcilerinden Buffon’un Doğa Tarihi diye verebileceğimiz Histoire Naturelle adlı
44 ciltlik eserinin ikinci cildinin ikinci kısmının Türkçeye çevirisidir. Eser
evrenin oluşumu ve dünyanın ilk dönemleriyle ilgili bilgi vermektedir.
Burada bizim için önemli olan onun Tercüme-i Fisiologiya adlı çevirisidir. Eser öncelikli olarak Türkçede fizyoloji adını taşıyan ilk kitap olması
açısından önem taşımaktadır. Bu kitap basılmamıştır (1). Mustafa
Behçet Efendi 2 ciltten oluşan bu eserin ikinci kısmını çeviriştir. Ancak
bu tam bir çeviri olmayıp, Mustafa Behçet konuyla ilgili döneminde
yapılmış bazı çalışmaları da ilave etmekten geri kalmamıştır. Örneğin
Lavoisier’nin asistanı olan Fourcroy’dan ve onun Masumlar
Mezarlığındaki toplu definden söz ettiğinden bahseder. Burada basınç
altında insan vücudundaki maddelerdeki değişimi nakleder ve
yağların sabunlaşmasından söz eder. Yine bu çevirinde Mustafa
Behçet dönemin belli başlı fizyologlarının çalışmalarından da alıntılar
yapmıştır. Örneğin Hewson ve Cruichshank’ın kanla ilgili
çalışmalarından söz etmiştir.
Mustafa Behçet’in bu çevirisi tıbbi terminoloji açısından da önem taşır.
Yazar çevirisinde kullandığı dil günümüzde de kolayca anlaşılabilir
niteliktedir. Ancak o daha sonra bazı meslektaşlarının yaptığı gibi çoğu
fizyoloji terimine Arapça ve Farsçadan karşılık aramak yerine Batıda
bilim adamların kullandığı terimleri kullanmayı uygun bulmuştur;
örneğin serum, gaz vb gibi. Böylece günümüzde de kullanılan bu
terimlerin dilimize girmesinde öncülük etmiştir. Hâlbuki daha fizyoloji
konusunda yazılmış el kitaplarını çeviren bazı hekimler, karşılaştıkları
bütün terimleri mümkün olduğunda Arapça ya da Farsça olarak
vermeye çalışmışlardır. Ancak şunu da söylemek gerekir ki bu tip
Latince terimlerin Arapçaya çevirisi yapılarak, kullanılması ya da bir
başka ifade ile o terimler için Arapça ve Farsça terim oluşturulmasına
zaman zaman Mustafa Behçet’te de rastlanmaktadır.
Bu dönemde Mustafa Behçet
Efendi’den sonra da fizyoloji ile
ilgili bazı eserlerin çevrildiği
görülmektedir.
Örneğin
Katipzade
Mehmet
Efendi
(1844-1882) Becleard’ın Fizyoloji
Dersleri kitabını Menafiü’l-Aza
olarak çevirmiştir ki, bu da hala
fizyolojiye hala klasik anlayışla
bakıldığını
ve
organların
fonksiyonlarının onların yararları
bağlamında değerlendirildiğini
göstermektedir. Becleard Fransız
bilim adamı olup, Katipzade
Mehmet
Efendi
eseri
Fransızcadan çevirmiştir. Bu da
bize Osmanlıda artık Fransız
etkisinin
yoğun
olarak
hissedildiğini göstermektedir.
Ayrıca eğer biz bu çeviri ile Mustafa Behçet’in Fizyoloji Tercümesi’ni
karşılaştırırsak, önemli farklar belirleriz. Örneğin fizyoloji terimleri bu
eserde daha çok Osmanlıca olarak ifade edilmeğe çalışılmıştır. Zaten
çevirinin adından da bu anlaşılmaktadır; fizyoloji terimi menafiü’l-aza
olarak verilmektedir. Yaklaşık yarım yüzyıl sora çevrilen bu eserin
Mustafa Behçet Efendi’ninkinden o farklı olması doğaldır. Eser genel
bir fizyoloji kitabı olup verilen terimlerin Fransızca asılları da daha çok
Fransızca asıllarının Türkçe okunuşlarıyla aktarılmaktadır. Eser içerik
olarak da bir hayli farklıdır ve bu da doğaldır. Tıp bilimlerinde görülen
gelişen kimya ve fizik etkisi ve onların etkisiyle tıp çalışmalarındaki
etkisi de açıkça belirlenebilmektedir.
(1) Esin Kahya, Mustafa Behçet Efendi’nin Fizyoloji Tercümesi Adlı Kitabı ve Çağında ve Bizde
Fizyoloji Çalışmaları, basılmamış doktora tezi, Ankara 1976.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni

