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Santiago Ramon y Cajal’ın bilim dünyasında ortaya çıkışı sinir bilimlerinde yeni bir dönem açmıştır. Ortaya koyduğu nöron doktrini ile modern sinirbilimin 
kurucusu olmuştur. Sinir sisteminin o güne kadar inanılan şekliyle süreklilik gösteren bir ağ yapısında değil, diğer tüm dokulardaki gibi tek tek hücrelerden 
oluştuğunu göstermiştir. Modern sinir bilime katkısı sadece nöron doktrini ile sınırlı kalmamış, nöronal morfoloji, haberleşme ve gelişim ile ilgili katkılarda da 
bulunmuştur. Tüm bu katkıları 1906 yılında “sinir sisteminin yapısı konusundaki çalışmaları” için Camillo Golgi ile ortak olarak Nobel Ödülü’ne layık görülmesi 
ile onurlandırılmıştır. Santiago Ramon y Cajal yetiştiği İspanya’nın bilimde geri kalmış ortamında, bilgiye ulaşmak ve bulgularını paylaşmak için koşulları sonuna 
kadar zorlayan, sıradışı gözlem ve yorumlama yeteneğine sahip bir bilim insanıdır. Bunun yanında ülkesinin bilimsel atılımlarında yer almıştır. Ramon y Cajal 
sadece bir bilim insanı değil aynı zamanda çok yönlü bir kişiliktir. Tutkulu bir satranç oyuncusu, jimnastikçi, çok yetenekli bir ressam ve fotoğrafçıdır.  

Anahtar kelimeler: Santiago Ramon y Cajal, nöron doktrini, sinirbilim, retiküler teori

Santiago Ramon y Cajal’s emergence in the world of science has led to a new era in neuroscience. He was the founder of modern neuroscience with the neuron 
doctrine he revealed. He showed that nervous system was not a continuum network structure as it is believed to that day, but consists of individual cell as in 
all other tissues. His contribution to modern neuroscience was not limited to the neuron doctrine, he also contributed to neuronal morphology, communication 
and development. All of these contributions was honored with a shared Nobel Prize Award with Camillo Golgi in 1906, for their studies on the nervous system. 
Santiago Ramon y Cajal, was a scientist with unusual observation and interpretation talents, who pushed the conditions until the end to access to information and 
share his findings in the underdeveloped scientific environment of Spain. Besides, he was involved in scientific breakthroughs of his country. Ramon y Cajal was 
not only a scientist but also a multi-faceted personality; a passionate chess player, gymnast, a very talented painter and photographer. 
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Öz

Sum mary

Giriş

1838 yılında hücre teorisi Schleiden ve Schwann tarafından 
ortaya konduğunda tüm canlıların bir ya da birçok hücreden 
oluştuğu, canlılığın temel biriminin hücre olduğu genel kabul 
görmüştür. Fakat beyin dokusu, görüntüleme ve boyama 

tekniklerinin yetersizliğinden dolayı bu teorinin dışında tutulmuş, 
tek bir anostomoz yapıda olduğu düşünülmüştür. 1871 yılında 
Alman bilim insanı Joseph van Gerlach tarafından retiküler 
teori ortaya atılmıştır (Resim 1). Bu teoriye göre gri madde 
ince filamentlerin bir araya gelmesi ile oluşan yoğun bir ağdan 
oluşmaktadır. Bu ince filamentler sinir liflerini oluşturmakta, 
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lifler de beyaz maddeyi meydana getirerek buradan medulla 
spinalise geçmektedir. Gerlach ayrıca merkezi sinir uçlarının 
serbestçe sonlanmadığını, bunun yerine protoplazmik uzantılar ile 
devam ettiğini öne sürmüştür (1). 

Retiküler teori, Camillo Golgi tarafından geliştirilen ve 
kendi adıyla anılan Golgi Metodu’nun kullanılması ile sarsılmaya 
başlamıştır. Metodun en önemli özelliği rastgele olarak sinir 
hücrelerinin sadece %5 kadarını boyaması ve böylece karmaşık, 
yoğun sinir dokusu içerisinde miyelinsiz aksonların ve nöronların 
tek tek incelenmesine imkan tanımasıdır. Bu metodun tanınmasını 
ve yaygın olarak kullanılmasını sağlayan kişi İspanyol bir bilim 
insanı olan Santiago Ramon y Cajal’dır (2). 

