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PSiKOPATLAR, FRENGiLiLER,
•
A
A
VEREMLILER VE MADERZAD
CANiLER: OSMANLI'DAN
CUMHURiYET TURKiYE'SiNE
DEJENERASYON KORKUSU
YUCEL YANIKDAG*

l 9I9'da

ifham gazetesinde <;1kanbir yaz1smda,Omer Seyfettin kendisirle eski Dahiliye Nazm Adil Bey tarafindan gonderilen bir mektuptan
almtJ.yapar. Mektubun burada bizi ilgilendiren kism1 "Tiirkiye'dc dort
milyon Tiirk vardlf, diyorlar. Bu dort milyondan iki bu<;uk milyonu
ge<;en muharebede oldii. Geriye kala kala bir bu<;uk milyon kald1. Bu
bir bu<;uk milyonunun da dejenere oldugunu muhterem alim, Filozof
Riza Tevfik'le Selim Sim Bey mii§terek bir makalelerinde vaz1han ispat
ettiler," der. 1 Verilen toplam rakamdaki sorun bir yana, niifusun dejenere vcya tereddi 2 olma konusu ilk defa giindeme gelmiyordu . Agustos
1915'de psikiyatr Mazhar Osman "Tiirklerin" miitereddi olup olmadigma yamt vermeye <;al1~t1.
0 tarihte Osmanh "Tiirkleri"nin "az <;ok
miitereddi" olduguna karar veren Mazhar Osman'm sava§ sonras1 tutumu daha karamsar olacaktJ..3 Yine 1915'te, Osmanh ayd1ru Ha§im
*
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2
3

D~ . Dr., University of Richmond, yyanikda@richmond.edu
Omer Seyfettin, Makaleler 2-Tercumeler , Haz . Hiilya Argunsah, istanbuJ:
Dergah Yaymlan, 2001, s. 210. Maaleseftiim ~abalanma ragmen Riza Tevfik ve
Selim S1m'nm orijinal makalesini bulamadtm .
Bu iki kelimeyi e~anlamh olarak kullan1yorum.
Mazhar Osman, "Tiirkler Miitereddi mi", Sihhi Hitabeler, istanbul: Matbaa-y1
Hayriye, 1331

Nahid de benzer kaygilan payl~tl: "ahalinin biinyesi o hale gelmi§ ki,
bir iki nesil sonra Turk 1rkmm biisbiitiin mahv ve harab olmasmdan bile
korkulur." istanbul'da bile "saglam biinyeli insanlar nadirdir ." 4 Yukandaki ki§iler daha geni~<;ebir egilimin sadece baz1 temsilcileriydi.
Tereddi korkusu konusunda Osmanhlar yalmz degillerdi. Ashnda
Avrupa'da daha oncelerden ba§layan baz1 aktm ve korkulan gecikmeli
olarak Tiirkiye'ye yans1t1yorlard1.Bu stralarda baz1 Avrupa tilkelerinin
sosyal, ktilttirel ve idari kaygtlannda goze <;arpandegi§iklikler oldu. Paul
Weindling'in Almanya'da "biyolojik organik<;ilik ve milliyet<;iktiltiirel"
fikirlerin kayna§masmdan olu§an "bir sentezin, biyoloji, tip ve sosyal
politikay1 istila," ettigi fikri Osmanh imparatorlugu'nun son y1llan ve
Tiirkiye i<;inde ge<;erlidiyebiliriz. 5
Bu makale, Balkan Sava~1'ndan itibaren bir taktm aydmlar, doktorlar ve digerleri arasmda a<;ik<;ave hatta panigi andiran bir milli veya
"1rksal"6 tereddi korkusu belirdigini one stirecek. Cihan Harbi sohrasmda bu korku daha da arttl ve i<;erigi ve di~ hatlan biraz degi§se
de 1930 sonlanna kadar devam etti. 7 Tereddi korkusunun kaynaklan
neydi? Bu makale, ilk olarak bireysel ve milli btinyenin tereddisini tespit etmek i<;in degi~ik soylemler yoluyla nastl yeniden tan1mland1gm1
inceleyecek. ikinci olarak, biopolitik soylemlerin tereddiyi nastl betimledigini ve algilanan biyolojik ve sosyal dejenerasyona nasil sava~ a<;t1gma bakacag1z. Tereddi konusundaki korku ve endi§elerinin sadece
doktorlarla sm1rh olmad1gim ve daha yaygm oldugunu gosterme~ i<;in
bu makalede tip d1~1alanlardan ornekler verecegim.
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Ha§im Nahid, Turkiye ifin Necat ve itila Yollari, istanbul : ikbal Kitaphanesi,
1331, s. 119-120 .
Paul Weindling, "The Sondeiweg of German Eugenics", The British Journal for
the History of Science, Vol. 22, No. 3, 1989, s. 322, 324.
Irk kelimesiyle kastedilen §CYetnisiteydi . Yerine gore, ben de millet ve rrk
kelimelerini yer degi§tirebilir §ekilde kulland1m.
Daha onceki bir ,;ah§mada, tereddi korkusunun en yogun zamarn i,;in Cihan
Harbi'ni gostermi§tim. Hala oyle oldugunu di.i§i.iniiyorum,fakat burada
korkunun ba§lang1c1runBalkan Sava§!yillanna gittigini iddia edecegim.

Arka Plan ve Giri~
Dejenerasyon veya tereddi neydi? 19 . yi.izytlm ikinci yansmda sosyal ve biyolojik bilimlerin iist iiste gelen sm1rlarmda Fransa'da dogan
bu kapsaml.t teori , sonraki destek<;:ileritarafindan daha da geni§letildi.
Diger fikirlerle de kart§ttgmdan, yoruma ve suistimale a<;:tkbir duruma
geldi. Kavramm fikir baba s1 olan psikiyatrist Benedict A. Morel (18091873 )'den once de tereddi konusunda yazanlar vardt. Mesela Arthur
de Gobineau, 1853'de tereddiyi ka<;:1mlmazbir sure<; olarak tammladt.
Bu siire<;:te"saf galip" trklann "maglup ve dii§iik" nitelikli 1rklarla kan, §arak kendilerine has vas1flanm ve enerjilerini kaybettiklerini one siirdii.
1857'de Morel, dejenerasyonu ailelerde goriilen bir biyolojik siire<;:,
birikerek artan trsi psikiyatrik bir <;:okii§olarak tarumladt. Dejenereler
normal tip insanhgm veya insanlann patolojik sapmalanyd1. Zamanla
dejenerasyon fikri hem irsi hem de kazamlm1~ (ve muhitle ilgili) unsurlart irsiymi§ gibi varsayarak kapsamma aldi. 8 Bir yere kadar dejenerasyon
hem Darwin'in evrim teorisine (1859) kar~1<;:tkiyorve hem de ondan
dest~k buluyordu. Morel 'e gore dejenereler tekamiil yerine intikal etmekteydi ve gelecek nesiller daha da kotiile§ecekti .9 Dejenerasyon yasalanna gore, birinci ebeveyn ku§agmm asabi veya alkolik miza<;:ta§1mas1
halinde, ikinci ku~akta · saramn, histeriye ozgii nevrotik bozukluklarm
ve hipokondrinin ortaya <;:tkrnaihtimali yiiksekti. U<;:iinciiku§ag1 bekleyen sonu<;:cinnet veya dosdogru delilikti. Dordiincii ku~akta bebekler,
melekelerinde irsi zaytfukla dogacak ve biiyiik ihtimalle ahmak ve §izofreniklere donii§eceklerdi . 10 Boylece dejenereler <;:ogalmayave iiremeye
8

Mesela, inceledigi 600 Ankara'h fahi§enin sosyal, ekonomik veya muhitle ilgili
etken ve sonmlanm a,;1klamadanve belki de hi,; soru§turmadan, Dr. Mahmud
Sadi fuhu§ temayilliiniin irsi olduguna karar verir. Mahmud Saeli, jf tima£
Biologic: Nufus, Cinsiyet, Veraset, Terbiye, Tereddi, Taylorizm , jstifa Meseleleri,

istanbul : Sebat Matbaas1, 1935 , s, 42.
9 Mark Lubinsky, "Degenerate Heredity : The History of a Do ctrine in Medicine
and Biology", Perspectives in Biology and Medicine, Vol. 37, No . 1, 1993, s. 7576, 80.
10 Bunlar, somut te§his kategorileridir. Dejenerasyon siirecinin ,;ok daha
kapsamh bir incelemesi i<;in,bkz. Daniel Pick, Faces of Degen eration ,
Cambridge: Cambridge University Press, 1996; Eric Carlson, "Medicine
and Degeneration", Degen eration : the Dark Side of Progress, Der. Edward