Bilindiği gibi tıp bilimlerinin gelişmesi süreci on sekizinci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren ivme kazanmıştır. Özellikle fizik ve kimya bilimlerindeki önemi gelişmeler, tıbba da yansımıştır. Bunlardan en bilineni kan
üzerinde yapılan çalışmalardır. Ayrıca yine o dönemde solunum,
hareket ve sindirim sistemlerinin yeni bir bakış açısı kazanmış olan fizik
ve kimya bilgilerinden de yararlanarak değerlendirilmesi yapılmıştır.
Bunlarla ilgili açıklamaları Becleard çevirisinde görmek mümkündür.
Osmanlılarda tıp eğitimindeki eksikleri bertaraf etmek üzere iki yola
başvurulduğu görülmektedir. Bunlardan birisi yurt dışından öğretim
elemanı getirmek ve diğeri yurt dışına öğrenci göndermek. Burada
yurt dışına öğrenciler daha çok ihtisas için gönderilmekteydi. Aslında
her iki yol da daha önce denenmişti ve daha sonraki yıllarda da bu iki
yolun üniversitelerin eğitim ve öğretimlerindeki yeni düzenlemeler ve
öğretim elemanı yetersizliği durumlarında kullanıldığı görülmektedir.
Bu dönemde Tıp Okulundan ihtisas için
gönderilenler arasında Mehmet Şakir de
vardı. O aslında dâhiliye ihtisası için Paris’e
gönderilmişti. Ancak Fakültesi dekanı
Mösyö Sappey, fizyoloji bilmeden dâhiliye
ihtisası
yapılamayacağını
söyleyerek
Mehmet Şakir’i fizyolojiye yönlendirmiş;
böylece onun döneminin en önemli
fizyologlarından ve deneysel fizyolojinin
kurucusu Claude Bernard’la çalışma şansı
vermiştir. Mehmet Şakir, Claude Bernard’ın
önemli çalışmalarını yürüttüğü ve meşhur
Tıpta Tecrübî Yönteme Giriş Kitabı’nın
tanınıp şöhret olduğu dönemde, onun yanındadır. Nitekim Claude
Bernard’ın Kırmızı Defter (Rouge Cahier) dediği defterde Müslüman
öğrenci Muhammed şeklinde adı geçmektedir. Bu açıklamalardan da
anlaşılmaktadır ki o bazı deneyleri ve onların takibinde hocasına
yardımcı olmuştur.
Claude Bernard sadece fizyoloji veya engel olarak tıpla ilgilenmemiş;
aynı zamanda zamanının pozitivism adıyla bilinen felsefe akımından
da yoğun bir şekilde etkilenmiş; hatta laboratuarının yanında bulunan
bir odada belli zamanlarda bazı konuya ilgi duyan meslektaş ve fikir
adamlarıyla bir araya gelerek tartışmalar yapmıştır. Mehmet Şakir Paşa
da bunların bazılarına katılma imkânı bulmuştur. Nitekim Türkiye’ye
döndükten sonraki yazılarında bu felsefe okulunun etkilerini
belirlemek mümkündür.
Mehmet Şakir 1872 yılında gittiği Paris’ten
çalışmalarını tamamlayarak 1875 yılında
dönmüştür Dönüşünde Tıphane’de fizyoloji
dersleri vermeğe başlamıştır. Ancak fizyoloji
çalışmaları için gerekli olan laboratuar
ortamı ve deneyler için gerekli olan alet ve
edevatın
bulunmaması
onun
işini
zorlaştırmıştır. Ancak dönemin Osmanlı
devleti
ve
maddi
olanakları
düşünüldüğünde bu ihtiyacın giderilmesinin zorluğu anlaşılabilir. Onun devletten
belli bir ödenek alabilmek için uzun süre
beklediği bilinmektedir.
Mehmet Şakir deneysel fizyoloji çalışmaları için hayvan tatbikatı
yapmak zorunda idi. Bu da onun karşılaştığı bir başka zorluk olmuş;
öğrencilerin sokaktan topladığı bazı hayvanlar üzerinde daha çok bu
çalışmaların yürütülmeğe çalışıldığı belirlenmektedir.
Mehmet Şakir Paşa fizyolojinin, özellikle deneysel fizyolojinin, bu anda
yapılan çalışmalar için gerekli olan aletlerin ve ideal bir laboratuarın
nasıl olması gerektiği konusunda kısa kısa bazı tanıtıcı makaleler
yazarak, o dönemdeki Osmanlı tıp toplumuna bunları tanıtmak
istemiştir. Örneğin onun kısa makalelerinde birisi mikroskopla ilgilidir.
O aleti ve kullanılışı hakkında bilgi vermektedir.
Ancak onun Durus-u Hayat-ı Beşeriye (İnsan Hayatı Hakkında Dersler)
adlı eseri Osmanlı tıbbında yazılmış, çeviri olmayan ilk kitaptır. Aslında
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Makale: Osmanlılarda Yazılmış İlk Fizyoloji Kitabı (devam)
eser bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Ancak incelendiğinde, ilkin Eserin tamamını değerlendirilecek olursak ilk kısım, yani bitki ve
canlının felsefi bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Daha sonra yazar hayvanlarla ilgili kısım daha çok genel bilgi mahiyetindedir. Kitabı
pozitivist felsefe esaslarına uygun bir bilimler sınıflaması yapmaktadır: ikinci kısmı ağırlık taşımaktadır. Eserin bu kısmında yazar kendi konula
ilgili çalışmalarından aldığı sonuçlardan söz eder.
Buna göre canlı ile ilgili araştırmalar 2 ana başlık altında toplanabilir:
A. Tabiat Felsefe
I. Tabii tarih (bu grupta 3 temel disiplin belirlemektedir: )
1. Hikmet (fizik)
2. Kimya
3. Jeoloji
II. Canlı İle İlgili Bilimler
1. Botanik
A. Anatomi
a. Makro Bitki Anatomisi
b. Mikro Bitki Anatomisi
B. Fizyoloji
a. Makro Bitki Fizyolojisi
b. Mikro bitki fizyolojisi
2. Zooloji
(Burada da anatomi ve fizyoloji sınıflaması yapılmaktadır)