Ramon y Cajal, 1 Mayıs 1852’de İspanya’da doğmuştur. 1869 
yılında Zaragoza Üniversitesi’nde tıp eğitimine başlamış, 1973 
yılında mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl İspanyol ordusuna 
doktor olarak girmiştir. 1874 yılında Küba’da İspanya’ya karşı 
gerçekleşen bağımsızlık savaşlarına İspanyol ordusunda doktor 
olarak katılmıştır. Fakat sıtma ve tüberküloz kapması nedeni ile 
1875 yılında İspanya’ya geri gönderilmiş ve mezun olduğu Zaragoza 
Üniversitesi’nde anatomi asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. 
Cajal’ın ilk defa mikroskop ile tanışması aynı yıl Madrid’de 
bulunduğu sırada canlı kurbağa ayağında kan akımını gözlemlemesi 
ile gerçekleşmiştir. Mikroskop görüntülerinden çok etkilenmiş ve 
Zaragoza’ya döner dönmez tanımlayıcı anatominin tamamlayıcısı 
olarak mikroskobi laboratuvarı kurmaya karar vermiştir (3). 

Cajal 1877 yılında yardımcı geçici profesör ünvanını almıştır 
ve doktora tez başlığı Enflamasyonun Patogenezi’dir. 1883 yılında 

Valensiya Üniversitesi’ne Genel ve Tanımlayıcı Anatomi Profesörü 
olarak atanmış ve mikroskobi çalışmalarına yoğun bir şekilde 
devam etmiştir (Resim 2). Bundan iki yıl sonra Valensiya’da 
büyük bir kolera salgını ortaya çıkmıştır. Salgının tedavi yollarının 
eksikliğinden dolayı büyük yıkıma yol açtığı bu dönemde şehir 
valisi Cajal’ı koleraya karşı aşı bulmakla görevlendirmiştir. 
O dönemde canlı aşılama tekniğini öneren bir bilim insanı 
bulunmaktadır fakat Cajal ölü bakteriler ile aşılamanın işe 
yaradığını gösterir ve bunu önerir. Tekniğin uygulanması ile 
başarı elde edilir. Ne yazık ki Cajal’ın bu başarısı dünya çapında 
pek de bilinmemektedir. Salgının durdurulmasına karşılık 
belediye Cajal’a Zeiss mikroskopların en yeni modellerinden 
birini hediye eder (4). Bu Cajal’ın bilimsel çalışmaları için çok 
önemli bir basamaktır, artık dünya çapında diğer bilim adamları 
ile yarışabilecek donanıma sahiptir. 

Kariyerinin erken yıllarında Cajal’ın çalışmaları enflamasyonun 
patogenezi, kolera mikrobiyolojisi, epitel hücrelerinin ve 
dokularının yapısı üzerine odaklanmıştır. Bununla birlikte 
çalışma alanı daha sonra sinir sistemi olarak değişmiştir. 1877 
yılında Madrid’e anatomi profesörü ataması için bir komiteye 
katılmaya gitmiş ve buradayken psikiyatri ve nöroloji profesörü 
Luís Simarro’nun laboratuvarını ziyaret etmiştir. Simarro’nun 
laboratuvarında ilk kez Golgi Metodu ile boyanmış beyin 
dokusunu görmüş ve bu görüntülerden çok etkilenmiştir. Hemen 
bu metot ile çalışmaya başlamıştır. Golgi’nin metodu bulmasının 
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Resim 1. Cajal’ın Retiküler Teori (I) ve Nöron Doktrini (II) arasındaki 
farkları açıklayan çizimi, 1917. A: Anterior kökler, B: Posterior kökler, 
a: Motor kökün kollaterali, b: Golgi’nin retiküler teorisine uygun 
olarak sürekli ağ yapısının oluşumunu sağlayan kısa aksonlar, c: Difüz 
hücrelerarası ağ, d: Motor hücreleri ile bağlantı yapan uzun kollateraller, 
e: Kısa kollateraller, f: Motor kök kollaterali (16) Resim 2. Santiago Ramon y Cajal. Valensiya Üniversitesi, 1885 (17)
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14 yıl ardından 1887’de Cajal’ın metodla tanışması ile önünde yeni 
bir dünya açılmıştır. Sonrasında Normal Histoloji, Histokimya 
ve Patolojik Anatomi Bölüm Başkanı olarak atandığı Barcelona 
Üniversitesi‘nde beyin yapısı üzerine çalışmaya başlamıştır (5). 