devam ederse evrimi tehlikeye sokacakt:1;yani s:uriik ve dejenere nesillerin zamanla saglamlan ges:me ihtimali vardt.
19. yiizyihn sonunda Avrupah sus:bilimciler ve psikiyatrlar dejenerasyon teorisine daha da onem verip, ki§i ve ailelerde gordiikleri irsi ku surlar hakkmdaki hiikiimlerini kalabahklara, milletlere ve "irklar"a kadar uzattilar.11 Bireyin viicudu milletin biinyesi is:in bir metafor olunca,
milli s:okii§ milletin biinyesinde olu§an ilerleyici irsi bir hastal1k oldu .12
Dejenerasyonun en bariz alametleri histeri, §izofreni, alkolizm, frengi,
verem, intihar, ozseverlik, irade hastal1gi ve digerleri olarak goriildii.
1876'da italyan sus:bilimci Cesare Lombroso "dogu§tan miicrim" ve
"atavistik"leri de dejenereler arasma dahil etti. Onun Osmanh-Tiirk
takips:ileri "atavism"i "hayvanla§ma," yani insanhktan hayvanhga geriye
donii§ olarak tammlad1. 13 Osmanhlar arasmda iyi bilinen Max Nordau,
1892'de yaymlad1g1Degeneration'da "her ki§i, her aile ve her milletin
ya yukan dogru evrime devam edecegini ya da a§ag1 dogru bir gidi§at ile tereddiye," mahkum olacag1m iddia etti. 14 Aym zamanda onun
ve digerlerinin akil yiiriitmelerine gore, dejenereler her zaman gozle
kolayca ses:ilir akil hastalan, miicrimler, fahi§eler veya muhtas:, yoksul
dilenci tipler degildi; bazilan yazar, sanats:1, miizisyen, filozof, bilim
adam1 ve §air olabilirlerdi. 15 Boyle hiinerli fakat sorunlu oldugu dii§ii-
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Chamberlin ve Sander Gilman, New York: Columbia University Press, 1985,
122.
Heide Rimke ve Alan Hunt, "From Sinners to Degenerates: the Medicalization
of Morality in the 19th Century", History of the Human Sciences,Vol. 15, No.
1, 2002, s. 75.
Marius Turda, Modernism and Eugenics,New York: Palgrave, 2010, s. 3; Paul
Hoff, "Kraepelin and Degeneration Theory" , EuropeanArchives of Psychiatry
and Clinical Neuroscience,S. 258, [Supplement 2], 2008, s. 14-15.
Mark Lubinsky, "Degenerate Heredity: The History of a Doctrine in Medicine
and Biology", Perspectivesin Biologyand Medicine,Vol. 37, No. 1, 1993, s. 80;
Noropsikiyatrlar is:inde Lombroso iizerinde daha fazla duranlar Hiiseyin Kenan
ve izzeddin $adan'd1. Hiiseyin Kenan, "Psikopatlar", istanbul Seririyati, C.
1, S. 16, 1923, s. 385-90; izzeddin $adan, "Biinyevi Psikopatilere <lairRu.hi
Tedkikler", istanbul Seririyati, C. 8, S. 6, 1926, ss. 1287-93 .
Heide Rimke, a.g.m., s. 74.
Heide Rimke, a.g.m., s. 74 .

niilen insanlar i<;inkullamlan iki te~his vard1: manevi (moral) dejenere
ve yiiksek dejenere.
Dejenerasyon korkusunun en yaygm oldugu Fransa'da da baz1 ya~am istatistikleri iirkiitiicii egilimler gostermeye devam etti. Dii~mam
olan Almanya'ya mukayese ile Frans1z niifusu neredeyse azal1yordu.
Bir de "manevi" istatistikler vard1; 1890'lar da verem, frengi, artan alkolizm onemli endi~eler olmaya devam etti. Benzer istatistikler diger
Avrupa iilkelerinde de goriildiigii halde, Frans1zlar <;okdaha endi~eliydi. Bunun bir nedeni Fransa'nm kendisini eskisi kadar gii<;liibir iilke
olarak gormemesiydi. ikincisi ise, milli dejenerasyonun bir kamtt olarak
algilanan bir olay, yani 1871'de "ufacik." Prusya'ya agir yenilgisiydi.16

Tiirkiye'de Tereddi Korkusu
Bir<;okOsmanh entellektiieli ve up adam1 Batt'daki geli~meleri yakmdan izliyor ve bu fikirlerin okur-yazar halk arasmda yayilmasma arac1hk ediyordu. Batth yazarlan Tiirk<;e'ye <;eviriyorveya onlann fikirlerinin oziinii sadele~tirip gazete ve dergilerde yayinhyorlard1. Soyut psikiyatrik korkulan somut halde gostermek i<;inmi~gibi, Mazhar Osman
Cihan Harbi yillarmda ba§hekimi oldugu $i~li LaPaix Hastahanesinde
"Emraz-1 Akliye ve Asabiye Miisamereleri" diizenlemi§ ve kapilanru
istanbul'un ileri gelenlerine-mesela, "Abdiilhalc Hamitler, Mahmut
Sadtklar, Celal Nuriler, Cenaplar, Siileyman Nazifler, Hiiseyin Rahmiler," ve digerlerine-a<;mt§tl. 17 Bu aydmlar, histeri, §izofreni, nevrestanya, frengi ve tereddi gibi konularda tebligler dinleyip, histerikler ve
diger miitereddiler iizerindeki canh mii§ahedelere ve hipnozlara taruk
olmu§lardt.
Osmanltlar kendilerinin politik ve askeri yonden ciddi bir gerileme
siirecinde olduklanru biliyorlard1. Bilindigi gibi, devam eden maglubi16 Robert A. Nye, Crime, Madness and Politics in Modern France, Princeton:
Princeton University Press, 2014, s. 132-38, 143. 1871 ile 1911 arasmda
Fransa'nm niifusu yiizde 8.6 artarken, Almanya'mn yiizde 60, ingiltere'nin ise
yiizde 54 arttt. Julian Jackson, France: The Dark Years, 1940-1944, Oxford:
Oxford University Press, 2003, s. 31.
17 ihsan $iikr4 Aksel, "Dr. ihsan $iikrii Aksel'in Nutku", jstanbul Seririyatt, C.
21,S.8,1938,s.
167.

yet, toprak ve niifus kayb1 sosyal Darwinist bir kal1p i~inde yorumland1.18 Balkan Sava§lan onemli bir doniim noktas1 olmasma ragmen, baz1
endi§eler daha onceden de belirmi§ti. Sebilii)r-Refad gibi dergilerde
bile bunlarm izlerini gormek miimkiindii. Balkan Sava§1'nm ba§lamasmdan hemen sonra ~1kan "islah-1 Irk" isimli bir makale ingiltere'deki geli§melere deginerek, Tiirkiye'de goriilen baz1 onemli sorunlan da
tartI§maya a~t1. Boer Sava§t'ndaki asker namzetlerinin biinyevi ve ruhi
~elimsizligi yiiziinden ingilizlerin kendilerini bir "intihar-1 milli" kar§tsmda gordiiklerini ve bir ojenik 19 cemiyeti kurduklartm belirten Hasan
Tahsin, vaktiyle buna giildiigiinii fakat artik i§in ciddiyetini ~oktan anlad1gm1ekler . ingilizleri uyandirmak i~in Boer Sava§Igerekmi§ti. Neredeyse diinya hakimi olan ingilizler bile tereddiye ugrad1klanru samyorsa, ~ok daha sorunlu Osmanhlar ne haldeydiler? Yazan da "aglayacak
hale getiren" buydu. Hasan Tahsin, Osmanhlann ~ok daha kotii bir
durumda olduklanna emindi. Yaz1smda Tiirkiye i~in aynca kehanetli
bir ikaz vard1: "Titanik batmah ki tahlisiyye sandallanmn luzumu anla§Ilsm." Tiirkiye'de niifus azalmasma ve frengiye deginen yazar, koyler
ve §ehirlerin "frengiden dokiilen milyonlarca karde§lerimiz"le dolu oldugunu ekler. Frengi bir "maraz-1 ahlakiye" ve ictimaiyye olsa da, daha
onemli olan millet ve irk iizerinde yapug1 tahribatu. 20
Osmanhnm Titanik'i de Balkanlarda buzdagma ~arpar; sandallar
inerken niye bauyoruz sorulan ka~mdmazJ1klayayihr. Makul olarak diyebiliriz ki, sadece kisa bir sure once hirer Osmanh vilayeti olan gen~
iilkelere yenilmek bozgunu biraz daha agtrla§tinr. Fransa'mn Prusya'ya
18 Atila Dogan, Osmanli Aydin/art ve SosyalDarwinizm , istanbul: istanbul Bilgi
Oniversitesi, 2006, s. 221.
19 Ojenik, kurucusu olan Francis Galton tarafmdan insanlann genetik i:izelliklerini
diizeltmek amac1yla bilimsel olarak yi:inetilen ayiklama olaymm uygulanmas1
olarak tarumlamr. Bu fikre gore "iyi" i:izellikleri olan aileler \ocuk yapmaya
te§vik edilmel1, "ki:itii" i:izellikleri olanlarsa aile kurmaktan kapnmahd1rlar.
Baki.mz: Yiicel Yamkdag, Millete Deva Olmak: Osmanlt SavaJ Esirleri, Tip
ve Milliyetfilik, 1914-1939, <;ev. Nurettin Elhiiseyni, istanbul: Tarih Vakfi
Yaymlan, 2014.
20 Hasan Tahsin, "islah-1 Irk", Sebilu'r-Rqad, 25 Tqrin-i Evvel 1328, S. 218, s.
188-90. Ba§ka bir i:irnek i\in baki.mz: Sivrihisar'da bir Ki:iylii, "Irk Zay1flam1§
Acaba Neden?" Beyanulhak, C . 4, S. 86 (8 Te§rin-i sani 1326), s. 1636-38.

