
“Leonardo Da Vinci” 
 

Anatomist ?  
Ressam ? 

Mühendis ? 



Belki hepsinden de öte … 















Leonardo’nun çizimleri neden İngiltere’de? 

• Pompeo Leoni, 1533-1608  

• Floransa’lı heykeltraş ve kuyumcu 

• Defterleri satın alıp konularına göre defterleri parçalayıp ayırıyor 

• Kral 2. Charles, 600 sayfalık anatomik çizimleri satın alıyor 

• Bu çizimleri gören herkes etkileniyor ama değerlendrebilen henüz yok  

• Böylece, çizimler 300 yıl boyunca bir çekmecede kilitli unutuluyor. 



Bilimde  

nasıl veya ne  

yapacağınızı  

bilmiyorsanız,  

ne yaparsınız? 



Bugün elimizde referanslarımız  
ve kaynaklarımız var … 

• Kütüphaneler 

• Kitaplar 

• Dergiler 

• Text book’lar 

• Atlaslar 

• Dijital kaynaklar (wikipedia, Google vs) 

• Çalışma arkadaşlarımız, meslekdaşlar, diğerleri 

 

 

MAALESEF, BU KAYNAKLARIN HİÇ BİRİ LEONARDO İÇİN YOKTU ! 



Bu çizimler size tanıdık geliyor mu? 



Ya da bunlar … *Marcus Vitruvius Pollio BC 80-BC 15 

Utilitas, Firmitas, Venustas" (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) 



Vitruvian Adamı 

• Eskiz çizim 

• Mükemmel bir kare 

• Mükemmel bir daire 

• Dizler (gövde boyunun ¼’ü) 

• Kafa (gövde boyunun 1/8’i) 

• Yüz (gövde boyunun 1/10’u) 

• El (kol uzunluğunun 1/10’u) 

*Marcus Vitruvius Pollio MÖ 80-15 



İlham almak çok önemlidir … 

• Elmor from Mannisburg 

• Mariano Taccola (1382-1453) 

• Francesco di Giorgio (1439-1502) 

 



Denir ki;  
Anatomi pratik uygulamaları olmayan bir bilimdir … 

Dr. Nicolaes Tulp’un anatomi dersi 

Aris Kindt 

Rembrandt, 1632.  



Gerçekten de böyle midir ? 



Bu güzel kadını tanıdınız mı?  



Belki şimdi hatırladınız … 



Maria de Villota Comba 

1980-2013, RIP 



Yaşadığı büyük kazadan sonra yüz anatomisinin hali … 

• Bu MRI görüntüsü Formula 1 arabasıyla geçirdiği büyük kazadan sonra Maria de 
Villota’nın  kafatasının durumunu göstermektedir. Maalesef kaza olduğunda yarışta bile 
değildi, sadece arabasını test ediyordu. 

• Bu kazayı sağ gözünü, tad ve koku duyularını kaybederek atlattı, bir daha da yarışamadı. 



Büyük anatomistlerin tarihçesi 

• Galen, 130-200, gladyatör cerrahı olarak da bilinir … 

• İbni-Sina (Avicenna), 980-1037, El Kanun fi't-Tıp (1593) 

• Leonardo Da Vinci, 1452-1519,  

• Andreas Vesalius, 1514-1564, De humani corporis fabrica (1543)  

      -Bilinen ilk anatomi textbook’u- 

• Charles Bell, 1774-1842, aynı zamanda bir medikal illustrator! 

• Henry Gray, 1827-1861, Gray’s Anatomy (1858) 

 



De humani corporis fabrica libri septem 
On the fabric of the human body in seven books 

Berber cerrahlar 

Andreas Vesalius  
(1514–1564) 

1543 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius
http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius
http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius


 





 



 



 



Leoardo Da Vinci 

• Rönesansın inanılmaz adamı 

• Parlak bir anatomist 

• Zamanının 500 yıl kadar ilerisinde 

• Çalışmaları 300 yıldan fazla kilitli tutuldu 

 

 

Resimleri paha biçilmez; 
fiyatlandırılamıyor bile … 



Kısaca … 

• Yaklaşık 30 kadavra üzerinde diseksiyon yaptı (100 yaşında bir 
kadavrası bile oldu) 

• Çok sayıda hayvan kadavrası disseke etti 

• 240’dan fazla anatomik çizim yaptı 

• Çalışmalarını 18 defterde tuttu 

• Çizim kenarlarında tuttuğu notlar 130.000 kelimeden fazla (elbette 
sağdan sola doğru !) 

• Tüm anatomi kolleksiyonu 600 sayfadan fazla 

 

 



Çalışmalarında … 

• Sadece A4 boyutunda kağıtlara; 
• Mürekkepli tüy, tebeşir ya da kömürle çizdi 

• Çokça sayfa kenarı not aldı 
• Sadece notlardan oluşan sayfaları da var 

• Sadece birkaç çizimini renklendirdi 
• Sadece 1 çizimi A4 boyutlarından büyüktür 

 
 



Çalışmaları … 

• 1. dönem: 1489-1510 

• 2. dönem: 1510-1519 

 

• Birinci dönemde daha çok; tek organ çizimleri, bağımsız vücut 
parçaları ve iskelet sistemi ile kafatası çalışmaları yaptı 

• İkinci dönemde, Pavia universitesinde anatomi profesörü olan 
Marcantonio della Torre ile çalıştı 



Leonardo’yu özgün bir Anatomist yapan nedir? 

• Diğerlerinin arasında en doğru çizimleri yapması 

• Aynı oluşumu farklı açılardan çizmesi 

• Oluşumları birden fazla planla görüntülemesi 

• Devasa bir sayfa kenarı not arşivi tutması 

• Çizimlerinin kapsamlı gözlemlere dayanması 

• Karşılaştırmalı olarak çalışması 

 

 



Pek çok kişiye ilham kaynağı oldu … 

Maksiller Sinüs’ü 

İlk kim tanımladı? 

 

Nathaniel Highmore 

(1651) 

O günlerde ve 2000 yıl öncesine kadar  
erkeklerin ağzında daha fazla diş  
olduğuna inanılırdı. 
 
İlk kez Leonardo 32 dişi büyük bir  
doğrulukla tanımladı. 

Erkek beyni de kadın beyninden  
büyük ama … 

Planlar Transvers, axial, saggital 



 

Multi Plans Transvers, axial, saggital 

Ruhun oturduğu yer ? 
«Seat of the soul» 



Ventriküller* 

Dura mater 



 



 

Ventriküllerle ilgili  
bir problem  
görüyor musunuz? 



Kaşif  
Görüntüler ! 

* 



Kaşif ve Fonksiyonel Çizimler 

 



Kasların Vektör Çizimleri 

Neticede o bir mühendisti … 



 

1509 
Ne Tanı Koyarsınız ? 

























SONUÇ OLARAK 



Anatomik görsel materyallerin anatomi 
çalışmalarına olan motivasyon etkisi … 

Fotoğraf 

Fotoğraflarla desteklenmiş 
Vektör çizimler ve illustrasyonlar 

Tıpkısı çizimler 

Vektör çizimler 



‘Meta Learning’ Modeli  



Öğrenme modelinde ‘Temporal Discounting’ 
etkisi … 

• Losado oranı 
(Critical positivity ratio) 



İhtiyacımız olan tek şey … 

Leonardo Da 
Vinci’den 

ilham  
almak 