Cajal’ın metodu geliştirmesi ve incelediği yapıları doğru seçmesi 
aynı metodu kullanan diğer araştırmacıların göremediği detayları 
görmesine imkan sağlamıştır. Cajal, Golgi metodunu çift çöktürme 
ile geliştirmiş, kesitlerde daha derin boyama yapabilmiş ve bu sayede 
kalın kesitler ile çalışıp aksonları takip edebilme imkanı bulmuştur. 
Parası olmadığı için tarla fareleri ile çalışmaya başlamış, küçük ölçekli 
beyinler ile çalıştığı için uzun akson sonlanmalarını bile görebilmiş 
ve bu durum bir avantaja dönüşmüştür. Diğer bir iyi düşünülmüş 
detay da embriyonik dokularda çalışmasıdır. Embriyoları seçmesinin 
nedeni, erişkin beyin dokusunun incelemek için çok yoğun ve 
karmaşık olmasına karşın henüz gelişimin erken döneminde olan 
embriyonik dokunun daha basit olacağını öngörmesi olmuştur. 
Ayrıca embriyonik dokuda miyelinleşmenin az olması da Golgi 
tekniğinin miyelinsiz uzantıları boyayabilmesi nedeni ile nöronların 
bir bütün olarak daha iyi incelenebilmesini sağlamıştır (3). Cajal’ın 
tüm bu haklı seçimleri sinir dokusunda aynı metodla çalışan diğer 
bilim adamlarının önüne geçmesini sağlamıştır. Aynı zamanda 
çizim ve zihninde parçaları bir bütün olarak canlandırabilme 
yeteneği, mikroskop ekranında tüm bir nöronun bile görülmesi zor 
iken onun tüm katman ve bağlantıları zihninde tamamlayıp kağıda 
bir bütünlük içinde dökmesini sağlamıştır (6). 

Sinir sistemi üzerine yoğun şekilde çalışmalar yapan Cajal, 
bulgularını çeşitli İspanyol ve Avrupa dergilerinde yayınlamıştır. 
Fakat içinde bulunduğu dönemde Cajal’ın karşılaştığı engellerden 
biri İspanyol bilim adamlarının bilim dünyasında önemli bir yere 
sahip olmaması ve çalışmalarına çok önem verilmemesidir (7). 
Kıta Avrupası modernleşme sürecinde atılımlar yaparken, uzun 
süre Katolik kilisesinin egemenliği altında kalan İspanya, feodal 
dönemde takılı kalmış, burjuva devrimlerinde gecikmiştir. Bu 
gecikme İspanya’nın bilim ve teknoloji alanında geri düşmesine 
ve Avrupa’nın geri kalanından izole olmasına neden olmuştur. 
Bu izolasyon nedeniyle Cajal’ın bulgularından Avrupa’daki diğer 
bilim adamları pek de haberdar olamamıştır. Yine İspanya’da bilim 
yapmanın bir diğer zorluğu yabancı ülkelere bilgi çıkışının az 
olmasına benzer şekilde İspanya’ya bilgi girişinin de az olmasıdır. 
Üniversitenin kütüphanesi İspanyolca dışındaki bilimsel dergileri 
satın almamış, Cajal bunları kısıtlı maaşı ile kendisi satın almak 
zorunda kalmıştı. Makalelerdeki resimleri incelemiş, Fransızcası 
ve sınırlı Almancası ile altlarındaki yazıları anlamaya çalışmıştır 
(3). Başkalarının keşfettiklerinden uzak olması belki de Cajal 
için kendi teorisini diğer akımlardan (örn. retiküler teori) çok 
fazla etkilenmeden geliştirmesine olanak tanımıştır. Bulgularını 
paylaşmak konusunda ısrarcı olan Cajal üç aylık periyotlar halinde 
Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica adlı dergiyi 
çıkarmaya başlamış ve makalelerini burada yayınlamıştır. Dergiyi 
Avrupa’daki önemli bilim adamlarına düzenli olarak yollamıştır. 
Fakat yine çok fazla dikkate alınmamıştır (3). 