yenili§i nas1l bir §Ok olmu§sa, Balkanlar da Osmanhlar i<;:inoyledir. Osmanh, Rusya ve ingiltere bir yana, aruk ufak iilkeleri bile yenemez
duruma dii§mii§tiir. Yenilgiyi askeriyeden <;:okdaha onemli bir sorun
olarak goren askeri, siyasal, ttbbi ve entellektiiel tabaka daha derin bir i<;:
sorgulamayla milli govdeyi baltalayan, kemiren hastal1gm kaynaklanna
yoneldiler. Endi§eli reformcular "milli govdenin hastal1klarma" gondermeler yaparken, tiim niifusun yenilgide e§it bir payi oldugunu one
siirdiiler.21 idman mecmuasmda "Zay1firk" gibi §a§trt1c1bir isim alttnda yaymlanan makale serisinde, Burhannedin [Felek] Bey zayif irk i<;:in
diinyada Osmanhlardan daha iyi bir misal olmadtgm1 yazar. Ona gore
zay1f irkm alametleri zay1fviicud, zayif dimag ve hisler, noksan muhakeme, ahlaks1zhk ve azimsizlikti. 22 Bunlan ve irkm zay1fhgm1"milli bir
tehlike" olarak niteledi. 23
Sadece doktorlar ve aydmlar i<;:indegil, milleti tehdit eden tehlikeler
az <;:okokumu§ tiim Osmanhlar i<;:inde belliydi. 1912'de Edirne'de
Bulgarlara esir olan gen<;:subay Raif Necdet [Kestelli] boyle birisiydi.
Yazd1g1 Uful (BattJ) isimli sava§ ve esaret giinliigiiniin sonuna giincel
kaygtlar1ru yans1tan iki ktsa nesir yaz1 ekler. "Anadolu'nun Mezar1"nda
gen<;:ve aydtn bir subay, yeni gelen asker muayenelerinin neticelerini
gosteren rapora, ya da "Anadolu'nun zayifhk vesika"sma, iiziintiiyle
bakmaktadir. "Turk irktnm dii§ii§ ve yokolu§a dogru yiiriidiigiinii ispat etmek" i<;:in"Anadolu'dan her sene silah alttna alman delikanltlann
viicutlanru, simalanru kontrol etmek ve s1hhat durumlanndan dolay1
asker olamayan zavalltlann meydana getirdigi siyah yekuna bir goz gezdirmek laz1mdt." Bir sene oncede Kastamonu'dayken "muayene edilen
askerlerin yiizde otuzu frengiden, yiizde yirmi be§i diger hastahklardan

21 Melis Hafez, "'And the Awakening Came in the Wake of the Balkan War':
the Changing Conceptualization of the Body in the Late Ottoman Society",
War and Nationalism: The Balkan Wars, 1913-1913 and Their Sociopolitical
Implications, Haz. Hakan Yavuz, Isa Blumi, Salt Lake City: University of Utah
Press, 2013, s. 583-84.
22 Ya§ar Tolga Cora, "Asker-Vatanda§lar ve Kahraman Askerler", Erkek Millet,
Asker Millet: Turkiye'de Militarizm, Milliyetfilik, Erkek(lik)ler, Der. Nurseli
Ye§im Siinbiiloglu, istanbul: ileti§im Yaymlar1,2013, s. 55.
23 Cora, a.g.m., s. 56.

dolay1 asker" olamami§tl.24 Bu hakikatler bir silredir devam etmekte
olan "1rki s;okii§'' ve "1rki zay1f"hgm kan1t1ydi.25 Tum reformcular is;in
millet ve 1rk "milli intihar" e§iginde. veya us;urum kenarmda olsa da,
heniiz "tarihi 1rklar ziimresine" 26 girmemi~, yani soy henilz tiikenme sanki daha
mi~ti. Fakat vakit darla~1yorve uzakta yanan soluk limit 1~1g1
da donukla§1yordu.
Kalabahk ve saghkl1ntifusun milli giicil ifade ettigi bir s;agda, 1914
Tiirkiye'sinde nillus eksikligi ve zay1tbgi Cihan Harbi siirecinde ve
sonrasmda s;ok daha onem kazand1. Osmanh'mn nilfus yogunlugunun
ozellikle Batl Avrupa ve ayru zamanda "eski vilayet"ler olan Balkan
iilkelerinin bile bir hayli gerisinde oldugu biliniyordu. 27 Fransa kendi ntifus eksikligini Almanya ile kiyaslay1pdeh§ete dti§Se de, Almanya
bile 1912'de dogum oran1 dii§ilklilgiinden yakinmaya ba§lay1p1915'te
bir Bevolkerunspolitik(niifus politikas1) uygulamasma ba~lami~tl.28 Bu
tiir haberler, Osmanh gozlemcilerini giderek art.in bir §ekilde daha
da endi§elendirdi. Cihan Harbi sonunda Anadolu'da sadece 5 milyon
"Turk" kald1gina inanan Doktor Abdullah Cevdet, "Tiirksiiz Tiirkiye"
isimli hilsran dolu s;ok kisa bir makale yazar. "Anadolu Yemen'de s;iiriidii, Balkan'da kana bulandi, her tarafta yandi" ve ~u anda ise "sar'avi
bir ihtilac" is;erisindedir. Ona gore, elli milyon insam refah ve mutlu
ya~atabilecek kadar geni~ olan Anadolu'da "hakiki manas1ylanilfus olarak be§ milyon can kalmami~tJ.r." Bunun nedenleri ise "cehalet, harb,
ihtiras, firengi, verem, s1tma, s;is;ek,humma-yi tifo"dur. 29 Ba§ka bir
yazar ise "o kadar Turk karu heder olmu§tur ki 1rki tehdid eden hiizal (zay1fhk)" kar§ismda olundugunu soyler. Niifusun biiyilk rakamlar
24 RaifNecdet Kestelli, Osmanli imparatorlugunun Bat111(Uful), istanbul: Arma
Yaymlan, 2001, s. 152-53 . Baz1 kaynaklarda "roman" olarak ge,;:sede, bu kitap
bir gtinliiktiir .
25 RaifNecdet, a.g.e., s. 154.
26 Cora, a.g.m., s. 58. Coran'mn metni "tarih-i irklar" diye ge,;:iyor. Yanh§
anla§ilmaya yo! a,;:mamaki,;:inyukandaki almay1 degi§tirdim .
27 Ya§ar Nabi, "Niifus Meselesi Kar§ismda Tiirkiye", 0-tku,c. 13, 1939, s. 35.
28 Weindling, a.g.m., s. 325 .
29 Abdullah Cevdet, "Tiirksiiz Tiirkiye", !jebabl, 23 Temmuz 1336, s. 15-16 .
Burada 5 milyon dogru olmasa da onemli olan yazann ve diger ki§ilerin boyle
dii§iinmesiydi.

atlayarak azaldigtm ifade eden yaz1 Anadolu'yu gorenlerin oray1 "her
taraf bombo§, insan kalmamt§ gibi" tarif ettiklerini ekler. 30 Ankara'da
olanlar da ayru fikirdedir. Mebus Dr. Tevfik Ril§dii iilkeyi dola§trken
kar§tla§ttgtmanzaralar1 "ho§ kalan tarlalar1m1zve koylerimiz, ... saatlerce gidildigi halde eser-i hayatdan ari arazimiz" olarak betimler. 31 Sava§
sirasmda cephelerde niifus kayb1beklenen bir §eydi ama, Vakit'te 'rtk.an
bir yazt dogru olarak Osmanhlann "cephe arkasmda daha fazla telafat"
verdigini yaziyordu. 32
Orijinal dejenerasyon teorisi daha 'rok psikiyatrik hastaltklarla alakal1 olsa da, zamanla bula§lCthastaltklar da irsi tereddinin kamtt olarak dahil edilmi§ ve birbirlerine dogrudan baglanm1§tt. Osmanlt-Tiirk
doktorlarca takip edilen Alman doktor Weinberg, yaygm hastal1klann
aslmda kahtsal c1hz, yani tereddi mahkumu biinyelerin birer kamtmdan
ba§ka bir §ey olmadigm1 vurgulad1. Onlar kesinlikle bir trkm "eski dayamkltk.lanm" 'roktan kaybettiklerinin ve milletin geleceginin acil bir
tehlike kar§1smda oldugunun kan1ttyd!. Psikiyatrik hastal1klann yanmda, bu durumun kismen sorumlusu frengi gibi hastal1klar ve alkoldii;
ikisi de irsi biinyevi zayifhga yol a'rmaktayd1.33 Tabi ki zay1f biinyeli
ki§iler hem diger bir'rok hastal1ga elveri§li oluyorlar, hem de zay1fuklanm ve kazandtk.lan hastaltklan bir nesilden digerine giderek artan
bir tereddi ile miras b1rakiyorlardi. Psikiyatrist Hiiseyin Kenan kurulan
30 "Siyaseti icrimaiyye Meseleleri, Diifunce, C . 2, 8 Agustos 1918, s. 43-44 .
Diget gorii§ler ii;:inbalwuz. "Tenakus-1 Nufus Meselesi l ", Zaman, 11 Te§rin-i ·
Sani 1334; "Tenakus-1 Niifus Meselesi 2", Zaman, 18 Tqrin-i Sani 1334; Bu
boliimde kaynak olarak kullandan zamanm yazarlan en azmdan niifus eksikligi
baglammda sadece "Tiirk"ler hakkmda yaznu§lardir. Diger etnik gruplann,
ozellikle Ermenilerin, niifus "eksikligi" ve bu duruma nasd geldikleri konusunda
tam bir sessizlik ii;:ersindedirler.
31 Tevfik Rii§dil, "Teksir-i Niifus", istanbul Seririyati, C. 2, S. 18, 1338, s. 101,
104.
32 "Siyaseti iccimaiyye Meseleleri", Du1unce,C. 2, 8 Agustos 1918, s. 43-44.
Doktor Nureddin sava§myapngi tahribann milleri "kemiriib harab" eden
"emraz-1 miidhi§e"nin -verem, frengi, ve s1tma-yarunda "ehemmiyyetsiz"
kaldigiru yazar. Nureddin, "Teksir-i nilfus meselesinde kadinlik", Halk Yolu, C .
1, S. 1, 15 Temmuz 1339, s. 160.
33 Weindling, a.g.m., s. 325, 328.