Eserin ilginç yanlarından birisi de konular ele alınıp anlatılırken verilen
şema ve resimlerdir. Yazar ısrarla araştırmalarda kullanılacak aletler
hakkında bilgi verir; bu açıklamalarını resimlerle de destekler.
* * *
Sonuç olarak denilebilir ki Mehmet Şakir Paşa Türkiye’de deneysel
fizyolojinin kurulmasında ve gelişmesinde hayatını adamış bir bilim
adamıdır Özellikle araştırmalarını solonum fizyolojisi üzerinde
yoğunlaştırmıştır.
Onun eserinin ilgi çeken konularından birisi günümüzde de karşımıza
çıkan enerji konusudur O eserinde normal bir insanın gündelik ne
kadar kaloriye ihtiyacı olduğunu, yiyeceklerin kalori değerlerini de
vererek hesaplamıştır.

Mehmet Şakir Paşa hayatı boyunca bir tek konuda çok şikâyetçi
olmuştur. O da asistan bulamamaktır. Cemil Topuzluyu asistan olarak
almak istemiş ancak o cerrahi ana bilim dalını tercih etmiştir. Bir süre
sonra Kemal Cenap Bey’le çalışmaya başlamıştır. Daha sonra, ÜniverB. Tevarih-i Gayri Tabiiyye
Burada insan ele alınmaktadır, yani insan anatomisi, sağlıklı insan site reform hareketleri sırasında Almanya’dan Winterstein’ın bu
kürsüde görevlendirildiğini görmekteyiz.
fizyolojisi, insanın dış ve iç hastalıkları konusunda bilgi verilmektedir.

Prof. Dr. Esin Kâhya’nın Konferansından...

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni
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