Sinir hücresi kavramı üzerine olan ilk makalesini 1888 
yılında kendi dergisinde “Kuşların Sinir Merkezlerinin Yapısı” 
başlığı ile yayımlamıştır. Bu makalede ilk defa Retiküler 
Teori’deki anostomoz yapı görüşünün aksine sinir hücrelerinin 
tüm uzantılarının serbestçe sonlandığını göstermiş, birbirleri ile 
devamlılık değil temas ile haberleştiklerini ileri sürmüştür. Bunun 
yanında ilk defa dendritik dikenleri tarif etmiştir (8).

Cajal’ın bulguları bilim dünyası tarafından 1889 yılında 
Berlin’de düzenlenen Alman Anatomi Topluluğu Kongresi’ne 
katılana kadar fark edilmemiştir. İçinde bulunulan çağda bilim 
adamlarının bir araya gelerek bulgularını tartıştıkları, böylece 
farklı merkezlerin çalışmalarından haberdar oldukları en önemli 
olaylar kongrelerdir. Yıllık olarak düzenlenen bu toplantılara 
tüm ülkelerden ünlü bilim adamları katılmaktadır. Bulgularını 
herkes ile paylaşmak için kongrelerin iyi bir fırsat olduğunu 
fark eden Cajal, 1889 yılında yanına preparatlarını da alarak 
Berlin’e gitmiştir. Toplantı sırasında ünlü Alman bilim insanı 
Albert von Kölliker’i bulmuş ve mikroskop odasında kendisine 
preparatlarını göstermiştir. Görüntülerden çok etkilenen Kölliker 
Cajal’ın bulgularından tüm Almanya’da bahsetmiş, önemli 
makalelerini Almanca’ya çevirterek kendi dergisinde yayımlamış 
ve Cajal’ın çalışmalarını çıkar çıkmaz okuyabilmek için İspanyolca 
öğrenmiştir (9). Artık bu noktadan sonra Cajal tüm dünyada 
tanınmaya başlamıştır. 

Nöron doktrini Cajal’ın sunduğu histolojik kanıtlar ile hızla 
geçerlilik kazanmaya başlamıştır. Bu yıllarda His, Nansen ve 
Forel tarafından öne sürülen ama hiçbir zaman gösterilemeyen, 
nöronların birbirinden ayrı elemanlar olduğuna dair birçok veri 
toplanmıştır. 1891 yılında Waldayer tarafından sinir hücresi için 
nöron adlandırması kullanılmış ve Cajal’ın bulguları kullanılarak 
Nöron Teorisi öne sürülmüştü. 1897 yılında Sherrington tarafından 
fizyoloji ders kitabında ilk defa sinaps kelimesi kullanılmıştır. 
Böylece retiküler teori son bulmuş yerine günümüzde halen 
geçerliliğini koruyan nöron doktrini almıştır. Sinirbilimlerinde 
bir sıçrama gerçekleşmiş ve modern sinirbilim doğmuştur (10). 

Cajal’ın sinir bilimine katkıları sadece nöron doktrini ile 
sınırlı kalmamıştır. Embriyonik dokularda akson büyüme konisini 
ilk defa adlandırmış, bundan iki yıl sonra nörotropizm hipotezini 
ortaya koymuştur. Dinamik polarizasyonu tanımlayarak nöronlarda 
enformasyonun belli bir akış yönü olduğunu göstermiştir (Resim 
3). Piramidal nöronları kortikal devreleri oluşturan en önemli 
hücreler olarak tanımlamış ve onlara "Ruhun Kelebekleri" demiştir 
(8). 