ili§kileri §Oylea~iklar: "Mesela frengili bir babanm evladi manyak veya
yine firengili bir biiyiik babanm hafidesi (kiz torun) demans prekos (§izofreni) oluyor. Ve yine frengili ve alkolik bir babamn evladi psikopat
oluyor ." Burada sadece baba ve dedelere gonderme yapsa da, aynca
ekliyor: irsi hastaliklar yalmz babadan degil "yedinci hatta sekizinci biiyiik babasmdan tevaris ider. Yani sekizinci biiyiik babamn bir fenahgi
yedi batm (ku§ak) mensi (unutulmu§) kaldiktan sonra sekizinci ziirriyette kendini gosterebiliyor ." 34 Hiiseyin Kenan'm yaz1S1,te§his ettikleri
miitereddilerin di§mda §U anda tereddi alametleri gostermeyen fakat
"tohum"larmda dejenerelik olan §ahisfann da belli bir zaman sonra
semptomlan gostereceklerine i§aret ettiginden, tereddi tehditinin goriinenden ~ok daha geni§ ve derin olduguna i§aret ediyordu.
Tiirklerin tereddisini kamtlarken, endi§eli aydinlan ba§ka sorular da
me§gul ediyordu. Mesela, nasil olmu§tU da "Turk lfki" manevi ve maddi yonden bu kadar zay1flayipbula§ICi,psikolojik ve psikiyatrik hastaliklara kolayhkla yenik dti§mekteydi? Yani §imdiki zayifliklanmn neden leri neydi? Avrupali ve Amerikah bilim adamlanna gore, lfki tereddinin onemli nedenlerinden birisi de bir 1rkin digerleriyle kan§masiyd1.35
Osmanh bilim adamlan ve entellekttielleri de aym sonuca vard1. Orta
Asya'dan gelen etnik Ttirkler, go~ s1rasmda ve Anadolu'da rastladiklan etnik gruplarlarla biyolojik olarak kan§tik~a bazi yeni nitelikler kazanmi§ ve aym zamanda kendi oz niteliklerini kaybetmi§lerdi. Mazhar
Osman'a gore, Ttirklerin Anadolu'da maglup ettikleri "lfklar" arasmda kendi etnik yapilanm koruyup ("muhafaza-yi irk") "saf'' kalmalan
miimktin degildi .36 Sel~uklu Ttirklerinin "muhtedi (Miisltimanla§an)
ve gayri mtislim unsurlar" ile birle§melerinden ortaya ~Ikan "nesil morfolojisiyle daha gtizel ve sevimli olmu§ ve Mogol irkina mensub evsaf-1
barizeyi [bariz vasiflar] bu istifa tesiriyle" kaybetmi§ti. Fakat bu "gtizel
ve sevimli" irk "ilk salabet [dayamkhhk] ve tendiiriistisini [saglamhk]
~ogu zaman muhafaza edememi§dir. Hele cehl ve lakaydhk yiiziinden

34 Hiiseyin Kenan, a.g.m., s. 386.
35 Bu daha ~ok Amerika'da siyah-beyaz ve Avrupa kolonilerinde yerli-Avrupal1
qlqmeleri hedefleyen oznel bir bulguydu.
36 Mazhar Osman, "Tiirkler", s. 72 .

o metin Tiirkler seneden seneye c1hzlanmt§d1r."37 Ha§im Nahit de bu
g6rii§ii teyit eder: "Orta Asya 'dan gelen Tiirk ailesi ba§ka kanlarla ne
kadar kan§tl ve sima-y1cismaniyesi (bedeni 'rehresi) ne kadar giizelle§diyse, sima-y1 maneviyesi (manevi 'rehresi) de o derece 'rirkinle§di."38
Irklann birbirine kan§masmm galip 1rklann zaytflamasma yol a<;acag1
fikri Avrupa ve Amerikahlarm kendi 1rkp korkulanna dayahdtr, fakat bu
fikirler genelde baz1 Osmanh aydmlan tarafindan pek tartt§tlmadan kabul edilmi§ gibidir. Zaytfltklar i<;in,Amerikahlann siyahileri, Avrupahlarm somiirdiikleri miistemleke halklanm su<;lamalangibi, "Tiirk"ler de
kendi tereddi ve zayifhklan i<;inharici (ekzojen) bir neden-yani kadim
Anadolu ve Orta Dogu halklanm- bulup, bunun dahili (endojen) bir
sebebe donii§tiigiinii kararla§tirdtlar.
Dayarnkl1bg1,saglamhg1, maneviyati ve ahlakt yitirmek, bir<;ok mi
ve istihsal hastaltklara yenilmenin yolunu a<;rm§tt.Bazilan buna cehaleti de ekler, <;iinkiiki§isel hijyeni ve hastal1klarm mahiyetlerini anlamayanlar <;oktur.39 Mazhar Osman bir yandan "asker millet" mitine
gonderme yaparken, diger taraftan cahil halktn askerden ka<;maki<;in
kendilerine frengi ve verem "a§tladtklanm" yazar.40 Hasan Tahsin
Sebilu'r-Rqad'daki makalesinde temiz, saghkh gayrimiislimlere nazaran Miisliiman koyliiler arasmda frenginin inamlmaz derecede daha
yaygm oldugunu yazarken, §6yle bir cahillik ornegi de verir: "miibtelasma soruyorum da miitevekkil ve lakayd [bir tutumla] 'mayasil (ktzarti/egzama) hastahgi!' diyiib ge<;iyor."41 Halk frenginin ehemmiyetini
anlamay1p <;ogalmasmayardtm etmektedir . Bir ailenin evine frengi girmesi, hastahgm o aileye ve siilaleye "musallat" olmas1 demekti. Hiiseyin Kenan'm da dedigi gibi, frenginin sonucu olarak nesilden nesile
aile fertlerinin "birer psikopat" veya miitereddide donmesi neredeyse
garantiliydi. 42
37
38
39
40
-41
42

Mazhar Osman, "Tiirkler", s. 73.
Ha~im Nahit, a.g.e., s. 57 .
Hasan Tahsin, a.g.m., s.189.
Mazhar Osman, "Tiirkler", s. 77 .
Hasan Tahsin, a.g.m., s. 189 .
Mazhar Osman Uzman, Tababeti Ruhiye, istanbul: Kader Yaymlan, 1941,
s. 19.

Hem bu kitaptaki makaleler hem de <;ok say1da diger <;alt§malar
frengi, verem, s1tma ve benzeri hastaltklann ozellikle Cihan Harbi
sonrasmda ne kadar artttklan konusunu yeterince i§ledikleri i<;in,ayru
sonu<;lan bu ktsa <;ah§madatekrar etmeye liizum yok. Zaten bir yere
kadar bizi daha <;okilgilendiren ger<;ek istatistikler degil de, aydm ve
doktorlann bu hastahklarm <;oklugukonusundaki tahminleri, algtlan ve
duyduklan tehdit ile korkudur. Misal olarak, Mazhar Osman'm bir gorii§iinii verebiliriz: "Ba§hcas1verem ile frengi olan miizmin hastal1klann
tahribatt hakkmda istatistiklerimiz olsa tiiyleri iirpertecek bir yekuna
balig olurdu." Giilhane Hastahanesi kliniklerinde degi§ik hastaltklardan olen ki§ilerde "muntazam olarak yaptlan" otopsiler yiizde yetmi§
oranmda verem eseri gostermi§ti. 43Yani, eger bu hastalar tipik Anadolu
veya istanbul halktm temsil ediyorlarsa, milletin yiizde 70'i veremle bogll§ffiU§tU.Frenginin yaygmhgt da pek geri kalm1yordu ve Cihan Harbi
sonrasmda daha da yaygm olacaktt. Oyle ki, "Kastamonu, Adana, Trabzon frengisinin mebzuliyetiyle (<;okluguyla) §cihret almi§''tt. 44 Bir tek
oralar degil, H~im Nahit'e gore Anadolu'nun bir<;okyerinde "frengi
her gun binlerce insan1, yara ve irin i<;inde boguyor, oldiiriiyor"du:
"Suriye boyle, Yemen boyle, Irak boyle." 45 Mazhar Osman'a gore
"bir <;okkoyliiniin ocagma incir <liken" s1tma da Anadolu'nun ekserisi
i<;inaynca bir iirpertici ve oliimciil belaydt.46 Ha§im Nahit ise tehlikeyi
"bataklik yerlerde s1tma[,] frengiden fazla telafat verdiriyor," diye yorumlar.47 Tereddi baglammda, hastalik sadece hasta i<;indegil, ondan
dogacak nesiller i<;inde zararh olacagmdan, karaciger gibi "vucudun
zehirlerini tadil eden bir uzv sakatlanm1§'' olursa, boyle bir vucutdan
"husule gelen nesil de elbet az <;okmiitereddi olacak"tt. 48 Boylece sitma bile tereddiye baglanm1§ oldu.
Bir dert bin dert getirir tabiri gibi, Cihan Harbi dogrudan ve dolayh olarak daha once bilinmeyen sorun ve hastaltklar1 da giin yiiziine
43 Mazhar Osman, "Tiirkler" , s. 82.
44 Mazhar Osman, "Tiirkler", s. 82.
45 Ha§im Nahit , a.g.e., s. 120.
46 Mazhar Osman, "Tiirkler" , s. 83 .
47 Ha§im Nahit, a.g.e., s. 120.
48 Mazhar Osman , "Tiirkler", s. 84.

pkard1 veya zemin haz1rladt. Osmanh psikiyatrlan neredeyse sava§m
sonuna kadar sava§an Avrupa iilkelerinin askerlerinin yuzbinlercesinde
goriilen "§arapnel §Oku" veya histeri olarak tan1mlanan ve onlan sava§
dt§I birakan psikolojik bozukluklarm Osmanh askerlerini etkilemedigini
iddia ettiler. Ashnda 1915'te Mazhar Osman bu sorunlann Osmanhlar
arasmda ancak nadir olarak goriildiigiinii iddia ederken, bagi§ikhhg1
Osmanldann Avrupahlara nazaran daha az tereddi olduguna baglaffil§tl. Ba§ka bir deyi§le, baz1 Avrupah milletler, Tiirklerden daha ileri
seviyede dejenere oldugu is:in askerleri bu histeri ve diger psikolojik
sorunlan bol miktarda gosteriyorlardt. Fakat, 1919'da birkas: Osmanh psikiyatn sava§ sirasmda uzman olmayan tabur doktorlan tarafindan
biiyiik hatalar yapild1g1ruve bu doktorlann askerlerin histeri ve diger
psikolojik veya psikiyatrik sorunlanru anlayamay1pciddiye almadtklanru
itiraf ettiler. 49 Belli ki, Mazhar Osman'm 1915'deki histeri vesaire hakkmdaki hiikmii iliizyondan ba§ka bir§ey degildi. <;ok ges: olsa da, 1919
ve sonrasmda bu askerlerin saghk durumlan geriye doniik uzaktan bir
te§his ile psikiyatrlar tarafindan histeri, nevrasteni, psikasteni ve §izofreni olarak te§his edildi.
Bu ke§if yetmiyormu§ gibi, tam bir kaos ortammda yiizbinlerce
asker, s:oken cephelerden ve iki yiiz bini a§km sava§ esiri de Rusya,
Misir ve Hindistan'daki esir kamplanndan Anadolu ve istanbul'a donmeye ba§ladt. Esir ve muharip askerlerin donii§teki saghk durumlan
hem epidemiyolojistleri hem de psikiyatrlan a§m derecede tedirgin etti.
Sanki Anadolu'da yeteri kadar saghk sorunu yokmu§ gibi, esirler ve
askerler birer hastal1k ta§1c1yis1
olarak biinyelerinde trahom, dizanteri,
verem, pellagra, kolera, s1tma, tifo ve diger hastahklan getirmi§lerdi. 50
Bu hastahklann bula§1C1olanlanru ya ailelerine ya da istiklal Sava§1'nda
bulunmu§larsa asker arkada§lanna bula§tlrmak iizereydiler . Anadolu
tam bir hastal1k yuvasma donmii§tii. Bunlar dt§mda, Mazhar Osman
onbinlerce veya daha fazla esir arasmda gordiigii psikiyatrik hastahklara
da dikkat s:ekti: "Gerek Sibirya'dan gerek MlSlr ve Hindistan'dan gelen
esir askerlerimiz arasmda pellagra ile trahomlu korlerden sonra erk.en

49 Yarukdag, a.g.e., s. 214-215.
50 Yarukdag, a.g.e., s. 3 .

bunama akh tedhi§ edecek derecede \'.okdu." 51 $izofreniye ~§it olan erken bunama ciddi bir durumdu. Psikiyatrlara gore §izofreni ve histeri
sava~m veya esaretin sebep oldugu birer hastahk degil, sava§m "a\'.1ga
\'.1kardtg1"ve zaten bu "hastahga yatkm" insanlann zay1firsi biinye ve
temellerinde olan bir bozukluktu. 52 ikisi de irsiydi ve ozellikle §izofreni
tereddinin Morel tarafindan diizenlenen dart basamakl1§emas1mnson
a§amasmdaydt.53 Muayeneden ge\en ve saghkl1 varsaytlan yiizbinlerce asker arasmda uykuda oldugundan farkma vanlmayan asabi ve ruhi
hastahklann sava~ sirasmda aniden ortaya \'.ikmas1,bu tiir hastahklann
genel halk arasmda da en az aym derecede yaygm oldugunun i~aretiydi.
Buda durumun dii§iiniildiigiinden \Ok daha kotii olmasuun alametinden ba~ka ne olabilirdi?
Tum bu sorunlar saghk \'.alI§anlarm1me~gul ederken, sava§ sonuna dogru iki pandemik hastahk daha ortaya \1kt1: "ispanyol Gribi" ve
"Uyku Hastal1gi" (encephalitis lethargica--EL). Diinya \'.apmda 20 40 milyon ki~iyi oldiiren ispanyol gribinin elimizdeki mevcut verilere
gore Tiirkiy~'de \'.Okbiiyiik etkisi olmam1~gibidir .54 Fakat -en azmdan
psikiyatrlar apsmdan- uyku hastahg1 daha derin sorunlar yaratacaktl.
ilk olarak 1917'de Viyana'da te~his edilen bu noropsikiyatrik hastal1k
nisbeten \'.abuk olarak yayild1. 1920 sonlarmda yava§lasada 1930'lara
kadar siirerek diinya genelinde 5 milyon ki~iyietkiledi; hayatlanm kaybetmeyenler Parkinson hastahgina benzeyen semptomlarla hayatlan
boyunca sakat kalddar . EL merkezi sinir sistemini etkileyen viriissel
bir hastahk olarak ba§agns1, miifrit kas zaafhg1, harici goz kas1 feki,
miifrit uyu~ukluk ve hissizlikle kendini gosterir. $imdi bile tamarmyla
anla~ilmad1gmdan, EL zamanm doktorlanm §a~mp kalm1~bir §ekilde

51 "Erken bunama" giiniimiizde ~izofrenin bir tiirii kabul edilmektedir. Yamkdag,
a.g.e., s. 3; Mazhar Osman, Aki/ Hastaliklari, istanbul: Kader Matbaas1, 1928,
s. 418 .
52 Yamkdag, a.g.e., s. 235 .
53 Yan1kdag, a.g.e., s. 239-40. izzettin $adan, "Schizophrenie (Erken Bunama) -E.
Bleuler", istanbul Seririyati, C. 14, 1932, s. 192.
54 M . Kemal Temel, Gelmi; Gefmi; En Buyuk Katit: 1918 «jspanyot» Gribi,
istanbul : Betim Kitaphgi, 2015.

birak:n.55 Hastahgm semptomlan bir hastadan digerine degi§iklik gosterdiginden, epidemik delirium, epidemik §izofreni, Parkinson hastahg1, epidemik skelciroz olarak yanh§ te§his olas1bg1epeyce fazlaydi. 56
istanbul'da ilk kay1t edilen vak:a hamile bir kadinda kendini gostermi§
ve ktsa bir siire ii;inde "oldukca kuvvetli bir salgm" olarak:devam etmi§tir. Fak:at doktorlar tarafindan "beklenmeyen ve bilinmeyen bir hastahk
oldugundan te§his edilemiyordu." Babkesir, Samsun ve Adapazan gibi
yerlerden "giii; bela" istanbul'a gelen yolcular arasmda "epeyi tesadiif''
edilen hastahgm biiyiik bir olas1bkla istiklal Sava§Isirasmda Anadolu'da
daha yaygm oldugu tahmin ediliyordu. Anadolu'daki doktorlar yurt
di§mdan gelen veya istanbul'daki tibbi haber ve dergilerden uzak: ve
malumats1z olduklanndan biiyiik bir olas1bkla hastahg1 anlam1yorlar ve
yanh§ tqhis ediyorlardi .57 $iiphesiz, psikiyatrlar ve onlan okuyanlar ii;in
semptomlann histeri ve §izofreni (bazen de frengi felci) gibi tereddiyi
i§aret eden mi hastahklara baglanmas1 halkm veya 1rktn tereddi seviyesini daha yaygm ve ilerlemi§ oldugu inancm1 destekliyordu.
Burada sadece ktsa bir §ekilde ozetlersek, sava§tan birkai; sene sonra
psikaytrlar, yukanda anlanlanlar d1§mda Cihan Harbi'nde firar eden askerler hak:ktnda gecikmi§ olarak: geriye doniik miithi§ bir te§his yaptilar.
Rakamlan 500,000'i bulan firarilerin 4rogunun aslmda korkudan, ai;hktan, hastal1ktan, kotii davramlmak:tan dolay1 cephelerden kai;madiklanm, firarlanmn aslmda histeri, nevrasteni, §izofreni ve irade hastal1g1gibi
marazlardan kaynakland1gm1 ve onlann birer semptom ve zaruriyeti
olduguna karar verdiler. Yani, firariler degi§ik psikolojik ve psikiyatrik hastal1klann magdurlan olduklan ii;in bilmeyerek, bilini;siz olarak:
cepheden aynlmt§lardi. Bu da firann t1bbile§tirilip bir patoloji haline