Cajal’ın bulgularının tüm dünyada duyulmasının ve nöron 
doktrininin oluşmasının ardından bulgularını sunmak üzere 
üniversitelere konuşmacı olarak davet edilmiş, fahri doktor 
ünvanları verilmiş ve birçok ödül almıştır. 1892 yılında verdiği 
Croonian seminerinde ilk defa Beyin Jimnastiği Hipotezi’nden 
bahsetmiştir. Bu hipotez aslında bugün nöroplastisite 
olarak adlandırdığımız kavramdan bahsetmektedir. Cajal bu 
konuşmasında serebral jimnastik, yani farklı uyaranlara maruziyet 
ile nöron bağlantılarının artacağını ve böylece beyin kapasitesinin 
gelişeceğini söylemiştir. Konu hakkındaki hipotezini o güne kadar 
filogenetik ve evrimsel olarak farklı basamaklarda olan türlerde 
yaptığı incelemeler sonucunda evrimsel gelişim ile dendritlerde 
artan kompleksitenin ilişkili olduğuna dair bulgularına dayanarak 
geliştirmiştir. 1894 yılında yayınladığı ilk teorik makalesi olan 
“Sinir Hücresinin Morfolojisi Üzerine Genel Düşünceler”de sürekli 
uyarana yanıt olarak plastisite ile nöral bağlantıların artabileceğini 
açık olarak öne sürmüştür (11). 

Cajal çalışmaları sonucunda 1906 Tıp ya da Fizyoloji Nobel 
Ödülü’ne Camillo Golgi ile beraber “Sinir sisteminin yapısına olan 
katkıları” için layık görülmüştür (12). Ödül töreninde yapılan 
konuşmalar bilimsel gelişmenin doğasına ışık tutmaktadır. Golgi 
halen Retiküler Teoriyi savunurken Cajal Nöron Teorisi ile sinir 
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biliminde bir devrimi temsil etmektedir. Cajal Nobel Ödülü’nün 
ardından öldüğü yıl olan 1934’e kadar bilimsel araştırmalarına 
yoğun bir şekilde devam etmiş, İspanya’da bilimin gelişmesine 
katkıda bulunmuştur (7). 

Cajal bilim insanı olmanın yanında çok farklı yönlere 
sahip zengin bir kişiliktir. İki yüzden fazla bilimsel makale 
yayınlamanın yanında genç bilim adamlarına yol göstermek ve 
halka bilimi sevdirmek için çeşitli kitaplar yazmıştır (13). Son 
derece tutkulu bir satranç oyuncusudur. Bunun yanında amatör 
bir jimnastikçi ve avcıdır. Fotografçılık alanına Rastgele Nokta 
Sterogram alanında katkılarda bulunmuş (14), renkli fotoğrafı ilk 
kullanan kişilerden biri olmuştur (15). Çocukluğundan itibaren 
son derece yetenekli bir ressamdır. Bu resim yeteneği belki de 
onun anatomi ve histolojiyi sevmesini, mikroskopta başkalarının 
göremediği detayları görebilmesini ve mikroskop fotoğrafının 
mümkün olmadığı dönemde gördüklerini detaylı şekilde kağıda 
aktarmasını sağlamıştır (3). 

Santiago Ramon y Cajal’ın hayatına baktığımızda sıradışı 
gözlem ve yorumlama yeteneğine sahip, yetiştiği İspanya’nın 
bilimde geri kalmış ortamında, bilgiye ulaşmak ve bulgularını 
paylaşmak için koşulları sonuna kadar zorlayan, ülkesinin bilimsel 
atılımlarında yer alan, sadece bilim insanı değil aynı zamanda çok 

yönlü bir kişilik olan sıra dışı bir bilim insanını ve geçerliliği halen 
kabul edilen bir teoriyi yaratan sıra dışı katkılarını görebiliyoruz. 
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