J. S. Oxford,

"Influenza A Pandemics of the 20 th Century with Special
Reference to 1918 : Virology, Pathology and Epidemiology", Reviews in
Medical Virology,Vol. 10, 2010, s. 125; Paul Bernard Foley, "Encephalitis
Lethargica and the Influenza Virus",Journal of Neural Transmission. Vol. 116,
2009, s. 1295.
·56 Oliver Sacks, Awakenings, New York: Harper, 1990, s. 12.
57 Mazhar Osman, Zatii'd-dimag-1 jstilai : Uyku Hastaligt Salgmi, istanbul: Kader
Matbaas1, 1925, s. 3-7; Yarukdag, a.g.e., s. 139.
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getirilmesinden ba§ka bir~eydegildi. 58 Milliyeti,:ive askeri yonden boyle
bir tqhis milli itiban kurtarmaya yarayabilirdi ama tibbi yonden i;e~itli
sinir ve ruh hastahklann i;ok daha yaygm oldugunu ve bu askerlerin
marazlanm gelecek nesillere aktaracaklanm gosteriyordu.
Tereddi tehlikesinden kaynaklanan tedirginlik ve korkular yeteri kadar yaygm oldugundan, dejenere ornekleri tiyatro ve edebiyat gibi alanlarda da goriilmeye ba~land1.Cihan Harbi sonras1 tiyatro konulu yaz1lar
tereddi, 1rsiyet, psikiyatri ve kriminoloji'ye olan a§inal1g1apki,:a ortaya
koyar ve fikirlerin yayilmasma yardim eder . Re§at Nuri Macbeth'i bir
"criminel ne" yani maderzade (anadan dogma) cani ilan eder. Hamlet ise bir criminelfou (mecnun cani) ve degenere superior veya yilksek miitereddidir. Eblehler (ahmaklar) ve meczublar ali;ak miitereddi
(degenere infirieur) kategorisine girer. 59 Re§at Nuri baglantili bir konuyu daha ai;ar. "Cinayet tiyatrolan memleketimizde en i;ok gordiigiimiiz ~eyler" oldugundan okul i;ocuklan bile bunlar1 taklit etmektedir.
Sahnelerde "melodramlann as1p kesmelerinden ve vurup zehirlemele rinden ba§ka bir ~ey gormedik ... sade sirkat (hirs1zhk), katil ve intikam
ilc ugra~tik." Kisacas1,memlekette caniler, ciiriim ve §iddet normalize
edilmi§ti. Osmanl1 sanat eserleri "fenn -i cinayet" ve "ilm-i hakikate"
hii; onem vermediklerinden, "caniler de senden, benden hii; bir aynhgi
gaynhg1 bulunmayan adamlar" olarak ortaya i,:ikarlar.Fakat Avrupal1
ve Rus yazarlar ii,:indniler anormal vas1flarave "hussusiyet"lere sahip
olan yaratiklardir. 60 Re§at Nuri'nin amac1 bu insanlarm normal degil
de, yiiksek veya ali,:ak~ekilleriyle hirer miitereddi oldugunu tiyatro severlere ve halka iletrnekti. Tabiki, bu sadece tiyatroyu kapsayan bir bilgi
degildi. Giindelik hayatta da bir hayli miitereddi yok muydu?

58 Yiicel Yamkdag, "Firar as Psychogenic Fugue: The Dilemna of Ottoman
Military Desertion in the Great War", [Yaymlanmam1§teblig], "The Ottomans
and Health : A Comparative Perspective", Newnham College, Cambridge
University, 3-6 Temmuz 2013 . trade hastahgi konusunda baluruz: TheoduleRibot, irade Hastahklan, <;:ev. Nebahat Hamid, Istanbul: Milli Matbaa, 1926.
59 Re§ad Nuri, "Tcma§a ve ilim l ," Zaman , 7 Kanun -i Evvel 1334,; "Tema§a ve
ilim 2," Zaman, 4 Kanun-i Sani 1335, s. 2; "Tema§a ve ilim 4," Zaman, 18
Kanun-i Sani 1335.
60 Re§at Nuri, "Tema§a vc Ilim 4," Zaman, 18 Kanun-i Sani 1335 .

Aym §ekilde, Rqat Nuri'nin Miskin/er Tekkesi romaru arka plan
olarak 1rsiyet ve tereddiyi konu edinir ve giindelik hayatta kaqilabilecegimiz mi.iteriddilerden bir ornek verir. 61 ismi verilmeyen ana karakter, II. Mahmut'un saray gozdelerinden Kocaba§ Kazasker $emsettin
Molla'mn torunudur. ,5emsettin Molla Padi§ah'm sofra kmnttlanru
toplayip i§lemeli kutularda saklayan bir saray dilencisidir. Lakabma deger kocaman bir kafas1vard1r.62 Dedenin marifetlerinden dolay1 aile bir
iki nesil rahats:a ya~ar, fakat ekonomik durum zamanla koti.ilqir. Hayat1 Me~rutiyet ve Cumhuriyet y1llanm kapsayan torunun da kocaman
bir kafas1vard1r. Miskin ve korkak Kocaba§ torun, s:ocuklugunda evde
devamh dilencilik taklidi yapar. Torun Kocaba§ egitim ahr, fakat Cihan Barbi patladigmda askerlik vakti de gelmi~tir. Muayenelerde kafas1
ols:iildi.iktensonra devamh elenir, fakat Sankam1ftan sonra ihtiyas:tan
dolay1 askere ahmr . Bir yaz1C1olmay1 ba§anp cephe gorevinden kurtulur. Suriye cephesi s:okiince, dilenerek geldigi istanbul'da .;ocukken
taklidini yapttg1 ve dede meslegi olan dilencilige ba§lar. Tam bir profesyoneldir. Roman bize en azmdan iki irsi tereddi stigmatas1 (alametleri)
verir: kocaba~hk ve dilencilik. Vi.icudda nisbetsizlik, ozellikle orans1z
kafa boyutlan, en onemli tereddi gostergelerinden biriydi.63 Lambroso
miicrimleri, serserileri, dilencileri, ve fakirleri (pauper) mi.itereddid olarak tarif etmi~ti. Yani boylece bir iki nesilden sonra Kocaba~ $emseddin Molla'mn dilenciligi ve kocaba~hg1torununda ilerlemi§ bir §ekilde
tekrar ortaya s:1kar.Birisi padi§ah dilencisiyken, digeri ba§anh olsa da
sokaklarda dilenir. Birisi saray gozdesi olmu§ken, digeri askere asker
kithg1 var diye al1rur.
61 Re§at Nuri Giintekin, Miskin/er Tekkesi, istanbul: inkilap Kitabevi, [tarihsiz].
Buraya Peyami Safa, Matmazel Noralia 1nm Koltugu da eklenebil.ir. Romandaki
karakterlerden Ferit'in veraseti "yan deli" ve "erkek dii§kiinii" bir anne ve
miitereddi bir babadan gelir.
62 Fiziksel tereddi alametleri aym zamanda psikiyatrik tcreddi alameti olabil.iyordu.
"Veraset," TedrisatMecmuasi, S. 51, 1919-1920, s. 479. Aynca baluruz,
Yan1kdag, ag.e., s. 251, '\:irkinlik" tereddinin esas di§ araz1ydi.
63 Naz1m $akir, "Erzurum Santral Sertababetine Vurud Eden", $iJli Muessesinde
Emraz-i Akliye ve Asabiye Musamereleri, Numara 2, Dersaadet: Matbaa-y1
Zeli,;:Biraderler, 1332, s. 35; izzeddin $adan, ag.m., s. 1.290; Mazhar Osman
Uzman, Tababeti Ruhiye, s. 224
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Ek-1: "Tereddi asan a~ikar ohm bir abdal"
(Mazhar Osman, Aktl Hastahklan , istanbul: Kader Matbaas1, 1928, s. 400)

Doktorlar, egitimciler ve bir 4rok aydm, dejenerasyon tehditi konusunda aym fikirde olsa da, bir iki istisna da var gibidir. Sava§ sirasmda LaPaix'deki toplantilara kattlan Celal Nuri 1912-1913'te bas1lan
"Turkler miitereddi midir?" isimli bir makalesinde soruya biyolojik yerine daha 4rokkiiltiirel kamtlarla cevap verir ve baz1 i§aretler olsa da Ti.irklerin miitereddilik seviyesine ula§mad1guu ekler. 64 ~i§li Mi:isamereleri
ve sava§ sonrasmda bu konudaki fikri degi§mi§ midir bilemiyoruz. Ziya
Gc'>kalptereddinin ne kadar ilerledigi konusunda §iiphelidir. Daha 4rok
" manevi tereddi" konusuna deginen Gokalp, bunun bir mefkure has-

64 C clal Nuri , Tarih-i istikbal, istanbul: Yeni Osmanlt Matb aa ve Kitap,;:1s1,
Hicri
1331, ss.17-26.

tahg1 hastaltg1 oldugunda kararhdtr. Fakat bu ti.ir etiketleri de rakiplcri
ic;:inkullanmaktan da c;:ekinmez. Max Nordan ve Henry Maudsley'nun
tereddi tizerine yaz1lanna dayanarak, bu makalcnin ba§mda ad1 gec;:cn
fuza Tevfik'i ilk once bir "egoist" (enani) ilan ettikten sonra ekJer:
"Riza Tevfik'in felsefi ~ahsiyctinin esas1 'tereddi-degeneressence' dahil
bir ruh hastahg1dir. " 65

Tereddiye Kaq1 Miicadele
Rqat Nuri ac;:1kc,:a
belirtmese de, torun Kocabafm muayenede tak1hp nercdeyse askerlikten muaf olmas1, ytizbinlercc asker i.'>li.irkenomm
dontip bir dilenci olmas1yla, Cihan Harbi sonras1 tcreddi korkusunun
artmasmda dogrudan bir ili§ki vard1r. A~ikar niifos eksikligi ve milleti
c;:iiriiten hastahklar bir yana, onemli bir ayrmtl daha ortaya c,:1kar.Bu
da geri kalan nilfusun bir ktsrn1mn korkutan niteligidir. Tiirkiye'de de
milletin en sec;:kinerkeklerinin sava~ s1rasmda cephelerde oldi.igti ve geriye daha c;:okc,:urtiklerin kald1g1hissi ortahg1 kaplar. Dr . $ukri.i Haz1m'a
gore "harp esnasmda cepheler bir taraftan nufusun sec,:meve kuvvetli
elemanlanm eritirken cephc gcrinsinde bir si.izgec,:"olu~turulur vc suzgec,:sayesinde zay1f, hasta, sakat ve kusurlu olanlar orduya ahnmaz. Sava~ silresinde bedeni ve rnhi hastahklan ortaya c,:1kanlar,"mutereddi ve
psikopatlar" da cephe gerisine gonderildiginden, bunlar da hayatlanm
kurtanr. 66
S1k11klat1bbi c,:ah§malardagori.ilen bu ti.ir derin kotumser bak1~ac,:1lan egitimcilere de bariz ~ekilde yans1r. 1920' de Tedrisat Mecmuasi'nda
c,:1kanbir yaz1ya gore "bqeriyet tersine c,:ah~1yor"idi. Bir taraftan harpler
irkm en kuvvetli ve saglamlanm "makus bir seleksiyonla, sec,:erekimha"
ederken, diger taraftan doktorlar, sanatoryumlar ve digerleri "hep c,:iiruk adamlan ya~atmaya c,:a!t~1yorlar"d1r.Saglamlar cephelerde olurken,
mutereddilerin ya~amas1ve konmmas1 "mi.istakbel neslin felaketi"nden

65 Ziya Gi:ikalp, Mak1ileler II, Haz. Suleyman Hayri Bolay, Ankara: K(iltiir
Bakanltgt Yaymlan, I 982, s. 69-70 , 73. Aynca bak1111z,
Ya111kdag,a..._q
.e., s. 246 48.
66 ~ilktii Ha zun Tiner, Yedinci Milli Tiirk Tih Kurultayi : Ettgenik Bahsine Umm ni
Bir Bakzf, istanbul: Kader Matbaas1, 1938, s. 30 ; Yarnkdag, a.g.e., 267 .
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ba§ka bir §CYdegildir. 67 Riza Tevfik de bu konuda hemfikirdir. 68 Milletin saghg1 ve gelecegi egitimciler i~in de ~ok onemlidir. Dejenerasyon
tehlikesi kaq1smda, milletin bekas1 i~in doktor ve digerleriyle miittefik
olarak aym cephede bulunmaktan ba§ka ~are yoktur.
Bir kismm1 sadece uzman psikiyatrlar goriip te§his edebilse de, dejenerasyon ve dejenereler her yere sinmi~tir ve biiyiik bir tehlike olu§turmaktad1rlar. Psikiyatr ~iikrii Hazim, tiim niifusun ii~te birinden fazlasmm "degeri dii§iik" insanlar tarafindan te§kil edildigini iddia eder. 69
Yiiksek ihtimalle, "degeri dii~iik" dejenereler, psikopatlar, "yanm deliler" i~in bir kod sozciigiidiir. Dejenereler hem toplum i~in bir enfeksiyon kaynagidir ("menba-y1 intan"), hemde "tav§an gibi ~ogal[d1klan]"
i~in "dilnya[y1] bir umarhaneye" dondiirerek rnilletin gelecegini tehdit
etmektedirler. 70
Elbette, bu insanlann kafa yorduklar1 soru tereddiyle nasd ba§a ~1kip
yenecekleriydi. Boyle biiyiik konularda her zaman oldugu gibi, ortaya
bir ~ok oneriler atdd1. Baz1lanruburada kisaca ozetleyebiliriz. ilk olarak
"veraset, 1rsiyet meselelerinin rnilli hayat" noktasmdan sahip olduklan onemi "milnevverlere ve halk kitlesine tamim (herkese bildirme)"
etmek laz1md1.Boylece "veraset, istifa ve tereddi gibi biiyiik biyoloji
kanunlanmn" insan hayatm1 nas1l "tanzim ve sevk" ettigi olabildigince
halka anlatdacakt1. Bu konularda bir ~ok yaym ~tkarken ama~ "iskandinavya, ingiltere, Amerika, Almanya ve Fransa'da" temelle~en "irk
htfzts1hhas1"fikrini Tiirkiye'de de yaymaya ~alt§maku. Halk ancak boylece nelerin milleti "1rki tereddiye ve menfi bir istifaya sevk ettikleri"ni
anlayabilecekti.71 Bu tiir makalelerin ilk orneklerinden olan, "Ojenik:
67 Miinir Mazhar, "Irkim1zm islaht Meselesi", Tedrisat Mecmuasi, S. 57, Te§rin-i
Evvel-Te§rin-i Sani, 1920, s. 856.
68 Riza Tevfik., "Ist1fa-yi Harbi, Nesl-i Ati", Zaman, 23 Mayis 1918, s. 3.
69 ,5iikrii HaZim Tiner, a.g.e., s. 30; Yarukdag, a.g.e., s. 258 .
70 Mazhar Osman, Aktl Hastaliklan, s. 423, 426-7; Mazhar Osman, "Sinir
Hastalddan ve Hidmet-i Askeriye", jstanbul Seririyatt, C. 2, 1337, s. 845-48.
ve Milli ,5uur," Hayat, C. 3, S.
71 Tevfik Remzi, "Tiirk Irkimn H1fz1s1hhas1
75, 3 Mayis 1928, s. 463. Veraset konusundaki diger makaleler i'rin bakimz:
YusufZiya, Verasetve jntikal Hulasalan, istanbul: Ak§am Matbaas1, 1928;
Server Kami!, Verasetve Kanunlan, istanbul: Necm-i istiklal, 1327; Mazhar
Osman, "Veraset", jctihad, C . 17, S. 142, 31 Kanun-i Sani. 1922, s. 2989-91;

72 Baztlan niifuIrion islah1 ilmi" yine Tedrisat Mecmuasi'nda <;tknu~t:1.
su armmak i<;inevliliklerin ve <;ocuksaytlanmn art:1nlmas1mtavsiye etse
de, digerleri bu konuda daha tedbirli davranmak ister. Ya dejenereler
de evlenir ve <;ogahrsa?"Ist:1fa-i1rk" kendi kendine birakihrsa gidecegi
tek yon "intihat ve tereddi" oldugundan, evlilikler denetlenmeliydi.
Niifus eksikligi bir tereddi alameti olsa da, boyle bir tehlike kar~1smda geli~igiizel "herkesi izdiva<;ate~vik etmenin manas1zhg1da meydana
<;tkar"dt.73 Arna<;saglam ve saghkWar1,dejenerelerden ayirt edebilmekti. Mustafa Rahmi (Balaban) 1923'te Karl Pearson'un ojenik iizerine
fikirlerini Maarif Vekaleti'nin bir yaymmda goriinii~te yerel vurgular
yaparak sunar. "Efrad-1 milleti, boyle bir ktsm1 cemiyete yarar, diger
kism1 yaramaz" diye ikiye ayirmak kolay degildir. "Fakat canilerin, veremlilerin, emraz-1 ruhiyelilerin, anormallerin" ve diger miitereddilerin
"muzir evsafa malik" olduklanm gormek gii<;de degildi. 74
Tereddi tehlikesinin vahim goriildiigii bu donemde, doktorlar, egitimciler, aydtnlar ojenigin, veya irk 1slahmm, kap1s1ma<;t:1lar.Ojenik
dogrudan baglantili ve hatta daha <;okdejenerasyon teorisinden dogan
bir bilim (veya daha dogrusu sozde bilim) oldugu halde, kendine ozgii
bir konu oldugundan burada daha <;okadtm amp bir ka<;tatbik ornegiyle yetinmeliyiz. Mustafa Rahmi'nin dedigi gibi baz1 miitereddileri
ayirt etmek <;okda zor degildi, fakat gii<;olanlan da vardt. Hem a<;tk<;a
dejenere olanlar1, hem de saptamas1 zor olanlan iireyerek <;ogalmaktan
men etmek i<;inbir <;okoneri yap1ld1.Mazhar Osman "malulii'l-dimag
nesilleri azaltmak" i<;tnpsikiyatrinin evliliklere miidahale etmesi gerektigini bildirdi. Baz1 kts1mlan halen yiiriirliikte olan, 1930 tarihli Umumi Hifztsthha Kanunu nikahlardan once saghk muayenesini ongordii

Abdullah Cevdet, Terbiyeve Veraset,istanbul : MaarifVekaleti, 1927; "Veraset",
Tedrisat Mecmuast, S. 51, 1919-1920, s. 475-81; "Veremde irsiyet ve Biinye",
VeremMecmuasi C. 1, S. 1, 1 Kanun-i Sani 1928, s. 13-20. "Irk H1fz1s1hhas1"
Almanca Rassenhygiene'dens:eviridir.
72 Miinir Mazhar, "Irktm1zm islaht Meselesi", Tedrisat Mecmuast,S. 57, Te~rin-i
Evvel-Tqrin-i Sani, 1920, s. 852 .
73 Miinir Mazhar, a.g.m., s. 856.
74 Mustafa Rahmi - Pearson, js/ah-i Irk, istanbul: Matbaa-i Amire, 1339, s. 13.
"Bunlann cemiyetden tecrid edilmesini talep edenler de vardir" diye elder.

ve belli bendensel ve zihinsel hastahk.lan olanlan evlenmekten ahkoydu.
Mesela, frengililer ve veremliler tedavi edilene kadar evlenemeyecekti. 75
Negatif ojenigi, yani disjenik ki~ileri (genelde, dejenereler diyebiliriz)
enterne etmeyi veya kis1rla§tlrmay1tavsiye edenler olsa da, devlet politikas1 alenen pozitif ojenigi tercih etti. Dejenerasyon teorisinin ba~lang1cmdan beri oldugu gibi, ojenikte de korku yukanda siralanan dejenere
ki§ilerin geli§i giizel i;iftle§ip iiretmelerinden ve iirediki;e de i;ocuk.lanna
ve ashnda tiim millete kendi kotii irsiyetlerinin tohumlanm istenmez
bir miras olarak birakmalan dii~iincesinden kaynak.laruyordu. Dejenereler artmaya devam ederse irki tereddi ve milli intihar daha da h1z kazanacagmdan, en pratik kisa donem i;oziim dejenerelerin say1S1mazaltip,
s1hhatlilerin say1sm1yiikseltmekti. Pozitif ojenik kanunlan, daimi ve gei;ii;i ( tedavi edilebilecek) dejenerelerin evlenmeleri ve i;ogalmalanm engellerken, saghk.11ki§ilerin evlenip i;ok i;ocuk yapmas1 ii;in kolayhk.lar ve
maddi miikafatlar getirdi. Fakat aym zamanda, gozlerden uzak olarak
yiiksek sayida olmadigm1 tahmin ettigimiz rakamlarla ozellik.le kadinlar
iizerinde negatif ojenigin, yani kis1rla§t1rmanm,uygulandig1m gosteren
kamtlar vard1r.76
Dejenerasyon teorisinin nihai olarak son bulmas1 baz1 iilkelerde i;ok
daha once geri;ek.lqse de, Tiirkiye'de bu durum daha uzun vakit ald1.
Diger iilkelerde, artlk teoriye dogrudan atifta bulunulmasa da, baz1 un surlan bir sure daha kullammda kald1. Tiirkiye'de tereddi ve dejenere
kelimelerinin biyolojik baglamda kullammmm tam ne zaman sonland1g1m kesin olarak bilemiyoruz, fakat 1930 sonlan ve 1940 ortalar1 yaymlarmda hala siki;a kullarulmaktaydi. Mesela, 1938'de Adliye Bakanhg1
tarafindan Tiirki;e'ye i;evirtilen Cina£ j/mibqer Dersleri i§ledigi bir i;ok
konuyu tereddi, cinai ve marazi irsiyetlilere baglar. 77 1930'h ytllar sona

75 Yarukdag, a.g.e., s. 277-78.
76 Yarukdag, a.g.e., s. 263-91; Sanem Giivem;:-Salg1rh,"Eugenics as Science of
the Social: A Case from 1930s Istanbul," [Yaymlanmanu§ Doktora Tezi], New
York: Binghamton University, 2009; Riiya Kilu;:,Deliler re Doktorlari, istanbul :
Tarih Vakfi Yaymlan, 2014.
77 Louis Vervaeck, Cina£ ilmibe1er Dersleri (Antrhropologie Criminelle), <;ev.
Dr. izzettin, Ankara: Hapishane Matbaas1, 1938; aynca, Ordu Doktorunun

ererken, bir yandan iilkenin niifusu farkedilebilir bir ~ekilde artm1~ ve
diger yandan Cumhuriyet hiikiimeti verem, s1tma ve frengiye kar§t miicadelede onemli ad1mlar atmt§ttr; boyle olumlu geli§meler kar§tsmda
tereddi korkusu da eski etkisini kaybetmi§ gibidir.

Sonuf
19. yiizyil Avrupa'smm anksiyete yiiklii ikinci yansmda psikiyatri ve
kriminolojinin ortii§en baz1 noktalanndan kaynaklanan dejenerasyon,
zamanla Osmanh ve Tiirkiye'de de taraftar buldu. Kavram, doktor
ve aydmlar arasmda popiilerle§tik<;e edebiyat ve tiyatroda bile izlerini
gosterdi . Balkan Sava§l sirasmda somut bir §ekilde belirmeye ba§layan
dejenerasyon korkusu, Cihan Harbi sonras1 <;okdaha bariz bir §ekilde
arttt. Baz1 kesimlere gore milletin bekas1 ger<;ekten tehlikedeydi . Frengi, verem, sara, dizanteri, s1tma, kolera, histeri, nevrasteni, ~izofreni,
psikopati vesaire yamnda, firar, intihar, eksantriklik, egoism, homoseksiiellik ve digerleri ttbbile§tirilip hirer maraz ve tereddi belirtisi olarak
yorumlanmca toplumun derinden hastahkh oldugu alg1s1kai;1mlmazdt.
Tehlikenin biiyiikliigii ve dejenerelerin say1lanhakkmda abartmalar olmu§sa da, hissedilen korkunun ger<;ek oldugu konusunda pek §iiphe
yok. Diger iilkelerde oldugu gibi, dejenereler hem milletin zayifhgmm
gozler oniindeki bir hat1rlat1c1s1
hem de <;okii§iin devam edeceginin garantisiydi. Boyle bir ortamda, niifus ve kamu saghg1 hakkmdaki endi§e
yiiksek doruklara ula§tl. iki <;ok agtr sava§m maglubiyeti ve bunlann
getirdigi yiktm ve hastaltklardan sonra, istiklfil Sava§i'ndaki galibiyet
biraz umut getirrni§se de, trkm tereddisi korkusunun karamsarhg1 ve
belirsizligi yillarca devam etti. Diyebiliriz ki tehlikenin ivediligi devletin
ve meclisin ileri gelenlerini de endi§elendirdiginden, 1920'de ktsa siireligine olsa da i<;kiyasagi getirilmi§ ve 1930'da da Htfzisihha Kanunu
meclisten ge<;mi§ti.
Apg1daki yorumlar daha <;okojenik i<;inge<;erliolsa da, tereddi korkusu baglammda yaptlan degi§ik ve dt§lay1c1oneriler (hepsi e§it<;eradikal degildi tabi ki) i<;inde uygundur. Tereddi korkusunun ilgili ki§iler

NoropsiJiyatril<Ilavuzu, Raz . Naz1m $akir$akar, isranbul: Askeri Bas,mevi,
1946 .

arasmda gen;ek ve ciddi goztiktiigiinti vurguladik. Fakat aym zamanda,
Avrupah meslekta~lan gibi, Osmanh-Ttirk "irk h1fz1s1hhas1"ve dejenerasyon teorisi taraftarlan da, bu korku baglammda bir ytizti modern bilim, (gizli de olsa) diger ytizti "ilmi irk-;ihk" olan kapsamh fikirlere olan
inan-;lanm yeterince sorgulamami§ ve gtivenir-saf-;a bir ~ekilde onlan
benimsemi§ goztikmektedirler. Bu ilmi veya sozde ilmi gerek-;e olarak
kullanarak biyolojik ve sosyal aynmc1 onlemler ve politikalar onerilmi§
ve kanunla§tmlmI§tlr. Dejenere teorisi, "irk h1fz1s1hhas1"ve ojenik kar§Ithklara dayamr. Irkm veya milletin gelecegi i-;in «;tirtik ve zayif saglamdan aymlmahdir. Arna bu ayirmadan once bir tan1mlama gerekir.
Tammlama Sirasmda, belirlenmi~ fakat subjektif kriterlere gore, insanlan irki ve sosyal btinye i-;in "degerli" ve "degersiz" (veya yukanda gordtigtimtiz gibi "degeri dti§ilk") olarak ikiye aymp, smiflandirmak, bir
hiyerar§iye oturtmak ka-;1mlmazdir. Bu aynma gore "degersiz" oldugu
kararla§tinlan ki§ilerin toplum hayatina e§it vatand~ olarak katllmalan zorla§ir veya imkans1z olur «;iinkiimilli aidiyet biyolojikle§tirilmi~tir.
Boyle bir ortamda, sosyal ve biyolojik olarak faydah olmad1gi iddia edilenlerin ve onlardan dogabilecek mahsullerin milli ve irki biinye i-;in
hi-;bir menfaatleri yoktur, hatta zararlan vardir.

